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15.2.2020 

Slovanský dům

Reprezentační 
ples města 

1.2.2020
Slovanský dům

Vážení a milí spoluobčané,
dovolte nám pár slov k otázce dědictví. Dědictví můžeme rozdělit na materiální 
a nemateriální. Nemateriální zahrnuje vše, co nemá hmotnou podstatu, předá-
vá se z generace na generaci a může se měnit v závislosti na vnějším prostředí. 
Materiální dědictví zahrnuje památky a jiné hmotné výtvory člověka. Patří sem 
architektura, sochařství, malířství, užité umění atd. (viz wikipedia).
Do takovéto kategorie dědictví lze zařadit v  Mikulášovicích nemovitost č.p. 1 
objekt Střelnice. I tato nemovitost se předávala z generace na generaci, měnila 
se v závislosti na podmínkách, byla vystavena a následně podléhala vlivům pů-
sobení našich předků i současníkům a tento vliv se promítl do dnešního stavu 
nemovitosti. 
V případě dědictví je žádoucí, aby dědictví mělo ve fi nální podobě určitou no-
minální hodnotu a  mohlo se z  takto nabytého dědictví profi tovat. Bohužel 
v případě dědictví č. p.1  k takovému stavu nedošlo. Naši předchůdci se výraz-
ným způsobem podepsali na stavu nemovitosti a my jako dědici jsme rozhodli 

UPOZORŇUJEME OBČANY 
na změnu dopravního značení 

v Mikulášovicích. Věnujte 
zvýšenou pozornost při pohybu 

na pozemních komunikacích, 
na některých místech došlo i ke 

změnám přednosti v jízdě.

Historická ilustrace budovy z dob, kdy byla ještě plně funkční.

Nyní je již ve stavu, kdy jakýkoli pokus o  zá-
chranu je nemožný a hrozí nebezpečí zřícení.Zde již zapracoval zub času a „restaurace Střelnice“ zpustla.

z důvodu bezpečnosti o odstranění stavby. 
Jsme si vědomi, že tímto rozhodnutím do-
jde k výrazné změně pohledu na historickou 
část města, dojde k odkrytí pohledu na kul-
turní památku č.p. 2 Císařský dům, kulturní 
památku č.p. 5 - Hotel RON a ve vší kráse se 
ukáže kostel sv. Mikuláše. Věříme, že toto 
rozhodnutí bude ku prospěchu města Mi-
kulášovice.

Ing. Miluše Trojanová, starostka 
a Ing. Antonín Bláha, místostarosta

Foto: archiv a Tomáš Fúsek
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Výstava betlémů v kostele sv. Mikuláše

Ve Varnsdorfu proběhlo jednání zástupců samospráv 
Šluknovského výběžku ve věci zdravotní péče

V Mikulášovicích se uskutečnila po roce zase 
tradiční výstava betlémů řadící se mezi nej-
větší v kraji. V lednu se do našeho města sjíž-
dějí stovky návštěvníků z  blízkého okolí, ale 
i z toho vzdálenějšího, a to nejen z Čech. Pro-
hlídka výstavy rozhodně stála za to, betlémy 
vytvořené napříč všemi rukodělnými techni-
kami letos přilákaly bez mála tisíc návštěv-

níků. Bylo jich více než 250 a kromě betlémů 
byly k vidění také tematické pohlednice, sklá-
dačky, vystřihovánky nebo knihy. Otevřeno 
bylo nejen o víkendu, ale v pondělí si výstavu 
mohly prohlédnout i děti z naší mateřské a zá-
kladní školy. 

