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ZDARMA

Vážení a milí spoluobčané,
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

Historicky první žákovská
vítězka letního biatlonového
poháru je z Mikulášovic
str. 7

Mikulášovice získaly titul Mistr
České republiky TZ ve štafetách
více na str. 8

SVOZY ODPADŮ
LISTOPAD 2020

DOMOVNÍ ODPAD
týdenní - každé pondělí
14ti denní - liché pondělí 2.11.,
16.11. a 30.11.
kombinovaný - každé pondělí
měsíční - pondělí 2.11.
BIO ODPAD
sudé středy 11.11. a 25.11.
PYTLE S TŘÍDĚNÝM ODPADEM
sudé pondělí 9.11. a 23.11.

bohužel, vrátila se nám situace z jara 2020, kdy jsme
čelili první vlně pandemie COVID-19. Dnes můžeme
s jistotou říci, že jaro 2020 byl pouze nácvik, jak bychom
se měli chovat v případě šíření tohoto viru. V současné
době tento virus předvádí v plné síle, co dovede a dle
posledních ukazatelů počty nakažených, těžkých
průběhů a úmrtí s COVID-19 hrozivým způsobem rostou.
Je nanejvýš žádoucí, abychom se my všichni chovali
dle doporučení vlády, omezili na maximální možnou
míru kontakt s ostatními občany a maximálně chránili

zdraví své i zdraví ostatních. Používejme ochranné
roušky, dezinfekci, neshlukujme se a necestujme. Toto
jsou bohužel jediné způsoby, jak alespoň částečně
zpomalit hrozivý nárůst počtu nakažených a nezahltit
náš zdravotní systém. Proto apelujeme, chovejme se
maximálně zodpovědně.
Čisticí prostředek SONEA je k dispozici u vchodu do
budovy MÚ, prosíme, vracejte použité lahve.
Ing. Miluše Trojanová - starostka,
Ing. Antonín Bláha - místostarosta

Vážení spoluobčané,
v dnešní nelehké době, kdy většina z nás řeší hlavně
své osobní a rodinné záležitosti spojené s pandemií
COVID-19, bychom Vás rádi informovali, že i přes ztížené
podmínky se práce ve veřejném sektoru nezastavily a za
rok 2020 bylo pro rozvoj města Mikulášovice uděláno
mnoho pozitivního.
V oblasti sportu došlo k nemalým investicím do
revitalizace hrací plochy fotbalového hřiště, byly
pořízeny nové střídačky jak pro domácí, tak i hostující
hráče, byly pořízeny nové lavičky pro diváky a celý
sportovní areál prochází kompletní revitalizací.
Stará, dosluhující zařízení jsou nahrazována novými,
přistoupili jsme k úpravě terénu za kabinami a byla
pořízena nová garáž na materiál a technické vybavení
FK. Tyto jednotlivé kroky de facto uvolňují prostor pro
plánovanou následnou rekonstrukci stávajícího objektu
zázemí pro hráče a rozhodčí.
V jarních měsících, před začátkem letní sezóny, byla na
našem koupališti opravena hráz mezi malým a velkým
bazénem, instalováno veřejné osvětlení a pořízeny nové
stoly a lavice pro návštěvníky.
V oblasti investic byla dokončena oprava střechy na
kuželně, oprava střechy na velkém sále tělocvičny, kde
docházelo k soustavnému zatékání, oprava havarijního
stavu střechy bytového domu č.p.7 a byly započaty
práce na opravě střechy na staré spořitelně.
Jsme hrdi na to, že z katastru města Mikulášovice
zmizely letité ruiny staré pekárny, zbořeniště restaurace
Na schodech a restaurace Střelnice. Při této příležitosti
jsme ještě zlikvidovali rozpadlé kůlny u č.p.407, starou
garáž v dolních Mikulášovicích u potoka a zlikvidovali
jsme rozpadlý objekt po vojenské jednotce na Radaru.
Abychom neměli nálepku, že jenom likvidujeme
a bouráme, opravili jsme místní komunikaci v horních
Mikulášovicích, kanalizaci na křižovatce u pekárny,
vyměnili zábradlí u potoka v horních Mikulášovicích,
zrekonstruovali sochu sv. Jana Nepomuckého u č.p.5
a sochu Immakuláty u č.p.8. Dále jsme se podíleli na
vybudování památníku Anni Frind a opravy hrobky
lékárníka Krauseho.
Jedinečným počinem roku 2020 se stala skutečnost,
že jsme zajistili revitalizaci sídliště v Mikulášovicích.
Město vykoupilo problematické byty od spekulantů
s chudobou a tímto došlo k ozdravení celé této
lokality, potažmo blízkého centra Mikulášovic. Dochází
i k následné rekonstrukci těchto vybydlených bytů.
V rámci prevence kriminality ve spolupráci s PČR byl
na území města Mikulášovice vybudován městský
kamerový a dohledový systém, který je ve fázi
zkušebního provozu.
Průběžně probíhá likvidace kotlů na tuhá paliva v rámci

