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ZDARMA

Vážení občané, vážení rodiče, žáci
Ordinace praktického lékaře
MUDr. Pavla Ticháčková

UPOZORNĚNÍ

návštěvu v ordinaci je nutné
TELEFONICKY OBJEDNAT
412 394 578
775 536 155
pondělí
12.00 - 18.00 hodin
úterý - pátek
8.00 - 11.00 hodin
Prosíme o trpělivost, akutních
případů přibývá

Nové regionální výrobky
z Českosaského Švýcarska
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SVOZY ODPADŮ
ČERVEN 2021
DOMOVNÍ ODPAD
týdenní - každé pondělí
14ti denní - liché pondělí 7.6. a 21.6.
kombinovaný - liché pondělí
7.6. a 21.6.
měsíční – pondělí 7.6.
PYTLE S TŘÍDĚNÝM ODPADEM
sudé pondělí 14.6. a 28.6.
SBĚRNÝ DVŮR
každý všední den
od 14.00 do 16.00 hodin
sobota 5.6. a 19.6.
od 9.00 do 11.00 hodin
BIO NÁDOBY
Sudá středa 2.6., 16.6. a 30.6.

dovolte, abychom Vám tímto představili nového ředitele
naší Základní školy a Mateřské školy Mikulášovice,
příspěvkové organizace, který se ujme vedení školy dne
1. července 2021.
Představujeme nového ředitele ZŠ a MŠ Mikulášovice:
pan Mgr. Ing. Jaroslav Pikal, přichází z podnikatelské
sféry - rodinná firma s výrobou atypických prvků
z nerezu a oceli, montáže, opravy, revize a zkoušky
vyhrazených plynových zařízení. Má však bohaté
zkušenosti z vedoucích pozic ve veřejné správě. Řídil
kolektivy o velikosti 30 - 600 osob. Má i požadované
zkušenosti v pedagogické činnosti, zejména však
ve vzdělávání dospělých a ve vědeckovýzkumné
a vývojové činnosti. 15 let působil jako zkušební komisař
a realizoval nezměrné množství hodin vzdělávacích
kurzů. Je absolventem Vojenské vysoké školy
s technickou specializací. V rámci více jak dvacetileté
práce v Armádě České republiky (AČR) prošel celou
řadou velitelských funkcí v různých specializacích
včetně činnosti u Vojenského zpravodajství. Za dobu
služby se účastnil mise SFOR na území bývalé Jugoslávie
a je novodobým válečným veteránem. Je držitelem celé
řady ocenění a vyznamenání, nejvyšší „Záslužný kříž
ministra obrany III. stupně“. Po ukončení služebního
poměru v létě 2006 nastoupil na pozici Zástupce
ředitele, Vedoucího odboru kanceláře ředitele Krajského
úřadu Ústeckého kraje. Zde se podílel na řešení
„autobusové krize“, povodní a dalších krizových situací.
V roce 2012 byl pověřen vedením a řízením Strategické
průmyslové zóny TRIANGLE u Žatce, kde zároveň vedl
jednání se zájemci o realizaci výstavby nových firem
a podílel se na celém procesu realizace obsazení zóny
investory například Gestamp, Grammer, Solar Turbines,
Yanfeng, Kiswire, Nexen Tire. V roce 2013 promoval na
Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
v magisterském oboru „Vychovatelství pro speciální
pedagogické instituce“. V roce 2016 byl pověřen
organizací a řízením Zimní olympiády dětí a mládeže
v Ústeckém kraji, jíž se účastnilo více než 1200 sportovců
a osob doprovodu ze všech krajů České republiky. Po
odchodu z Krajského úřadu v lednu 2019 se po krátké
zdravotní pauze rozhodl opět vrátit k oboru, na který

byl též proškolen již za dob svých začátků v AČR a přešel
do soukromého sektoru, jak je již zmíněno v úvodu. Je
34 let ženatý a spolu s manželkou vychoval dvě děti,
dceru a syna, má dva vnuky. Pochází z Bíliny. Rád řeší nové
projekty, rád pracuje s tvořivými lidmi. K Mikulášovicím
má vřelý vztah, neboť zde měl dlouhá léta v podřízenosti
vojenské rekreační zařízení. Mikulášovice a přátelské
občany si oblíbil natolik, že spolu s rodinou a příbuznými
pořídili více jak před 20 lety chalupu a jezdí sem dodnes.
Ve svém volném čase se věnuje vaření a svým vnukům.
Má rád dobré jídlo. Mezi jeho další záliby patří nohejbal
a lyžování.

Foto: archiv Mgr. Ing. Jaroslav Pikal

Asijská poznávací stezka z dolních Mikulášovic
Nově vyznačená trasa Dolní Mikulášovice (ŽST) - Asijské
centrum - Lipová (ŽST)
Značkaři KČT vyznačili novou turistickou trasu z nádraží
v dolních Mikulášovicích, přes centrum Asijské kultury
a dále přes část Velkého Šenova k žel. zastávce Lipová
u Šluknova, kde navazuje na stávající zelenou TZT.
Značkaři tak operativně zareagovali na situaci, kdy
o víkendech jsou do dolních Mikulášovic vedeny tři
rychlíky ve stylu retro z Děčína, Mladé Boleslavi a Liberce
přes Panský. Vzhledem k tomu, že letos jsou uzavřeny
některé turistické trasy v NP České Švýcarsko, mají
turističtí návštěvníci v podobě Asijské poznávací stezky
možnost zajímavé alternativy.

Fauna Šluknovského výběžku se rozrostla o jaky
Za vyznačení této nové TZT si zaslouží též poděkování
vlastníci Asijského centra. Tato krátká trasa vhodná pro
pohodovou rodinou procházku je vedena přes vznikající
centrum Asijské kultury. K vidění je „stúpa“, jurta, tradiční
pícka a hlavně živá zvířata v podobě stáda asijských jaků.
Na naše poměry jsou to majestátní zvířata. Stezka vede
v bezprostřední blízkosti ohrady s těmito zvířaty. Můžete
si tak vychutnat i pohledy z očí do očí.
Asijskou poznávací stezkou přes Ptáčkův most
V současné době se staví dům, ve kterém se bude možné
seznámit s asijskou kulturou. Je v něm naplánováno
informační centrum k dané tématice. Vzniká zde i malá
pokračování 
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naučná stezka seznamující s asijskou kulturou.
Místo je u železnice, která zde prochází
v hlubokém skalním zářezu. Přes něj kdysi
vedl most, který současní majitelé obnovili
a znovu vybudovali na vlastní náklady v plné
parádě. Stavba tohoto mostu nebyla vůbec
jednoduchá. Jak obnova pilířů, tak samotná
konstrukce mostu mohla být realizována jen

v době, kdy byla výluka železniční dopravy.
Most nese jméno znovuobnovitele „Ptáčkův
most“.
Asijská poznávací stezka je stylově žlutá
Tato nová trasa se jmenuje „Asijská poznávací
stezka“ propojuje modrou okružní turistickou
trasu Šluknovským výběžkem (Mariánská
poutní trasa) se zelenou, která protíná

Šluknovský výběžek západ - východ mezi
dvěma železničními stanicemi. Je tak možné
z obou koncových bodů pokračovat po
navazující TZT. Je značena žlutou pásovou
značkou, délka 2,5 km.