Foto: Tomáš Fúsek

V pondělí 20. ledna proběhlo v  kanceláři starosty 
města Varnsdorf jednání zástupců samospráv Šluk-
novského výběžku ve věci strategie postupu při ře-
šení zajištění zdravotní péče. 
Přítomni byli také Václav Jára za Nemocnici Varns-
dorf, Darek Šváb, zastupující insolvenční správkyni 
Lužické nemocnice v Rumburku a senátor Zbyněk 
Linhart.
Všichni přítomní, především pak nové vedení měs-
ta Varnsdorf, byli seznámeni s novými informacemi 
ohledně Lužické nemocnice v Rumburku, které za-
zněly 14. ledna během zasedání pracovní skupiny 
na krajském úřadě, a to:
• Provoz Lužické nemocnice v Rumburku je zajiš-

těn, s personální situací vypomáhá Krajská zdra-
votní, a.s.

• Smlouvy s pojišťovnami jsou nově vylepšené.
• Záměrem insolvenční správkyně je uspokojit 

pohledávky věřitelů prodejem zbytného majet-
ku a prodejem nemocnice jako funkčního celku 
bez dluhů. Ta v současné chvíli pracuje na oce-
nění majetku.

• Byla posílena Zdravotnická záchranná služba 
o  2,5 posádky a  byl zaveden systém rendez-
-vous.

Zástupci samospráv poté reagovali na otevřený do-
pis směřovaný městu Varnsdorf od Krajské zdravot-
ní, a.s., která má zájem obnovit jednání s  městem 

Varnsdorf a  místní nemocnicí ohledně otevření, 
v první etapě, indikačních poraden v oboru gyne-
kologie a chirurgie. Panovala shoda, že Nemocnice 
Varnsdorf by v  žádném případě nenahradila zdra-
votní péči, kterou poskytuje rumburská nemocnice. 
Avšak v budoucnu by mohla vhodným způsobem 
doplnit zdravotnické služby. O tom, zda dojde k ob-
nově jednání či nikoli, rozhodne Rada města Varns-
dorf na svém zasedání ve čtvrtek 23. ledna.
Záměrem vedení města Varnsdorf je však připojit se 
k  ostatním obcím Šluknovského výběžku a  vystu-
povat při řešení zajištění zdravotní péče jednotně.

tisková zpráva, převzato www.varnsdorf.cz

Keramický betlém vytvořený dětmi v dílně Simony Machorkové.

Betlémy si mohly prohlédnout v  rámci zvláštní prohlídky i  děti 
z mateřské a základní školy.

Jeden z mnoha překrásných vyřezávaných betlémů.

Tradiční předvánoční besídka proběhla v mateřské škole, děti se sešly u slavnostní tabule a pak si rozbalily dárky od Ježíška, který i letos hojně zaplnil prostor pod vánočním 
stromečkem.

FOTO ZPRÁVY
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SMS infokanál – dovolujeme si Vás tímto po-
žádat o spolupráci v rámci zasílání sms zpráv. 
Pokud chcete být nadále informováni o  no-
vinkách a událostech a máte-li chytrý telefon, 
doporučujeme Vám nainstalovat si aplikaci 
Česká obec, a to prostřednictvím Google play 
nebo Appstore. Aplikace Vás bude o  novin-
kách informovat obratem, díky této aplikaci 
se můžete podívat hned i  na další informa-
ce, které se události týkají a nemusíte hledat 
web města. Výhodou této aplikace je to, že si 
můžete sami navolit obce, ze kterých chcete 
být také informováni. K  doručení informací 
je potřeba se připojit na internet a město za 
odeslání informace tohoto typu neplatí. 
Pokud nemáte telefon, který umožní apli-
kaci stáhnout, pokud z  jakéhokoliv důvodu 
Českou obec využívat nemůžete a  přejete si 
posílat sms zprávy, je potřeba, abyste vyplnili 