tzv. kotlíkové dotace a tím přispíváme ke zlepšování
našeho životního prostředí. Pořád je otevřena možnost
získání bezúročné půjčky na výměnu starého kotle
za nový. S tímto programem je spojena i probíhající
plynofikace městských bytů.
V roce 2020 se nám podařilo získat dotace na zateplení
bytového domu č.p. 321 ve výši 2.170.877,- Kč, dotaci
na zateplení bytového domu č.p.7 ve výši 3.626.952,Kč, získání dotace na rekonstrukci horní budovy ZŠ ve
výši 20.000.000,- Kč a dotaci na nákup a opravu bytů na
sídlišti ve výši 10.000.000,- Kč.
Největší investici v Mikulášovicích za několik posledních
desítek let, rekonstrukci horní budovy ZŠ, již můžete
sledovat na vlastní oči.
Mohli bychom se rozepisovat o zajišťování změny
územního plánu, zajišťování územních studií,
připravovaných, rozpracovaných nebo plánovaných
projektech. Toto však není důležité, důležitá je podpora
zastupitelů, zaměstnanců MěÚ a všech přejících občanů,
která je vyjádřena množstvím práce odvedené ve
prospěch města Mikulášovice.
Za tuto podporu všem děkujeme.
Ing. Miluše Trojanová - starostka,
Ing. Antonín Bláha - místostarosta

Foto: Tomáš Fúsek
Sochy před mikulášovickým kostelem jsou zpět, na snímku sv. Jan
Nepomucký, nyní proběhnou ještě dokončovací úpravy dlažby
kolem podstavce.
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SLOVO SENÁTORA
Vážení
spoluobčané,
sousedé,
přátelé,
nejprve mi dovolte poděkovat Vám všem za důvěru
v senátních i krajských volbách. Moc díky Vám všem
za podporu a hlasy. Budu se snažit ji nezklamat
a pokračovat v úsilí přispět k přeměně našeho regionu,
kraje i státu na lepší místo pro život, jakkoli je to bohužel
i s jednoduchými věcmi u nás stále více složité… Ale i to
se musíme snažit změnit.
Moc díky a přijměte prosím omluvu Vy všichni,
kterým jsem nestihl odpovědět na blahopřání, zprávy,
telefonáty, maily…, jimiž jsem dosud doslova zasypán,
vedle mnoha dotazů, návštěv a rozhovorů s novináři…,
např.:
Obhájil senátorské křeslo v prvním kole. „Znám problémy lidí ze Šluknovska
a pracuju,“ říká Linhart
https://plus.rozhlas.cz/obhajil-senatorske-kreslo-v-prvnim-kole-znam-problemylidi-ze-sluknovska-a-8331009?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_
campaign=po_volbach_a_ceska_hruza_v_priprave_na_cerpani_miliard_z_eu&utm_
term=2020-10-22
Asi za tím bude 30 let mojí práce, říká senátor zvolený už v prvním kole
https://www.idnes.cz/usti/zpravy/rozhovor-zbynek-linhart-senator-decinsko-senatnivolby-2020.A201004_111652_usti-zpravy_pakr?&utm_source=newsletter&utm_
medium=email&utm_campaign=po_volbach_a_ceska_hruza_v_priprave_na_
cerpani_miliard_z_eu&utm_term=2020-10-22
Krátké vystoupení v ČT – Interview …
https://ct24.ceskatelevize.cz/3199677-zbynek-linhart-hostem-interview-ct24?utm_
source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=po_volbach_a_ceska_
hruza_v_priprave_na_cerpani_miliard_z_eu&utm_term=2020-10-22
Velký mediální ohlas úspěchu v prvním kole alespoň opět koncentroval pozornost
na náš region a jeho problematiku. Ano, Děčínsko a Šluknovský výběžek je součástí
České republiky a má specifické problémy, které se musí řešit i z centrální úrovně, zase
je to o něco patrnější i na celostátní úrovni. A to i díky Vám všem.Objevily se dotazy,
zda budu usilovat na základě výsledků voleb o místo předsedy Senátu. Už jsem o tom
mluvil i před volbami - v Praze nechci zatím takto vysokou funkci, předseda Výboru je
na můj věk postačující.
Co se týče krajských voleb, je otázkou, proč zrovna u nás jsou výsledky, jaké jsou,
když strany, co dlouho vládly na kraji, dostaly opět hodně hlasů, zatímco jinde v ČR
se ani nedostaly do zastupitelstva. Ale už vzniká koalice, a zbývá jen doufat, že jakkoli
ve vedení kraje budou nejspíše i lidé většinou s málo zkušenostmi z veřejné správy,
problematiku si rychle osvojí.
Díky moc, Váš senátor Zbyněk Linhart.