Buddhistická stúpa by v Tibetu nebo
Nepálu nebyla ničím výjimečným. Ovšem
v Mikulášovicích ve Šluknovském výběžku
(a nejen tam) se mezi mnoha sakrálními
památkami vyjímá jako naprostý unikát.

Znovuobnovený Ptáčkův most přes železniční
trať byl zprovozněn v roce 2015.

Stádo jaků na procházce po nové stezce
návštěvníky rovněž zaujme.

Text a foto: Václav Nič

Aktuálně z městské e-mailové korespondence
došlo 12.5.2021 v 19:23 od Roman Klinger
Pomník na koupališti v Mikulášovicích
Proč na koupališti byl Pomník? Proč byl
odstraněn?
V minulém týdnu byl na koupališti
odstraněn pomník pana Johanna
Weisgerbera, který se nyní povaluje jako
odpad před hřbitovní zdí. Bohužel ho
tento osud dohnal už podruhé. Proč se
tak stalo, že by nevědomost? Nebo nevůle
se zeptat lidí, kteří se o historii města
zajímají? Nebo má zmizet postupně
vše, co odkazuje na německou minulost
a rodáky naší obce?
Johann Weisgerber byl radní, sedlák,
a pošťák v Mikulášovicích. Ve své
poslední vůli odkázal pozemky, na
kterých byl vybudován park a koupaliště.
Jeho děti jeho poslední vůli respektovaly
a založili nadaci s 10 000 korunami.
Fabrikant pan Rudolf Rösler se celé věci
ujal a nechal zbudovat na své náklady
park s koupalištěm. Areál dostal jméno
„Park Johanna Weisgerbera“ a v areálu
byl vybudován pomník na památku
zakladatele.
Celý areál byl naplánovaný zahraniční
firmou zabývající se navrhováním
a budováním zahrad. Náklady na realizaci

činily 22 300 korun. Pro realizaci budování
parku a koupaliště byla sestavena poradní
komise o třech členech. Dne 3. 7. 1932
byl areál otevřen veřejnosti a proběhla
velká plážová oslava, na které se podílelo
kolem 2000 osob.
Text na pomníku: „Ctěte a opatrujte
dědictví našeho skromného spoluobčana
Joh. Weißgerbera“
Jako
občan
Mikulášovic
žádám
o navrácení pomníku na koupaliště.
Roman Klinger
odpověď města 13.5.2021
Vážený pane Klingere,
ve výsledku jste odpověděl na všechny
Vaše otázky, přitom nevědomost bych
stavěl na první místo. Věta o německé
minulosti a rodácích naší obce však do
dnešní doby nepatří.
Po přečtení Vašeho upozornění sděluji
následující:
Omlouváme se za jednání našich
zaměstnanců, kteří v dobré víře
a z neznalosti, bez našeho vědomí,
odvezli domnělý Pomník k hřbitovní zdi,
kde měl být patřičně zakomponován.
Zde upozorňuji i na Váš název pomník.
Takovéto názvosloví opravdu dle mého

Informativní schůzka bratrů Bodorových, kteří se ujmou práce na pamětním kamenu
a místostarosty Bláhy. Společně tak vybrali nejvhodnější místo pro umístění této vzpomínky
na Johanna Weisgerbera.

patří na hřbitov a ne na koupaliště. Proto doporučuji
používat termín „pamětní kámen“.
Tento pamětní kámen má silný příběh a je jistě žádoucí,
aby byl široké veřejnosti představován. V podobě,
v jaké byl prezentován v koutě koupaliště budil dojem
pomníku neznámého vojína. Ne každý občan dokáže
v dnešní době přeložit německý text. Ale jak se říká,
že něco zlé je k něčemu dobré, zrodil se nový plán, jak
s tímto pamětním kamenem naložit. Tento kámen bude
navrácen k areálu koupaliště, najde se mu lepší, důstojné
místo, bude zrekonstruován a celkově kompozičně
řešen tak, aby šířil slávu našich předků, pořídíme českoněmecký překlad korespondující s Vašimi vědomostmi,
dobové fotografie a záměrem bude, aby výsledný dojem
nebyl pomník, ale oslava našich předků v podobě
pamětního místa a „pamětního kamene“.
S pozdravem Ing. Antonín Bláha - místostarosta

Pamětní kámen, který byl při rekonstrukci plotu a
následným terénním úpravám odvezen ke hřbitovní zdi
je nyní připraven na paletě, očištěn od hrubých nečistot a
čeká na to až se ho ujmou odborníci.