formulář GDPR, který je součástí výtisku novin 
nebo je k dispozici ke stažení na webu města 
nebo k vyzvednutí na podatelně. Formulář je 
potřeba vyplnit a  podepsat. Odeslání 1 sms 
zprávy je pro město zpoplatněno Kč 1,- bez 
DPH.
- v  závěru roku byl zastupitelstvem města 
Mikulášovice schválen „Program pro po-
skytování neinvestičních účelových dota-
cí z  rozpočtu města Mikulášovice na rok 
2020“. Upozorňujeme organizace, na mož-
nost zapojit se do programu uzávěrka přijímá-
ní žádostí je stanovené na 28.2.2020. Více na 
www.mikulasovice.cz. 
Dále upozorňujeme na další možnosti získá-
vání fi nančních prostředků z  dalších zdrojů, 
sledujte prosím průběžně vyhlašované pro-
gramy například Ústecký kraj, MŠMT, MAS 
Český sever, Ministerstvo obrany, atp.

KRÁTKÉ ZPRÁVYInformace o dění 
v ČSCH ZO Mikulášovice 

„Lerchův statek“

Krabice od bot 2019

Výlet do cirkusu v DrážďanechPoradna v kostce

Vážení zástupci města, vážení sponzoři, vážení přátelé a příz-
nivci chovu domácích zvířat a vážení spoluobčané. 
Asi přemýšlíte o tom, proč tak široké oslovení, ale bez podpory 
zástupců města, bychom neexistovali, bez podpory sponzorů, 
bychom živořili, bez přátel a  příznivců domácího zvířectva, 
bychom ztratili elán a  chuť něco podnikat a  konečně, kdyby 
nebylo Vás spoluobčanů, tak to nemáme pro koho dělat. Proto 
bychom Vám všem touto cestou chtěli ještě jednou poděkovat 
a vyjádřit vděk za Vaši podporu, ať už materiální nebo dušev-
ní. Jak to mnohdy bývá, tak se na něco zapomene, a i nám se 
to nevyhnulo. V minulém čísle jsme zapomněli na několik lidí, 
kteří nám výrazně pomohli, a tak chceme tyto nedostatky na-
pravit a dodatečně poděkovat manželům Kordovým, za mno-
ho hodnotných cen do tomboly a panu Fúskovi za všestrannou 
propagační pomoc. 
Minulý rok přinesl mnoho nového, ale i  mnoho starého od-
nesl. Jistě jste zaregistrovali, že jsme se oddělili od původní 
organizace pana Jury a  založili novou, pod názvem „Lerchův 
statek“. V současné době máme 14 dospělých a 4 mladé cho-
vatele, které se snažíme všemožně podpořit a  předávat jim 
své zkušenosti, aby chovatelství obecně nezaniklo. Proto jsme 
pro tuto mládež založili kroužek, se kterým jsme v podzimních 
měsících podnikli několik cest na výstavy v  okolí, abychom 
rozšířili obzor jejich představ o  chovatelství. V  nejbližší době 
budeme přijímat nové chovatele, kteří po podzimní výsta-
vě projevili zájem o členství, a tak chtějí rozšířit naše výstavy 
o nová plemena. Výstavám chceme věnovat veškeré svoje úsilí, 
aby měly úroveň. Chceme, aby návštěvníci odcházeli s dobrým 
dojmem a se vším byli spokojeni. Také chceme pokračovat v již 
osvědčené tradici prodeje občerstvení a uvažujeme o rozšíření 
posezení, aby bylo více lidem umožněno se v této uspěchané 
době trochu zastavit a u dobrého „gáblíku a pivečka“ popoví-
dat s přáteli, a tak upevňovat jednotu mezi obyvateli našeho 
města.
Závěrem bych Vám všem chtěl popřát mnoho pohody, klidu 
a osobních úspěchů v tomto roce. Loučím se s Vámi a na shle-
danou na některé z našich akcí. 

Za ZO „Lerchův statek“ Jiří Šitner.