KRÁTKÉ ZPRÁVY
• nabídka pracovních míst:
Lesy České republiky, s.p.
Lesní správa Rumburk
Sukova 785/22a, 408 01 Rumburk
Tel.: 956 241 111
https://lesycr.cz/volna-pracovni-mista/

KALENDÁŘ AKCÍ
21.11.2020
		

Podzimní výstava zvířat
Slovanský dům malý sál

28.11.2020

Mikulášovický Advent

Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek prodává slepičky typu
Tetra hnědá, Dominant všechny barvy, slepičky
Green Shell - typuAraukana
a Dark Shell - typu Maranska.

Stáří 15 - 19 týdnů. Cena 169 - 229,- Kč/ks

Prodej se uskuteční:
15. listopadu 2020
Mikulášovice - u základní školy - 15.50 hod.
Při prodeji slepiček - výkup králičích kožek
cena dle poptávky.
Informace: Po - Pá 9.00 - 16.00 hod.
Tel.: 601 576 270, 728 605 840
www.drubezcervenyhradek.cz

FOTO ZPRÁVY

Velitel výjezdové jednotky dobrovolných hasičů Mikulášovic se oženil. Svatba to byla jak se patří a samozřejmě, kde jinde než v hasičské zbrojnici, novomanželům Marcele
a Petru Jehličkovým přejeme hodně štěstí.
Tímto bychom chtěli velice moc poděkovat místnímu sboru dobrovolných hasičů Mikulášovice a všem, kteří se podíleli na přípravách naší svatby, bylo to krásné.
Velice moc děkujeme za svatební dary a přáníčka, které nám udělaly velikou radost.
Děkujeme, manželé Jehličkovi Petr a Marcela
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Tiské stěny - skalní město, přírodní památka
Mikulášovice, jako takové, svojí polohou spadají do Chráněné krajinné oblasti Labské pískovce. Její rozloha je tak rozsáhlá, že i pro nás,
kteří tu žijeme, bude tak trochu překvapením,
že do této významné přírodní zóny patří na jejím západním okraji také nádherné skalní město u obce Tisá. Snad právě proto nese oblast
i svůj název Tiské stěny.
Dostupnost tohoto skalního unikátu je zcela
jednoduchá a budeme i mile překvapeni, jak
rychle nám cesta za dnešním výletem uběhla.
Z několika nabízených dostupných tras si asi
vybereme nejjednodužší, tedy tu přes Bad
Schandau do Königsteinu, kde na kruhovém
objezdu uhneme vlevo a pak už všechny cesty
vedou, přes přechod v Petrovicích do Tisé. Od
cíle nás dělí slabá hodinka a necelých 50 kilometrů. Garantujeme vám, že tato cesta stojí
rozhodně zato.
Čeká nás skalní město na rozloze téměř sto
hektarů, z jehož vršků se nám nabídne celá
řada neskutečných výhledů, kromě jiného na
České středohoří. Přirovnání k městečku je

svými zákoutími, cestami a uličkami, skalními
okny, mnoha bránami a vysokými jehlami, více
než vhodné. V jeho prostorách si chvílemi připadáte jako v ohromném bludišti, ale strach,
že byste zabloudili, mít nemusíte. Oba procházkové okruhy, nazvané jako Malý a Velký,
jsou velice dobře a k přírodě citlivě vyznačeny. Na pomoc si můžete navíc přibrat přehled
s pojmenováním jednotlivých skalních útvarů.
Je jich označeno téměř 80. Budeme také ušetřeni přípravou svačinky na tento výlet, neb
v polovině Velkého okruhu narazíme na stylovou hospodu s příhodným názvem „Turistická
chata“, kterou bychom v labyrintu skal asi nečekali, ale o to víc přijde vhod.
K Tiským stěnám se traduje i pověst o francouzském šlechtici Leduquinovi, který za
francouzské revoluce prchl i s rodinným pokladem ze své vlasti. Osud ho zavál až do Tisé,
kde v bludišti místních skal své břímě zakopal.
Když se po čase vrátil pro to, co mu kdysi patřilo, zabloudil a nakonec se ze všeho pomátl
na rozumu. Poklad prý na místě střeží skřítko-