květen 2021
korespondence ze dne 11.5.2021
Vážená paní Zimmerová,
na Váš dotaz ohledně nemovitosti č.p.8 sděluji
následující.
Ano, v současné době se skutečně rozhoduje o možnosti
odstranění této nemovitosti. Tento podnět vzešel
z pléna zastupitelů a na nejbližším jednání zastupitelstva
bude přijato usnesení, jakým způsobem bude s touto
nemovitostí naloženo.
Ještě před několika týdny se neuvažovalo, že by
byla jiná možnost než nákladná rekonstrukce této
nemovitosti. Jenže, dnes je situace poněkud jiná.
Vlastní rekonstrukce byla postavena na vybudování 6-ti
bytových jednotek, které by v případě pronájmu měly
částečně zmírnit dopad finanční zátěže na městskou
kasu. V současné době se však potřeba bytového fondu
stala bezpředmětnou, neboť město získalo 15 levnějších
bytových jednotek na sídlišti, kde došlo k celkovému
ozdravení jak prostředí, tak i vztahů. A zde nastává
výrazný odklon od původního záměru.
Ekonomika takovéto nemovitosti je nereálná. Neméně
důležitým aspektem je fakt, že není žádoucí v této
lokalitě budovat bydlení a zvyšovat koncentraci lidí,
když zde nejsme schopni z důvodu nedostatku místa
zajistit parkování ani zelené zóny odpočinku. V současné
době hraje vše proti existenci této nemovitosti.
Stavebně technický stav, nákladná rekonstrukce, její
využití a v neposlední míře i estetické vyznění vzhledem
k budově MěÚ. Z pohledu odstranění této stavby město
může získat kromě již zmíněné úspory finančních
prostředků, která pro Vaši představu se bude pohybovat
kolem 30 mil. Kč, odstavnou plochu pro rezidenty
nemovitosti č.p. 7 nebo hůře mobilní návštěvníky kostela,
vzdušný prostor okolo MěÚ, přehlednou křižovatku
před kostelem a krásný pohled na kostel. Jako pomyslný
odpustek lze navrhnout část uspořených peněz věnovat
do rekonstrukce schodiště před kostelem, případně
i částečnou opravu kostela.
S prodejem nemovitosti úzce souvisí v minulosti již
přijaté usnesení, že v historickém centru Mikulášovic
kolem kostela se nemovitosti prodávat nebudou
z obav možného zneužití obchodníků s chudobou.
Ostatně jsme vynaložili nemalé úsilí na ozdravení této
lokality. Vysoké náklady na kompletní rekonstrukci nás
utvrzují v názoru, že běžná fyzická osoba si s takovouto
rekonstrukcí nedokáže poradit. Za posledních 50 let
si tato nemovitost svoje využití nenašla, současný
technický stav se jeví jako brownfield a proto bude
jednáno o možné demolici.
Někdy je opravdu nutné zvážit, jestli staré, hyzdící,
nevyhovující, nepotřebné a nemající historickou cenu
není vhodné odstranit. Rozhodnutí však bude na
zastupitelích.
Ing. Antonín Bláha - místostarosta
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Informace k domu č.p. 8
Vážení občané, vážená paní Zimmerová, vážený pane Dvořáku.
Děkujeme Vám tímto za petici, která byla doručena na podatelnu MěÚ dne 24.5.2021
ve věci nemovitosti č.p. 8. Jsme potěšeni, že obyvatelé města Mikulášovice se zapojují
do dění v našem městě a že Vám osud Mikulášovic není lhostejný. Rádi bychom Vás
ujistili, že i když u některých nepopulárních témat probíhají bouřlivé diskuze, vždy se
snažíme, aby diskuze probíhala v rovině faktů, nepřerůstala do roviny osobní a jednalo
se pouze o souboj argumentů.
Dovolte nám nyní, abychom se k petičním návrhům mohli vyjádřit.
Dle našeho pohledu, nejdůležitějším argumentem pro zachování nemovitosti č.p.
8 je její další smysluplné využití. Dle návrhu občanů se jeví jako smysluplné využití
vybudování Multifunkčního domu a v něm:
1. Vybudovat Muzeum hudební minulosti Šluknovska
2. Spolková činnost /klub seniorů, houbaři, modeláři, zkušebna pěveckých sborů,
rukodělné a řemeslné kroužky, výuka hry na hudební nástroje, výuka cizích jazyků/.
3. Vybudování prostor pro MěÚ - např. dílny, zázemí pro pracovníky města, kteří
pracují většinu dne venku
4. Fara
Dopad finanční zátěže na městskou kasu by se dal zmírnit:
5. Vybudováním levných startovacích bytů
6. Vybudováním hostelu - levného, jednoduchého ubytování pro nenáročné
návštěvníky města, pro montéry.
7. Vybudování prostor pro lékárnu, ne výdejnu
8. Vybudování prostor pro ordinaci - zubní lékař včetně bytu, dětský lékař, ženský
lékař
9. Kanceláře - např. advokátní, projekční
Pokud bereme v potaz takováto využití, sdělujeme následující:
Bod 1. Muzeum hudební minulosti lze vybudovat v kulturní památce č.p. 2 Císařský
dům. Tato nemovitost si o to svojí historií přímo říká.
Bod 2. a 4. Město vlastní kulturní památku hvězdárna. Rekonstrukci hvězdárny
plánujeme zahájit na podzim 2021 a zde budou prostory i pro spolkovou činnost.
V současné době probíhá rekonstrukce ZŠ horní budova a v obou budovách ZŠ by
měly probíhat i další zájmové činnosti. Pro spolky bude místa dost.
Bod 3. je řešen projektem na technické služby. V majetku města máme objekt bývalých
kasáren. Zde budou sklady, technika, zázemí pro zaměstnance i sběrný dvůr. Projekt je
připraven, čeká se na změnu v územním plánu tak, aby se dal realizovat.
Bod 5. Město získalo 15 bytů na sídlišti, rekonstrukcí nemovitosti č.p. 7 získá dalších
7 bytů a rekonstrukcí nemovitosti č.p. 321 /naproti školce/ bude vybudováno
11 malometrážních startovacích bytů. Počátek prací podzim 2021. Startovací byty
jsme tímto zajistili.
Bod 6. - 8. lze shrnout do jednoho i s možností vybudování dalších bytů. Lokalita
č.p. 8 není vhodná z prostorových důvodů k navyšování koncentrace lidí. Nelze zde
zajistit dostatečné množství parkovacích míst i klidové zeleně a celkově je tato lokalita
nepřehledná. Současná poloha ordinací je jistě vhodnější a životaschopnost lékárny
již byla vysvětlena. Neuživí se! S tím předpokládáme, že souvisí i rentabilita dětského
lékaře a ženského lékaře. V takovýchto případech je vhodné zohledňovat spádové
oblasti.
Bod 9. Kanceláře advokát, projektant. Ano, toto stojí za úvahu, ale asi ne ve spojitosti
s touto budovou.
Obecně lze souhlasit s názorem, že minulost se na stavu této nemovitosti podepsala,
v současné podobě žádnou parádu městu nedělá, smysluplné využití této nemovitosti
je diskutabilní, náklady na rekonstrukci i provoz vysoké a celkové estetické vyznění
pro město v kontextu s budovou MěÚ nepřijatelné. Pro širokou veřejnost uvádíme,
že náklady na rekonstrukci této nemovitosti mohou přesáhnout i částku 30 mil. Kč
s upozorněním, že každý rok prodlení s rekonstrukcí se může prodražovat o částku
3 mil. Kč za rok.
Pokud budeme chtít využít navržených dotačních titulů, je třeba mít připraven projekt
a stavební povolení. S tím opět úzce souvisí využití této budovy. Otázka tedy zní. Jsme
ochotni připravovat projekt, který ve výsledku nemusí korespondovat s podmínkami
dotačních titulů, na dotaci nedosáhneme a tato nemovitost zde bude strašit další
roky? Dotace. To je sázka do loterie. Není žádná jistota ani nárok. Za posledních 50 let
si tato nemovitost své uplatnění nenašla.
V současném souboji argumentů hraje pro zachování této nemovitosti pouze výsledný
estetický efekt podmíněný demolicí necitlivě přistavené obřadní síně. Můžeme se však
jako správní hospodáři takto zachovat?
Závěrem bychom Vás rádi ubezpečili, že rozhodnutí o demolici č.p. 8 není konečné
a věříme, že společně najdeme přijatelné a funkční řešení.
Na ostatní připomínky občanů dle petice jsme připraveni reagovat z důvodu
omezeného prostoru v příštím čísle Mikulášovických novin.
Ing. Miluše Trojanová – starostka, Ing. Antonín Bláha – místostarosta
a koaliční zastupitelé MUDr. Zdeněk Corn, Ing. Karel Ježek,
Kateřina Sýkorová DiS., Rostislav Trojan a Pavel Harant

Vážení občané, vážení diskutující na sociálních sítích

Budova čp. 8, která již léta v našem městě budí vášně je
nyní již prázdná a vyčištěná od mnoha tun nejrůznějšího
odpadu bývalých nájemníků.