Sbírka Krabice od bot je určena zejména 
dětem. Děti mohou vyjádřit svou solidaritu 
i soucit, poskytnutím dárků dětem z chudých 
rodin. Jednoduše do krabice od bot vloží např. 
hračky, knihy, výtvarné potřeby a  krabici vá-
nočně zabalí a označí, zda je určena chlapci či 
děvčeti a v jakém věku. Každý dle svých mož-
ností tak může potěšit jiné dítě. Víme, že se ve 
vánočních krabicích objevují jak věci použité, 
tak i věci nové. Před vánočními svátky bylo na 
naše sběrné místo v Kostce Krásná Lípa ode-
vzdáno 604 krabic s vánočními dárky. Dětem 
ze Šluknovského výběžku jsme udělali radost 
téměř 400 vánočními dárky. Do konkrétních 
rodin dárky roznesli sociální pracovníci, kteří 
s rodinami dlouhodobě pracují. Děkujeme za 

spolupráci pracovníků služeb Kostky, Cedru, 
Charity Rumburk, IC Horní Poustevna, měs-
ta Rumburk, Předškolního klubu Rumburk, 
OSVZ Rumburk. Za spolupráci při sběru dár-
ků děkujeme pedagogům škol, jednotlivcům 
a  organizacím z  regionu i  ze vzdálenějších 
míst. Dokonce za námi s  dárky přijela jedna 
třída z  Prahy. Krabice, které jsme měli navíc, 
byly distribuovány do rodin prostřednictvím 
Diakonice ČCE, která sbírku Krabice od bot 
pořádá již poosmé.
Jsme vděčni, že můžeme zprostředkovat pře-
dání vašich dárků tam, kde je to potřeba nej-
více.

Kateřina Dančová, Kostka Krásná Lípa

V pátek 3. ledna 2020 se naši žáci 4. - 6. 
ročníku společně s  několika učiteli vypra-
vili do vánočního cirkusu v  Drážďanech. 
Naše škola obdržela sponzorským darem 
55 vstupenek včetně autobusové dopra-
vy tam i zpět. Ve 13 hodin jsme vyrazili za 
dobrodružstvím. Po zhruba dvouhodinové 
cestě jsme dorazili do saské metropole. Již 
z  dálky nás vítaly dva obrovské cirkusové 
stany, které byly na břehu Labe opravdu 
nepřehlédnutelné.
Po nalezení našich míst a po usazení začalo 
ihned velkolepé představení, doprovázené 
živou kapelou, což prý podle moderátora 
není vůbec obvyklé. Artisté z celého světa 
měli pro nás připravený opravdu bohatý 
program – za zmínku stojí artisté z Kazach-
stánu, Velké Británie, Ruska, Rakouska. Po-

prvé jsme například viděli vystupovat v cir-
kusu krávy a  nutno podotknout, že vůbec 
nebyly hloupé, jak se o těchto zvířatech čas-
to tvrdí. Překvapením pro většinu z nás byla 
úžasná sehranost zvířat a  jejich cvičitelů, 
zvláště při drezúře velkých šelem, což mno-
hým lidem skutečně nahánělo husí kůži. Bě-
hem přestávky se mohly děti seznámit také 
s ustájením zvířat, kde bylo patrné, že se jim 
opravdu nedaří špatně.
Účast v tomto cirkuse byla vskutku velkým 
a úžasným zážitkem a všichni jsme po třech 
hodinách odjížděli opravdu spokojeni. Vel-
ké poděkování patří manželům Ptuchovým, 
kteří nám již podruhé toto velkolepé před-
stavení zprostředkovali.