vé, kteří pobloudí všechny, kdož by na poklad
měli zálusk. My jsme ale nepřijeli za pokladem,
nýbrž za nenáročnou, ale vskutku pohádkovou
procházkou Tiskými stěnami. Věřte, že dnešní
výlet předčí všechna vaše očekávání a je vhodný i pro dnešní pohnutou dobu, kdy jsme nuceni vyhýbat se větší společnosti a ukrývat se
v ústraní před vracejícím se virovým neřádem.
P.S.:
Přístup do skal je možný po celý rok a kromě
hojně navštěvovaných skal můžeme v Tisé
nahlédnout i do tamějšího kostela sv. Anny.
Nabízí se i možnost uctít památku horolezců
u památníku na nedaleké frekventované stezce ležící mezi Tisou a Ostrovem. Toto pietní
místo je věnováno těm, kteří pocházeli z našeho kraje a zahynuli při lezení po skalních stěnách. Pamětní destičku tu má například i Miloš
Matras, který skonal při zemětřesení během
československé expedice PERU 70.
Výlet absolvoval a velice doporučuje
Petr Horák
Foto: archiv TOM Mikulášovice

Několik praktických rad Informačního střediska Mikulášovice:
Parkování: Parkoviště se nacházejí v obci Tisá v blízkosti kostela
sv. Anny a u Turistické chaty.
Kudy do Tiských stěn?
Vstupy do stěn jsou dva. První vede od parkoviště u kostela sv. Anny
v Tisé, druhý začíná u Turistické chaty. Spojnicí obou míst je červeně
značená cesta procházející po hřebenech. Obě části spojuje také nauč-

ná stezka, která je dlouhá asi 3 km a je na ní umístěno několik informačních panelů. Okruh Malými stěnami trvá asi hodinu, na procházku těmi
Velkými stěnami počítejte s časem asi dvojnásobným.
Provozní doba: Tiské stěny jsou přístupné celoročně.
Vstupné: Dospělí 30,- Kč, Děti 15,- Kč (většinou se platí pouze v hlavní
turistické sezoně)

Tiské stěny, jeden z oficiálních vstupů do skal

Symbolický horolezecký hřbitov

Na obou okruzích je k vidění nepřeberné množství skalních útvarů, cest a pěšin i spoustu možnosti, kde si posedět a odpočinout.
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V sobotu 24. října 2020 v podvečer se uskutečnil společný výcvik jednotek SDH Mikulášovice a Vilémov. Jednalo se o záchranu osoby ze zakouřeného objektu za použití
dýchací techniky. K nácviku posloužila neobývaná vícepatrová budova vedle mateřské školy.

Stejně jako již řadu let nazpět v období nadcházejících dušiček se intenzivně uklízí na hřbitově, především listí a popadané větve.

Jedním z počinů, který si mnozí návštěvníci pochvalují na našem přírodním koupališti je také umístění nových sestav stolů a laviček.

Na městském koupališti se zapomněla jedna návštěvnice, která zde, pevně věříme
zůstane dlouhá léta. Dřevěná socha vyřezaná při letošním „Řežbě“ v mikulášovickém lomu.
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Sportovnímu fotbalovému stadionu se město věnuje průběžně celý rok především
pravidelným sekáním. Nicméně letos jste určitě zaznamenali celou řadu zajímavých novinek, počínaje novými střídačkami, prosvětlením pravé poloviny hrací
plochy díky vyřezání poškozených a nebezpečných stromů. Podzimní práce přináší další zkvalitnění sportovního zázemí pro naše fotbalisty, nová garáž na zimní
uskladnění materiálu a branek, zbrusu nové lavičky pro diváky a v neposlední řadě
uklizení a srovnání nevzhledné plochy za kabinami. Na příjezdové cestě se buduje
také nová závora.

Mikulášovický otužilecký spolek Nutrie si dal své tradiční dostaveníčko na městském koupališti. Tentokráte bez účasti přátel z okolí, nicméně voda byla skvělá
a nálada také.