Vzhledem ke skutečnosti, že ze strany opozičních zastupitelů dochází k neustálému
napadání starostky města, že je odpovědná za to či ono dění v našem městě
a veřejnost je tímto vědomě klamána, sdělujeme opět, že starosta je vykonavatelem
přijatých usnesení. Hlavní rozhodnutí vzejde vždy z demokratického hlasování všech
11- ti zastupitelů a usnesení je přijato hlasováním, kdy rozhoduje většinový poměr.
Starostka tedy nikdy nerozhoduje sama a svévolně.
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KRÁTKÉ ZPRÁVY
Poděkování:
Vážení zastupitelé, paní starostka Ing. Miluše Trojanová
a naše paní MUDr. Pavla Ticháčková.
Sděluji Vám, že jsem byla překvapená s jakou vstřícností
se uvedené osobnosti dohodli na očkovacím centru
v místní tělocvičně. Mikulášovická sportovní hala
plně splňovala a nahrazovala zdravotní podmínky
pro očkování nákazou covid-19. Občané, kteří mají
problémy s chůzí nebo bydlí daleko od střediska
očkování uvítali, že je místní hasiči přivezli a odvezli do
jejich domovů. Věřím, že i ostatní občané byli spokojeni,
jak vše probíhalo v klidu a bez problémů. Akce byla
precizně připravena a pro nás starší generaci bylo velkou
výhodou, že jsme nemuseli za očkováním cestovat.
Chtěla bych touto cestou poděkovat Městskému úřadu
Mikulášovice a MUDr. Ticháčkové za možnost očkování
proti covid-19 v místní tělocvičně, že jsme nemuseli
nikam cestovat.
Děkuji, Anna Dostálová - Mikulášovice
Vážení rodiče novorozených dětí,
po obdržení rodného listu dítěte přijďte s tímto
dokladem na ohlašovnu městského úřadu Váš přírůstek
přihlásit. Tento úkon nepodléhá poplatku.
evidence obyvatel MěÚ Mikulášovice
- Upozorňujeme občany, že mají stále možnost využít
nejrůznějších výpomocí v podobě dovozu obědu ze
školní jídelny, drobných nákupů potravin, vyzvednutí
léků z lékárny a řady dalších ulehčujících služeb.
V případě zájmu kontaktujte vedení organizace Spolek
Kolemdokola paní Špisovou, tel.: 732 342 149.
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Nové regionální výrobky
z Českosaského Švýcarska
V uplynulých dnech proběhlo již 19.
kolo certifikace regionálních výrobků
a mezi výrobky se značkou „Českosaské
Švýcarsko regionální produkt“ tak nyní
nově patří: Dětské vlněné capačky
a vyšívané kabelky od Jany Stejskalové
z Děčína, Pochutiny ze sociálního podniku
PPikanto z
Jiřetína pod Jedlovou:
Pikant Plameňák, Jiřetínský lískáček,
Hlívá ústřičná restovaná v husím sádle
s chilli a žampiony, Kovářské výrobky od
uměleckého Kováře Miloslava Petráška
z Krásné Lípy, Unikátní vzdělávací
dřevěná hračka FINGER CAR, kterou
vyrábí firma Trihorse z Děčína.
Do kategorie regionální zážitek přibyl
Samoobslužný Luční bar a kovárna
na Kamenné Horce v Krásné Lípě
a Betlémářství na Šluknovsku - Výstavy
a stavba betlémů, obnova tradice
a řemesla řezbářství.
Co musí splňovat značené výrobky?
Místní původ není jedinou podmínkou
pro udělení značky. Značené výrobky
musí přispívat k dobrému jménu
regionu, proto musí být také: dostatečně
kvalitní, šetrné vůči životnímu prostředí,
jedinečné ve vztahu k regionu – vyrobené
tradiční technologií, ručně nebo ideálně
z místních surovin, výjimečné svou
vysokou kvalitou.

„Regionální
značka
„ČESKOSASKÉ
ŠVÝCARSKO regionální produkt®“ se
uděluje již od roku 2010 a je současně
součástí celorepublikové sítě Asociace
regionálních značek, ve které je již
zapojeno 29 regionů“, vysvětluje Eva
Hamplová ředitelka MAS Český Sever
(koordinátor
regionálního
značení)
a dodává: “ Značení místních produktů
je iniciativa, která slouží ke zviditelnění
ekologicky šetrné, kvalitní řemeslné
a místní produkce v rámci určitého
vymezeného území. V našem regionu je
již certifikováno 42 výrobců a 15 zážitků.
Mezi nejznámější certifikované produkty
patří například Nůž Rybička z Mikova
Mikulášovice,
přírodní
kosmetika
Nobilis Tilia z Vlčí Hory, pivovary Kocour
Varnsdorf, Falkenštejn z Krásné Lípy
i Nomád z Děčína, ze zážitků jsou to
například prohlídky s Černým rytířem na
zámku Děčín nebo Loretánské slavnosti
v Rumburku.“
Více informací najdete na: https://
www.regionalni-znacky.cz/ceskosaskesvycarsko/
nebo https://www.ceskesvycarsko.cz/cs/
zazitky/regionalni-produkty
Dana Štefáčková – MAS Český sever