Text: R. Riedel, foto: D. Paťhová

Ať už se snaží dlužník řešení svých exekucí vyhýbat nebo hledá 
jak ze svízelné situace ven, jednoduchá řešení nefungují. Často 
neřešené dluhy a  exekuce zasahují do vztahů, rodinných vazeb 
a nepřináší pohodu do života. 
Je většinou nezbytné vyhledat odbornou radu, nechat se proce-
sem oddlužení provést. V  Kostce poskytujeme odborné sociální 
poradenství, kde jsme dlužníkovi připraveni pomoci radou, jak se 
může s dluhy vypořádat a jsme připraveni mu pomoci s přípravou 
na oddlužení. 
Jak na dluhy? Naskýtá se odpověď, nedělat je. Ale vážně…
Od 1.června 2019 je účinná novela Insolvenčního zákona, která 
umožňuje podat návrh na oddlužení širšímu okruhu osob. Novela 
dlužníkovi ukládá povinnost vynaložit veškeré úsilí k uspokojení 
jeho věřitelů. 
Poradce na první schůzce seznámí klienta s podstatou a průbě-
hem procesu oddlužení, dále umí posoudit, zda je klient vhodný 
pro cestu oddlužení, umí klientovi pomoci s přípravou dokumen-
tů potřebných k oddlužení a umí mu doporučit, jak má postupo-
vat. 
Insolvenční návrh musí sepsat právník, a díky dotaci EU je mož-
né proplatit našim klientům právnické služby. Aktuálně je možné 
právnické služby uhradit ještě šedesáti klientům.
Poradna je v  Krásné Lípě, s  poradci se lze domluvit na jednání 
i v dalších obcích Šluknovska, například v místě bydliště. 
Je možné se objednat na telefonních číslech: 777 925 302, 770 125 
690, 777 291 359. 
Projekt Poradna v kostce je fi nancován z prostředků Evropského 
sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu zaměst-
nanost. 
Posláním služby je pomáhat lidem, kteří se ocitli v nepříznivé 
životní situaci.  Odborné sociální poradenství je poskytováno 
občanům Šluknovska, kteří jsou v krizi, obětí trestné činnosti, 
příslušníkem etnické menšiny a jsou starší patnácti let. 

poradci, Kostka Krásná Lípa Bohatý program předvedli artisté z celého světa
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Původní prkenná Chaloupka strýčka Toma

• 1.2.2020 
Reprezentační ples města 
(Leona Machálková, kapela Boogie Man) 
– Slovanský dům

• 15.2.2020 
Ples hasičů – Slovanský dům

• 14. – 16.2.2020 
Brtnické ledopády – sportovní hala

• 22.2.2020 
Vepřové hody – Slovanský dům

• 7.3.2020
MDŽ - koncert Michal Šindelář

• 21.3.2020 
Sportovní ples – Slovanský dům

• 29.3.2020 
Zdeněk Izer – Slovanský dům

KALENDÁŘ AKCÍ

HISTORIE

Chaloupka strýčka Toma
Historie rozhledny Tanečnice byla publikována 

už tolikrát, že ji mikulášovičtí musí znát zpaměti. 

O občerstvovací stanici na jejím úpatí už toho ale až 

tolik nevíme. Abychom se dostali do obrazu, připo-

meňme jen, že první nedočkavci vstoupili na právě 

vybudovanou rozhlednu, na tehdejším Studeném 

vrchu (Kalterberg) v  roce 1886. Na stejném místě 

stála původně dřevěná věž, sloužící pro geometric-

ké účely, ale byla využívána i turisty.

U  zrodu myšlenky na vybudování tohoto, později 

tak hojně navštěvovaného výletního cíle, byl pan 

Wenzel  Pilz, spoluzakladatel turistického, tenkrát 

Horského a okrašlovacího spolku. Tento, pro místní 

téměř geniální nápad s  rozhlednou, domyslel do 

detailů a po vzoru mnoha a mnoha dalších podob-

ných objektů v  okolí, vybudoval i  občerstvovací 

stanici. Nejprve to byla jen bouda stlučená z prken. 

Majitel si zřejmě oblíbil známý román Herriet Bee-

cher Stowe, zachycující krutost otrokářství na jihu 

Spojených států a  svoji provizorní „posilňovačku“ 

nazval podle tohoto bestselleru a  jeho hlavního 

hrdiny. Nad vchodem se tyčil pyšný nadpis – Cha-

loupka strýčka Toma. Tento název byl ponechán 

i  pro zděné pohostinství, které přibližně po jed-

nom roce, prozatímní boudu nahradilo. Chaloupka 

strýčka Toma se stala pro rodinu Pilzových obživou. 