Po skončení závodnické sezony se mikulášovičtí „Tomíci“ věnují zejména těm nejmenším v rámci nejrůznějších projektů se učí s dětmi praktické dovednosti. Letos
jim to trochu narušuje epidemiologická situace, jedna z mála akcí, která proběhla
těsně před nouzovým stavem.

Stejně jako prošla opravou socha sv. Jana Nepomuckého tak se novotou rozzářila
také socha Panny Marie Immaculaty. Ta by si sice zasloužila trochu lepší okolí za
svými zády, ale věřte, že i oprava domu č.p. 8 nám není lhostejná a budeme dělat
maximum pro jeho brzkou rekonstrukci.
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Mikulášovickým žákům se ve fotbale sice nedaří tak jako v loňské sezoně, přesto ale dávají do zápasů vše, co v sobě mají a soupeřům nedarují nic zadarmo. V zápase proti
svému tradičnímu rivalovi Dolní Poustevně podlehli na jejich hřišti těsně o jednu branku.

Mikulášovický box se předvedl v Ústí nad Labem
V závěru září se v Ústí nad Labem konala největší akce profesionálního boxu, Boxing Live.
Hlavním organizátorem nebyl nikdo jiný, než
mistr světa profesionálního ringu, Lukáš Konečný.
Náš club se také zúčastnil a své dovednosti
ukázal Valerii Romaneia. Bojoval se zkušeným

boxerem amatérského ringu, mistrem ČR, Miroslavem Procházkou. Náš Valerii boxoval sebevědomě a zvládl to na výbornou, vyhrál 5:0
na body. Před 6 lety by jsme nevěřili, že i náš
malý boxerský club se dostane na takovéto
akce. Samozřejmě děkujeme Lukášovi Konečnému, že nám dává šanci zúčastnit se události

jako je Boxing Live, jenž byl i v přímém přenosu na ČT 4.
Děkuji všem kteří nás podporují, tyto úspěchy
jsou i díky Vám, velice si toho vážím. Děkuji kolegům Jiřímu Krpálkovi a Vladimírovi Krupinskému za pomoc s mládeží. Boxu zdar!
text a foto: Ondřej Berki
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Mikulášovice mají vítězku Českého poháru
v letním biatlonu pro rok 2020
Po vydařeném pohárovém závodním víkendu
v Jilemnici, před koncem prázdnin, vrcholila příprava žáků a dorostenců na Mistrovství
České republiky. Čtyři týdny byly tréninky
zaměřeny na maximální rychlost, jak na trati,
střeleckém stanovišti, tak i přesnost střelby.
Vše probíhalo dle tréninkového plánu až do
chvíle, kdy naše největší mistrovské želízko,
Adélka Trojanová, deset dní před závody chytla rýmu a kašel. Musela se zastavit a trénovat
pouze střelbu v klidovém režimu. Veliká komplikace pro výkonnostního závodníka, který
vypadne z tempa před vrcholnými závody.
Nikdo netušil, jak na tom po zdravotní pauze
bude. Ještě před závody, na začátku týdne,
biatlon uskutečnil s žactvem jeden trénink
na samotném závodišti v Mladé Boleslavi, na
již připravovaných tratích. V pátek dne 18.9.
zde poté proběhl druhý, již oficiální trénink
všech závodníků z celé republiky. Do závodů
se probojovalo celkem 288 závodníků v pěti
věkových kategoriích. Kvůli kovidovým opatřením byl trénink i samotné závody rozděleny
na skupiny po 150ti závodnících startujících
dopoledne a poté odpoledne. Zrušeny byly
kontaktní závody, a to štafety a také atraktivní závody s hromadným startem. V sobotu
byl na programu vytrvalostní závod a v neděli
sprintový, oba startované intervalově. Počasí v průběhu celého víkendu bylo slunečné,
podmínky naprosto ideální. První z našich se
v dlouhém závodě představil v nejmladší kategorii žáků Janko Jork Feimann. Od Janka se
čekalo, že by mohl hodně překvapit a také se
tak málem stalo. Třetí místo mu uteklo o 31
vteřin a ty se daly stáhnout pouze bezchybnou střelbou, bez penalizace. Janko však dva
střelecké terče netrefil, a tak se musel spokojit
s konečným 10. místem. Po nejmladších dětech se na start postavila v mladších dívkách
Adélka Trojanová, u které ještě doznívalo mírné nachlazení. Adélka byla rozhodnutá udržet
za sebou v celkovém pořadí minimálně šest
závodnic, které ji chtěly sesadit z průběžného
prvního místa. Po velice vydařeném závodním
roku nejen Adélka, ale i trenéři a další její příznivci doufali v zisk nějaké mistrovské medaile.
Na trati Áďa letěla, jako by byla zcela zdravá.
První střelbu zvládla bezchybně a velice rychle. Druhou střeleckou položku, jako z kopíráku,
také bezchybně a ještě rychleji, jako by neměla vůbec žádné nervy. Ze střelnice vbíhala do
posledního kola na mezičase jako první s náskokem 20 vteřin. Ovšem po cílovém mezičase, který hlásil 8. místo a 50 vteřin ztrátu, jsme