AKTUALITY Z INFORMAČNÍHO
STŘEDISKA
- informační středisko, Nožířské muzeum a prodejna
suvenýrů i nožů je již v plném provozu. Otevřeno je
denně od 9.00 do 16.00 hodin s polední pauzou 12.00
– 12.30 hodin. Případné informace na tel.: 739 452 734,
e-mail: ic@mikulasovice.cz
Městská knihovna je rovněž v provozu, každý čtvrtek
od 14.00 hodin do 17.00 hodin
Správa Národního parku České Švýcarsko informuje:
- Aktuální informace o omezení vstupu a přechodně
uzavřené turistické cesty v NPČŠ (z důvodu
bezprostřední hrozby pádu smrkových souší) a také
možnosti, kudy některé cesty obejít, naleznete zde:
npcs.cz/bezpecnost
- V Českém Švýcarsku stále probíhá doba hnízdění.
V Národním parku České Švýcarsko a na území
Chráněné krajinné oblasti Labské pískovce opět
hnízdí zvláště chránění sokoli stěhovaví, čápi černí
a výři velcí. Více informací zde: npcs.cz
- Na celém území národního parku hrozí vysoké
nebezpečí pádu stromů a jejich částí. Důvodem je
velkoplošný rozpad smrkových kultur oslabených
dlouhotrvajícím suchem a následně napadených
lýkožroutem smrkovým. Dbejte prosím zvýšené
opatrnosti, zvláště za silného větru a deště. Ve
vlastním zájmu se řiďte upozorněními umístěnými
v terénu a dodržujte pravidla pro návštěvu národního
parku.
Aktuální změny v dopravě:
- Turistické vlaky Trilex z Liberce do Českého Švýcarska
a zpět Liberec - Varnsdorf - Rybniště - Krásná Lípa
- Mikulášovice Odkaz: jr.kr-ustecky.cz/PortalJR_
DATA/999/20201213/T9Ln-201213.pdf
- Lužickohorský rychlík Praha - Mladá Boleslav - Bezděz
- Česká Lípa - Jedlová - Krásná Lípa - Mikulášovice
je v provozu do konce října. Po desetiletích tak
zavedeno přímé spojení Prahy s Lužickými horami
a Českým Švýcarskem (přes Mladou Boleslav,
Doksy atd.). Úsek Praha hl. n. – Krásná Lípa ujede
vlak cca za 3,5 h. Odkaz: jr.kr-ustecky.cz/PortalJR_
DATA/990/20201213/T10Ln-201213.pdf

Unikátní vzdělávací dřevěná hračka - FINGER CAR

Společně jsme vzpomněli průběh
osvobozování roku 1945 a uctili
hrdinné osvoboditele
Ve výročí dne Květnového povstání
českého lidu 5.5. se uskutečnil autobusový
výlet po památkách připomínajících dny
osvobozování Šluknovského výběžku
v roce 1945. Pod odborným vedením
Radka Andonova, zabývajícího se
vojenskou historií u nás na severu se
bezmála 20 občanů z Mikulášovic a okolí
všech věkových kategorií seznámilo
s průběhem osvobozování výběžku
a mnoha zajímavostmi z té doby. Akci
podpořilo Město Mikulášovice.

Ve výroční den osvobození našeho města
dne 9.5. se pak sešli občané našeho
města již potřetí, aby osobně vzpomenuli
a poděkovali osvoboditelům Mikulášovic
za hrdinné nasazení vlastních životů
v boji proti německým nacistům. Na
náměstí a na hřbitově položili věnce
u památníku vojáků polské armády
a u hrobu poddůstojníka Edwarda
Krzyzanowského, který položil svůj život
za naši svobodu. Na závěr setkání si
přítomní vyměnili své poznatky o době
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2.světové války, které získali od svých příbuzných
a přátel, kteří se jí zúčastnili. Akci přijeli podpořit na
historických motocyklech a v dobových uniformách
četnictva 1.republiky fandové válečné historie z Krásné
Lípy.
Všem, kdo společně uctili památku osvoboditelů našeho
města děkuje náš spolek za účast. Již nyní zveme naše
spoluobčany na obdobný výlet za historií památníků
obětem 1.světové války, který plánujeme na konec léta či
začátek podzimu a o němž Vás budeme opět informovat
prostřednictvím novin.
Poznámka: Jelikož již víme, kdo je pohřbeným polským
vojákem na našem hřbitově, určitě se brzy dočkáme
uvedení jeho jména na náhrobku, což si určitě zaslouží.
Vlastimil Jura, předseda pořádajícího spolku Mladí
chovatelé zvířat z Mikulášovic
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Nabídka volných míst na dětském
táboře se zvířaty na Salmově
Náš spolek i letos uskuteční chovatelský
tábor pro všechny děti s kladným
vztahem ke zvířatům a přírodě. Chcete,
aby se děti rozvíjely v tom, jak se lépe
starat o různá domácí zvířata, vystavovat,
hrát si s nimi a poznávat o nich něco
nového? Na tento tábor si mohou vzít
děti i svá zvířata z domova. V průběhu
tábora se zúčastní výstavy, navštíví místní
profesionální chovatele, stáje a další
místa se zvířaty.
Tábor je třítýdenní a koná se v krásné
přírodě Českého Švýcarska od 18.
července do 7. srpna a vedou jej zkušení
vedoucí, chovatelé různých druhů zvířat.
Na táboře poznáte spoustu nových přátel
se stejnými zájmy z celé České republiky
i zahraničí. Nebudou chybět ani typické
táborové aktivity, jako jsou táborák se
zpíváním, opékání buřtů, stezka odvahy,
koupání, celodenní výlety, diskotéka
a další. Jsou ještě volná místa!
Pokud vás toto zaměření tábora zajímá
a chtěli byste ho zažít s námi, tak právě
pro vaše děti je přihláška a podrobné info
zde: www.tmch.cz nebo info na telefonu

602 682 600.
Vlastimil Jura, předseda spolku Mladí
chovatelé zvířat v Mikulášovicích

Foto: vlastní
Výhodou účastníků na tomto táboře
je možnost ho strávit se svým zvířecím
kamarádem.

Zpráva a informace
mikulášovických houbařů
V neděli 9. května položili místní chovatelé věneček
u pomníku polských vojáků před základní školou

Prodej slepiček
Červený Hrádek prodává slepičky typu Tetra
hnědá, Dominant všechny barvy, Green ShelltypuAraukana a Dark Shell- typu Maranska.
Stáří 16 - 20 týdnů. Cena 185 - 229,- Kč/ks.

Prodej se uskuteční:
20.6. 2021

Tradiční houbařská akce s názvem
„Otvírání lesa a čištění studánky“ byla
letos věnována i památce člena spolku
Ivoše Brotánka, který prohrál svůj boj
s nepřítelem těžkého kalibru Covid 19.
Sepsala vdova Pavla Brotánková. Přijde
jaro, měla bych se radovat, probouzí se
tělo i příroda. Ale já velký smutek mám,
odešla mi láska nádherná. Odešla daleko,
křídly zamávala a vzlétla do oblak,
nestihla jsem se ani rozloučit a zamávat.
Andělé se radují, bránu otírají, s úsměvem
ho vítají. Byl jsi hodný, laskavý, navždy Tě
budu milovat a ctít ať už bylo cokoliv. Už
Tě nic nebolí, už jsi šťastný, jen ti, co jsi tu
zanechal, mají srdíčka bolestí zjizvený.
Nikdy nezapomeneme a budeme navždy
vzpomínat a milovat Tě. Vítám tě jaro, jsi
velká energie, vše probouzíš k životu.