Kamarádi z  Horského a  okrašlovacího spolku své-

mu kolegovi Wenzelovi, z vděčnosti za geniální my-

šlenku a  vybudované dílo, nechali zhotovit obraz 

s jeho podobiznou, s mohutným mužným vousem, 

a  umístili jej do jednoho nedalekého skalního vý-

klenku.

Interiéru hostince dominoval kazetový strop, na 

kterém byly zavěšeny petrolejové lampy opatřené 

širokými stínítky. Pivo na Tanečnici dováželi pra-

videlně z  pivovaru v  Lipové, na plochých vozech 

tažených párem těžkých pivovarnických koní. Aby 

se cesta vyplatila, byl na každé straně vozu řetězy 

přivázán další sud. Povoz z kozlíku ovládal oblíbe-

ný kočí v kožené zástěře. Široko, daleko vyhlášená 

černá káva byla servírována nejstaršími dcerami 

do speciálních vysokých sklenic. Vyhledávanou 

pochoutkou pro posílení na zpáteční cestu byly 

domácí vyuzené klobásky, podávané s  chlebem 

a cibulí. Kuchyni obsluhovala usedlá a mezi hosty 

velice oblíbená majitelova žena. Ruce k dílu museli 

často přiložit i potomci. Těch měli Pilzovi požehna-

ných devět. Annu, Marii, Elsu, Luzii, Josefa, Waltera, 

nejmladšího Guida a ještě dvě další. Děti chodily do 

národní školy i do měšťanky v Mikulášovicích. Zna-

menalo to pro ně v každý školní den více než dvě 

hodiny rychlé chůze na cestě za vzděláním. Člověka 

napadá myšlenka, jak by na podobné cestování do 

nepopulární školy asi tak tvářily dnešní děti?  Jejich 

protějšek, odborný učitel pan Josef Bartmann  se 

k tomuto problému stavěl úplně jinak a dá se říct, 

že extrémně. Na Tanečnici vystoupal více než 6.000 

krát a  byl nejváženějším štamgastem Chaloupky 

strýčka Toma. Nebyla to nutnost ale zřejmě urči-

tý druh koníčku. Vždyť v Mikulášovicích v té době 

fungovaly desítky hospod, restaurací, kaváren či 

vináren a  jim podobných náleven. Včetně těch na 

turisticky atraktivních místech. K  těm bychom se 

možná jednou mohli v naší rubrice vrátit.

Ze vzpomínek na Chaloupku strýčka Toma od pana 

Rudolfa Krauta vybral Petr Horák

Foto archiv: Petr Horák
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Kulinářská soutěž pro veřejnost v našem městě se dvakrát do roka pořádá v restauraci U Vladařů, tentokrát byl na řadě řízek s bramborovým salátem. Více jak desítku 
originálních specialit hodnotila porota podle vzhledu a samozřejmě také chuti.

V mikulášovickém lomu si dali předvánoční dostaveníčko také naši otužilci, samotnému plavání předcházelo ještě lovení ryb na udici.

Tradiční vánoční koncert se uskutečnil v kostele sv. Mikuláše, účinkoval místní pěvecký sbor a po skončení vystoupení si přítomní mohli odnést do svých domovů Betlémské 
světlo.

Na štědrý den před obědem vyráží ti nejmenší členové turistického oddílu mládeže do lesa, aby připravili nadílku také pro zvířátka. Protože po celý rok využívají okolní lesy 
a přírodu ke svým aktivitám, zejména pak běžeckým tréninkům je pro ně tato minimální výpomoc původním obyvatelům samozřejmostí.

FOTO ZPRÁVY
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Spanilý výjezd mopedů na rozhlednu Tanečnici neodmyslitelně patří v Mikulášovicích k závěru roku. Desítky strojů vyvezli jejich majitelé na start a v prestižním závodě si 
to rozdali o cenné vítězství.