Jaro klepe na dveře, kdopak jaru otevře?
Zima stále vzdoruje, nechce pustit jaro
ven i když louky se zelenají, ptáci vyvádějí
mladé a na stromech se překřikují. Slunce
svítí, kvete kvítí, včeličky a čmeláci opustili
zimní skrýše, přelétají z květu na květ,
udělají svojí práci a nakrmí svoje včelstva.
A louky krásně zelený lákají srny, jeleny.
Tak se radujme z každičkého prožitého
dne. A vzpomeňte na ty, co nosíme
v srdci. Dnes otevřeme a vyčistíme lesní
studánku pro pocestné, žíznivé, kam
hlavu skloní z ní se napijí. Doufám, že za
tu blahodárnou vodu poděkují přírodě.
Protože, čistá voda je život pro celý svět,
pro lidi a zvířátka. A proto si vody važme
a nebuďte prasátka...
houbaři Mikulášovice

Mikulášovice - u základní školy
15.50 hod.
Výkup králičích kožek- cena dle poptávky.
Informace: Po-Pá 9.00 - 16.00 hod.
Tel.: 601 576270, 728 605 840
www.drubezcervenyhradek.cz

KALENDÁŘ AKCÍ
Momentálně jsou všechny akce ve
městě zrušeny z důvodu nepříznivé
epidemické situace Covid-19.
AKCE OSTATNÍCH SUBJEKTŮ

26.6.2021 - Triatlon
„Na ostří nože“ – od 10.00 zatopený
lom Mikulášovice

Foto: Václav Zeman
Otevírání lesa patří mezi dlouholeté tradice mikulášovických houbařů
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HISTORIE
Cestou za osvobozením Mikulášovic

Před časem se v měsíčníku „Unsere
Niederland“ (Naše Nizozemí), který vydávají
rodáci a jejich potomci ze Šluknovského
výběžku a nejbližšího okolí, objevil hodně
starý snímek tanku, obklopeného dětmi. Vedle
popisku, že místem činu je Vilémov, bylo hned
několik otazníků s notickou, zdali si někdo
z pamětníků vybaví souvislosti. Není nám
známo, jestli někdo na výzvu reagoval a výskyt
ocelového monstra objasnil. My jsme měli
v tomto případě štěstí a záhadu jsme vyluštili.
Příběh polského tanku „ztroskotance“ u těch
dříve narozených možná vyvolá vzpomínku
na tolik populární televizní seriál „Čtyři z tanku
a pes„. V tom našem ale nepřijeli Janek
s Gustíkem a Šarikem. Tenhle příběh je trochu
jiný. Objasnit jej nám pomohla paní Schür,
mající rodné kořeny ve Wölmsdorfu, tedy
v tom našem Vilémově, když v současnosti
žije přes kopeček u sousedů v nedalekém
Steinigtwolmsdorfu, neboli
Kamenném
Vilémově.
Záhadný kolos byl součástí polské tankové
jednotky z Varšavy, která při osvobozování
našeho pohraničí přijížděla od Severního,
přes Lobendavu, aby postupovala ve svém

poslání přes Vilémov a Mikulášovice dále do
vnitrozemí. Bohužel, dvanáctičlenná posádka
byla nucena pro poruchu motoru své pásové
vozidlo odstavit. Konečnou pro Poláky, jak už
víme, byl právě Vilémov. Po dobu než došlo
k nápravě, byli vojáci obslouženi v domě č.p.18,
když někteří přespávali u dědečka paní Schür,
pana Adalberta Richtera z čísla popisného 82.
Psal se 10. květen 1945. Oprava se nedařila,
načež 17. května přijel ruský velitel znalý
poměrů, obhlédl situaci a objednal potřebné
náhradní díly. S nimi dorazil šesti členný oddíl
mechaniků, který nejen že navýšil počet
obyvatel Vilémova o 19 lidí, ale splnil úkol
a tank opravil. Po dobu nutnou pro tuto činnost
našli chlapci zázemí také u pana Heinricha
Kumpa v nynějším obecním úřadě. Bitevní
stroj byl zprovozněn 19. května a vyzkoušen
při zkušební jízdě do Mikulášovic. Nezvyklé
vojenské vozidlo samozřejmě vyvolalo
v obci zájem, především těch nejmenších.
Těsně před odjezdem si pokukující děvčata
posadil na tank a s částí posádky na památku
vyfotil polský komandant, aby později do
Vilémova několik fotek poslal. Zaslaná fotka je
svědectvím toho, že osvobozenecká mise byla

splněna a posádka ve zdraví dorazila domů.
Historii této zajímavé události, včetně dat
zaznamenal do svého kalendáře pan Doms,
jemuž patřil výše jmenovaný dům č.p. 18, ve
kterém hoši od Varšavy našli tento krátkodobý
azyl. Zápisky byly ukončeny dodatkem,
že polští vojáci se chovali velice přátelsky
a slušně, i když v těchto dnech bylo mnohde
v okolí na denním pořádku plundrování,
znásilňování a jiné špatnosti.
Text a foto archiv: Petr Horák

Vilémovské děti s posádkou, jak je kdysi zvěčnil velitel
ztroskotaného tanku

TIP NA VÝLET
Bez roušky na Hochwald i Hvozd se zastávkou
u Kalicha
Zdá se, že jsme pomalu dorazili na konec
domnělého tunelu a můžeme stále více
doufat, že nám na jeho konci svitne naděje
na poklidnější život bez otravné pandemie,
bez Covidu 19. Snad už konečně opravdu
nebudeme začínat den tím, že jak si ráno
usteleme, tak si zase lehneme. Toho jsme
si užili dost a dost. Teď už máme dovoleno
sdružovat se týden od týdne stále ve větším
množství. Jen si ještě počkáme, co na to
paní Merkelová a pak už snad budeme moci
beztrestně vyrazit třeba na tenhle výlet.
Do této malebné části Podluží jsme vás
pozvali na výlet už několikrát. Přesto je pořád
co obdivovat. Tentokrát si vyšlápnem na
rozhlednu Hvozd a k horolezecky profláknuté
skále s názvem Kelch neboli Kalich.
Základní tábor dnešní expedice rozložíme
v centru městečka Oybin, které jako mnoho
dalších v kraji, nese přídomek – kurort, neboli
lázně, čímž je myšleno lázně vzduchové,
nikoli termální. Z Varnsdorfu, od přechodu
za nádražím, je to tam fakt jen kousíček.
Rozhledna má dva názvy. V Sasku se jmenuje
Hochwald, zatímco u nás je to Hvozd. Není
složité pochopit proč. Stojí totiž přesně na
Česko-Německé hranici. Náš prvovýstup
podřídíme věku, náladě a fyzické kondici.
Máme na vybranou. Kopeček, který stojí před
námi můžeme zdolat buď po svých, nebo
využijeme vláček, který v určitých intervalech
ty méně zdatné nebo dříve narozené až na
vrchol vzdálený asi 2,5 kilometrů vyveze.
Komplex Hvozdu se rozkládá na hřebeni páté
nejvyšší hory Lužických hor ve výšce 749m
nad mořem. V podstatě jde o dva objekty
vzdálené od sebe 500 metrů. Na severním

vrcholku stojí rozhledna z roku 1892, jejíž
parametry se takřka schodují s nedalekou
Jedlovou, postavenou rovněž v této době.
Věřte, že nebudete litovat námahy nebo těch
pár euráků za vláček, protože výhled, který
se vám naskytne stojí fakt za to. Bezděz, Říp,
hřebeny Krkonoš a Jizerek, České středohoří.
To všechno máme jako na dlani. Na sousedním
pahorku je postavena turistická chata
s vyhlídkovou terasou, která doslova přetíná
hraniční čáru. Abychom byli připraveni na
nečekané, tak vězte, že zatímco na rozhledně
s restaurací zaplatíme v evropské měně, na
jihu v chatě pak našimi těžce vydělanými
korunami.
Nad cestou zpět nebudeme dlouho dumat.
Pomalou procházkovou chůzí ji zvládneme
všichni. I když vláček bere pasažéry i na
zpáteční jízdenku. Téměř na úpatí kopce
se nám ještě do cesty postaví, v sousedství
jiného skalního seskupení, Kalich. Podle
našich sousedů Kelch. Tento velice nápadný
červeně zbarvený kámen, je nejen zajímavý na
pohled ale je i oblíbeným objektem horolezců.
Porovnání tvaru s číší na víno je úplně na
místě. Jeho červené zbarvení je způsobeno
oxidem železitým, který se v hornině usazoval.
Na dnešní podobě pracoval zub času za
působení písku hnaného větrem. Alespoň to
tak odborníci na slovo vzatí tvrdí.
Připusťme ještě, že na Hvozd je přístup
možný i z naší české strany, z Krompachu,
nedaleko Cvikova. Pakliže bychom zvolili tuhle
alternativu, mohli bychom naopak obdivovat
tři nejstarší tisy červené v Lužických horách.
Patří k nejvýznamnějším památným stromům.
Ten z nich, který zakořenil nejdřív, je více jak
450 let starý, vysoký 10 metrů a jeho obvod
měří 425 cm.

A pozor! Na toulkách okolo Hvozdu
i Hochwaldu bychom mohli narazit na
Hochwaldského mužíčka, který vládne
zdejšímu kraji podobně jako Krakonoš
Krkonošům. Poznáte ho podle velkého
plnovousu, vysokého klobouku a v ruce nosí
i on sukovici. Hlídá, aby se v jeho rajonu
všichni chovali tak, jak se sluší a patří.
Text a foto: Petr Horák

Rozhledna Hochwald nebo po našem Hvozd,
stojí rozhodně za návštěvu
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FOTOZPRÁVY

Opravili jsme pro Vás herní prvky na dětském hřišti. Na základě připomínek revizního technika jsme odstranili drobné závady na některých herních prvcích a hřiště jsme
na základě dalších rozvolňujících opatřeních v rámci epidemie otevřeli pro veřejnost. Jenom připomínáme, že toto městské zařízení bylo vybudováno po malé děti do věku
12 let, není určeno pro starší děti, dorost, natož pro dospělé. Porušování návštěvního řádu bude kontrolováno APK, v případě opakovaných přestupků bude předán podnět
k řešení PČR. Děkujeme za pochopení a věříme, že společně si své vybavení pro nejmenší budeme ochraňovat.

Vedení města uctilo památku všech osvoboditelů, starostka Trojanová a místostarosta Bláha položili květiny u obou pomníků na náměstí. Přesto, že již uplynulo od
konce války 76 let, je potřeba si tento moment stále a stále připomínat.

Klub železničních cestovatelů, který nyní zajišťuje pravidelnou vlakovou linku mezi
Prahou a Mikulášovicemi přijel do našeho města výlukovým autobusem z Nového
Boru a přivezl několik turistů a návštěvníků, kteří si prohlédli kostel sv. Mikuláše,
Nožířské muzeum i další zajímavosti.

Na městském koupališti právě probíhá rekonstrukce technického přístavku u rekreačních chatek, ta původní již byla v nevyhovujícím stavu a pro uživatele neposkytovala
příslušné pohodlí a standard.
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V zasedací místnosti OPS České Švýcarsko v Krásné Lípě se po covidové odmlce opět
hodnotili a schvalovali nové certifikace tradičních regionálních produktů a zážitků.
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V obřadní síni městského úřadu proběhlo plánované projednávání územního plánu města Mikulášovice.

Své aktivity již naplno rozjel také mikulášovický fotbal, hned v prvních dnech rozvolnění epidemických omezení se uskutečnilo na místním fotbalovém stadionu zajímavé
setkání s profesionálním trenérem. Ten našim žákům i jejich trenérům nastínil mnoho nejrůznějších fotbalových praktik, které se dají využít pro zatraktivnění běžných
tréninků.

Také mikulášovičtí biatlonisté se již dočkali a poslední neděli si konečně vyzkouší první ostrý závod a sice v libereckých Ruprechticích. Naše dorostenky společně nacvičovaly poslední dopilování techniky zaujímání polohy při střelbě. V rámci pravidelné přípravy trenéři zařazují také trénink na kolečkových lyžích, který jim rozhodně přijde
k duhu v zimní sezoně a v té letní navíc trochu odlehčí monotónní běžecké rutině.
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Rekapitulace posledních událostí
Vážení občané,
pokud jste dočetli dnešní vydání Mikulášovických novin až do tohoto bodu, prosíme, čtěte i následující.
V poslední době dochází ze strany některých opozičních zastupitelů pánů Ing. R.
Riedela a pana Mgr. R. Klingera s podporou učitele Mgr. P. Pánka a učitele Tesaříka
k šíření hysterie a paniky nejen na sociálních sítích, ale i na půdě naší ZŠ a celkově
mezi občany Mikulášovic. Ze strany těchto
pánů dochází k zastrašování učitelského
sboru, rodičů i žáků osobou nového pana
ředitele naší ZŠ, dochází k zpochybňování
transparentnosti výběrových řízení, starostka, místostarosta a koaliční zastupitelé jsou veřejně a bez důkazů spojováni
s korupcí a veřejnosti je podsouvána jejich
pomstychtivost.
Pokud někdo takovýmto způsobem komunikuje, je nasnadě se zeptat. Zametli
jste si před vlastním prahem? A proto se
ptáme: Pane Riedele, když jste v minulosti
učil na jiných školách, proč si tamní vedení