Druhou lednovou sobotu se členové místního spolku myslivců vydali do okolních 
lesů na novoroční naháňku. Řady místních doplnili myslivci ze spřátelených spolků 
z okolí. 

Běžci z  Mikulášovic se zúčastnili tradičního Silvestrovského běhu ve Varnsdorfu. 
Barvy našeho města hájili sportovci na tratích 100 metrů, 800 metrů, 1600 met-
rů a  5 km. V  početném startovním poli více jak dvou stovek závodníků si někteří 
zaběhli svá traťová maxima a  ve výsledkových listinách jednotlivých kategorií se 
určitě neztratili.

V mikulášovickém kostele proběhl 6. ledna tříkrálový koncert pro školní a předškol-
ní děti, současně také odstartoval charitativní tříkrálovou sbírku.

Na začátku roku uspořádala místní taneční škola Step by Step své taneční soustře-
dění. Odborná lektorka tak našim děvčatům aktivně pomáhala při tvorbě a zdoko-
nalení nových i stávajících choreografi í.

KURZ NOBILIS TILIA

V SOBOTU 21.  3.  2020
10.00 -  15.00
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Biatlonové závody omezuje nepřízeň počasí
Podzimní příprava biatlonového žactva v  Mikulá-
šovicích na zimní sezónu 2020 proběhla standard-
ně bez zásadních problémů. Kdo měl chuť a  sílu, 
tak trénoval i pětkrát v týdnu, aby byl poté dobře 
připravený na přechod na sníh s  lyžemi. Bohužel, 
sněhu jsme se nedočkali a  byli tak nuceni za ním 
dojíždět. V polovině prosince proběhlo soustředě-
ní v  Horních Mísečkách, kde bylo alespoň 15cm 
sněhu. Jednalo se o  přípravu na kvalifi kaci Zimní 
olympiády dětí a  mládeže 2020, kterou pořádá 
Karlovarský kraj.Další jednotlivé tréninky probíhaly 
v Bedřichově.  Závody v  jednotlivých regionech 
byly pořadateli postupně rušeny, a  to včetně na-
šeho v  Mikulášovicích. Jediný závod se uskutečnil 
v Jablonci nad Nisou 21. prosince, byl však omezen 
pouze na kategorie starších žáků. Sprintového zá-
vodu na umělém sněhu se zúčastnil Matěj Kocou-
rek, který na střelnici ze dvou položek udělal jedi-
nou chybu a  v  cíli doběhl na 11.místě. Ve starších 
žákyních zajela pěkný závod Viktorka Kirchnero-

vá,která také udělala jednu střeleckou chybu a do-
jela na 8. místě. Těsně za ní pak doběhla Natálka 
Mocíková, která si závod pokazila první střeleckou 
položkou, kde třikrát chybovala. 
Na začátku nového roku, ve dnech 3. – 5. 1. 2020 
se uskutečnil dlouho diskutovaný první Český po-
hár žactva v Novém Městě na Moravě ve Vysočina 
aréně. Probíhala zde totiž plně příprava tratí na Svě-
tový pohár lyžařů a biatlonistů, které jsou prioritou. 
Oba závody žactva byly sprintové a  jely se pouze 
klasickou technikou. V těchto závodech si musel zá-
vodník vyjet dostatečný počet bodů pro postup do 
dalších republikových závodů.  Z těchto důvodů se 
závodů účastnila pouze Natálka Mocíková, která si 
klasickou techniku běhu na lyžích ve stopě oblíbila 
a  je schopná konkurovat těm nejlepším. Víkendo-
vých závodů se ve čtyřech kategoriích zúčastnilo 
bezmála 320 biatlonistů, což je v  současnosti nej-
větší účast na pohárových závodech. V samotném 
sobotním závodě startovaném intervalově a  dosti 