vždy oddechlo, že jste odešel? Že by nějaký problémek s autoritami? Pane Klingere, proč ta přehnaná hysterie ohledně
památníku? Nebo se jedná o neschopnost
komunikace? A pane Pánek, Vy jako pedagog jste vzorem pro naše děti? Nepořádek
v dolních Mikulášovicích jde na Váš vrub!
Pokud to, co v dolních předvádíte mají
být následovníci Ignaze Röslera, tak potěš. Pane Tesaříku, vzpomínáte, zvolili Vás
starostou Dolní Poustevny, za rok a půl Vás
pro neschopnost odvolali, proč jste se nevrátil zpět na místo učitele v Dolní Poustevně? Nebylo místo?
Zastupitelé Kalousková, Pánek, Riedel,
Klinger R., Klinger K. se již předvedli v minulém volebním období. Městu a jeho
obyvatelům nic nepřinesli, město neposunuli ani o píď kupředu. Nedokázali pro
obyvatele nic zajistit, opravit, vymyslet,
natož do městské kasy přinést nějaké dotační peníze. Toto jsou ti, kdo svým nekonáním město v minulosti poškodili a škodí
mu dále.
Vážení občané, rádi bychom nynější vy-

hrocené vztahy z naší strany uklidnili
a ubezpečujeme Vás, že veškeré připravované projekty jsou ve prospěch města
Mikulášovice a jejich občanů. Za každým
jednotlivým projektem se skrývá neskutečné množství práce a v neposlední řadě
i velká dávka osobní odvahy. Jsme si vědomi, že veřejnosti předkládáme i nepopulární věci, ale kdo jiný by to měl udělat?
Pokud jsou v našem městě letité neřešené
problémy, snažíme se je vyřešit. Za dva
a půl roku jsme pro Mikulášovice udělali
spoustu dobrých věcí a další připravujeme. V letošním roce se můžete těšit na
začátek prací na rekonstrukci nemovitosti
č.p.7, rekonstrukce památky Hvězdárna,
rekonstrukce bytového domu č.p. 321
a revitalizace rybníčku v Mikulášovičkách.
K tomu přihodíme nějaký park, chodník,
několik sakrálních památek, možná i nějakou silnici a ovocný sad. V Mikulášovicích
to nyní žije a bude se i nadále dobře žít!
Ing. Miluše Trojanová, starostka
Ing. Antonín Bláha

POJĎME VRÁTIT DĚTEM CHUŤ SPORTOVAT!

Svazek obcí Sever ve spolupráci s AC Rumburk připravuje atletický kroužek, který pomůže
dětem po dlouhé době opět začít sportovat. Pod dohledem profesionálního trenéra se v každé
obci jednou týdně uskuteční kroužek pro děti. Projekt poběží od jara do podzimu. Jedná
se celkem o deset tréninků, které naučí děti základy atletiky, běhat, skákát a házet. V rámci
tohoto projektu bude do každé obce zakoupena „atletická taška“, která bude obsahovat základní
vybavení pro trénink. Po celou dobu (mimo tréninky) bude taška k dispozici pro všechny spolky
i školy v dané obci, městě. Cena za deset tréninků pro sportovce je 200 Kč.
V případě zájmu prosím kontaktujte vedoucího AC Rumburk Jana Reina, mobil: +420 722 968 506,
mail: info@acrumburk.cz. Kroužek je určen pro děti ve věku 6-12 let.
Robert Holec
předseda Svazku obcí SEVER
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Mistrovství Ústeckého kraje se běželo v Mikulášovicích
Konečně je to tady, neskutečně dlouhá individuální příprava je u konce. Můžeme trénovat společně a dokonce se postavit i na start mistrovských
závodů. V závěru května se tak mohlo uskutečnit
Mistrovství Ústeckého kraje v turistickém závodě
jednotlivců, které se běželo v Mikulášovicích v terénech kolem bývalých kasáren a koupaliště. Tímto
nominačním závodem se mikulášovičtí sportovci
oficiálně probojovali přímo na Mistrovství České

republiky do Frýdku Místku. Závod se uskuteční již
v polovině června. a tak všichni nominovaní mají
tak několik posledních dní na speciální přípravu
zejména nácviku orientace v terénu. Právě tato
součást turistických závodů zásadně rozhoduje
o konečném pořadí závodníků. Situaci nám trochu
zkomplikovala masivní těžba dřeva a následné vymizení okolních lesů kde jsme mohli trénovat. Nicméně tuto překážku musíme překonat a vhodné te-

rény pro nácvik azimutových úseků vyhledat jinde.
na mistrovských závodech nás bude reprezentovat
více než desítka sportovců od nejmladšího žactva
až po dospělé závodníky. Podrobné výsledky naleznete na www.turisticky-zavod.cz nebo také na
stránkách oddílu TOM Mikulášovice.
Tomáš Fúsek – hlavní vedoucí oddílu
Foto: Lewis a Tomáš Fúsek

V kategorii mužů si lépe vedl Zděněk Plešinger, který porazil svého týmového kolegu Tomáše Levana. Oba závodníci si však zajistili postup na letošní Mistrovství ČR.

Běžecký souboj sváděli do posledních metrů i ti nejmladší závodníci.

Nejmladší žákyně Apolena Fojtová na trati krajského mistrovského závodu

Mikulášovická Barbora Trojanová startovala poprvé v kategorii mladších
dorostenek.

Těm úplně nejmenším pomáhal na trati ještě zkušenější doprovod, s 24 nakonec
vítězná Dora Vejražková.

Tak teď se dívejte, jak se trefím přímo doprostřed, právě to se asi honilo hlavou malému Ondrovi Vokounovi při jho prvním opravdovém závodě.

Virtuální běhy 2021

Virtuální běhy stále probíhají i přes nastávající rozvolňování a mikulášovičtí běžci je stále intenzivně
využívají v rámci své přípravy pro vrcholné soutěže. Je to velmi kvalitní porovnání mezi ostatními
běžci nejen v České republice. Tato zajímavá pohybová aktivita je určena pro všechny zájemce a to
i pro rekreační běžce. Stále nabízíme pomoc, nevíte-li si rady s první registrací či odesláním výsledků, nezdráhejte se nás oslovit, rádi vám poradíme.
Informační kontakt: 739 452 734.

Následující termíny virtuálních běhů a chůzí:
Běh země: 3.6. - 6.6.2021
Tratě: budou teprve vypsány
Prázdninový běh: 2.7. - 6.7.2021
Tratě: budou teprve vypsány
Letní virtuální hry:16.7. - 15.8.2021
Tratě: budou teprve vypsány

Medaili si musel sice na krk pověsit každý sám kvůli epidemickým pravidlům, ale radost z vítězství jim to rozhodně
nezkazilo.
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