měkké stopě zajela Natálka 29 čas poté, co na střel-
nici udělala v první položce jednu chybu. V neděl-
ním sprintu startovaném skupinově už sestřelila 
všech 10 terčů a dojela na 26. místě.  Zabodovala 
a postoupila do dalších kol republikových závodů. 
Po letošní minimální porci závodů a s přihlédnutím 
na sezónu minulou se na Zimní olympiádu dětí 
a  mládeže 2020, která proběhne od 19. – 24. led-
na v Karlovarském kraji, nominoval za reprezentaci 
Ústeckého kraje mladší žák Matěj Kocourek a starší 
žákyně Viktorka Kirchnerová spolu s Natálkou Mocí-
kovou. Nominováni jsou společně s dalšími pěti zá-
vodníky z KB Jílového, Konkordie Děčín a SČB aka-
demie Teplice. Přejeme všem našim závodníkům do 
závodů rychlé lyže, přesnou mušku a hlavně, lepší 
sněhové podmínky.  

Zdeněk Mocík
Foto: vlastní

Matěj Kocourek po úspěšné střelbě za nula

Naty Mocíková při střelbě ve Vysočina aréně

Porada s trenérem při nástřelu před závodem

Naty Mocíková při náročném stoupání

Naty Mocíková v závodě s hromadným startem ve Vysočina aréně

Viki Kirchnerová na startu
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Atletický závěr roku na dráze v Rumburku 

Běžecký desetiboj, další zajímavá akce se uskutečnila v závěru 
roku na atletickém stadionu v Rumburku. Tamní atletický klub 
pod vedením Honzy Reina uspořádal seriál běhů na deseti růz-
ných atletických distancích pod názvem „Běžecký desetiboj“. 
Do několikadenního soutěžení zasáhlo i mnoho aktivních běž-
ců z  Mikulášovic. Někteří se již plně zapojili do mistrovských 
atletických soutěží během roku, jiní využívali účast v závodech 
jako kvalitní přípravu pro své sportovní odvětví. Mezi více jak 
padesátkou startujících v  tomto desetiboji se mikulášovičtí 
rozhodně výsledkově neztratili. 

Foto: Tomáš Fúsek

jméno
počet absolvovaných 

disciplín
celkové body

pořadí v kategorii 
ženy/muži

Jana Patzeltová 10 3865 2. místo 
Přemysl Patzelt 6 1948 6. místo
Šimon Patzelt 5 179 21. místo

Trojanová Palvlína 8 3592 4. místo
Trojanová Barbora 8 2662 9. místo

Trojanová Adéla 7 2367 12. místo
Fúsek Ondřej 10 2626 3. místo
Fúsek Tomáš 10 3335 1. místo

Fúsková Andrea 10 3020 6. místo
Fúsková Květa 6 1205 15. místo

Lukáš Machorek 9 1537 7. místo
Marek Charvát 1 370 16. místo
Daniel Kreibich 1 204 20. místo

Večerní desetidílnou soutěž zorganizoval a řídil pan Jan Rein hlavní trenér AC Rumburk.Mezi ženami si skvěle vedla mikulášovická Jana Patzeltová.

Těsně před koncem starého roku si své závěrečné utkání odehráli také místní fot-
balisté, na místním fotbalovém stadionu si to rozdaly namíchané týmy staré gardy 
a ostatních kmenových hráčů.

Druhý svátek vánoční prožili také volejbalisté, hráči nejen z Mikulášovic, ale celého 
výběžku a okolí se utkali pod vysokou sítí.

O vánočních prázdninách fotbaloví žáci rozhodně nezaháleli, v  místní sportovní 
hale netrénovali pouze dovednosti s míčem, ale také posilovali a cvičili nejrůznější 
cviky na zlepšení celkové kondice.

Období kolem vánočních svátků bývá i v městské sportovní hale rušno, jedním z tur-
najů, který se řadí již po léta mezi ty tradiční, patří ten tenisový.