byli všichni v šoku. První myšlenka trenérů
směřovala k tomu, že v posledním kole totálně vytuhla. Skutečnost však byla taková, že
Adélka si závod oproti ostatním prodloužila,
když v posledním kole zamířila na špatné kolo,
a trať si oproti ostatním prodloužila o 250 m.
Po veškerých propočtech jsme zjistili, že Adélka nešťastně přišla o titul Mistryně republiky.
Veliký smutek a zklamání. V celkovém hodnocení poháru naštěstí zůstala i nadále první,
protože se v závodě prosadily závodnice, které
jí neohrožovaly. Sobotní nešťastné dopoledne
zakončila odpoledním závodem naše starší
závodnice Natálka Ludvíková pěkným 11. místem poté, co si připsala v cíli 40 sekundovou
penalizaci za dva netrefené terče z deseti. Nedělní sprintové závody byly poslední v letní
sezóně 2020. Nejmladší žák Janko poprvé na
velkém závodě zastřílel položku bezchybně
a v krásném závodě doběhnul na 6. místě,
pouhých 16 vteřin za bronzem. V celkovém republikovém žebříčku se umístil na parádním 7.
místě. Před závodem hodně sledované Adélky
Trojanové pro nás nehrálo její startovní rozlosování. Áďa startovala ve své kategorii mezi
prvními, a tak závodníci za ní měli přehled
o jejích mezičasech. V závodě Áďa běžela od
prvních metrů naplno, na první i druhé střelecké položce to nemohlo být už rychlejší a hlavně bezchybná, nulová střelba, bez trestných
kol, perfektní závod. V cíli se Adélka zařadila
na průběžné první místo, kde vydržela skoro
do doběhu poslední závodnice. Jediné závodnici z Nového Města na Moravě, Hrdličkové
Adéle, se podařilo v cíli dostat o 2,4 sekundy
na první místo. Ještě do posledního kola tato
závodnice vbíhala s 14 vteřinovou ztrátou na
Adélku, ale podpora trenérů na trati ji, bohužel pro Adélku, vyburcovala tak, že se dokázala
před ní dostat. Zde se naplno ukázala smůla
rozlosování. Velikou radost z individuální stříbrné medaile nám tím ale nevzala. V celé letní
sezóně byla Adélka Trojanová z KB Mikulášovice nejlepší a stala se vítězkou Českého poháru 2020 kategorie women 12. Tímto se mikulášovická závodnice zařadila po bok dalších
vítězů jednotlivých kategorií velikých týmů
z Jilemnice, Starého Města pod Lanštejnem,
Roveru Praha a Krkonoš. Po rychlé gratulaci
k zisku titulu vicemistryně a vítězství v Poháru 2020 se tým soustředil na závody starších
žákyň s Natálkou Ludvíkovou. Ta měla za úkol
v závodě hlavně zrychlit střelbu, a tak trochu
zariskovat, aby měla v našlapané konkurenci
šanci atakovat první pětku. Risk hned v první

Áďa Švitorková po startu propršeného vytrvalostního
závodu

Adélka odstartovala mistrovský závod

Nováček Janko Jork Feimann na MČR v Kosmonosech

Střelba vstoje Viki a Naty v Letohradě

položce nevyšel. Naty musela na dvě trestná
kola. Při druhé položce přidala ještě jednu
chybu, a v cíli ji to stačilo na 17. místo. V celkovém hodnocení Poháru se ale dostala 9. místem do elitní desítky. Zatím, co žactvo mělo
po Mistrovství republiky zaslouženou pauzu,
dorostenci se ještě týden na své mistrovské
závody v Letohradu museli připravovat. Ty
proběhly o víkendu 26.9. a 27.9.2020. Dorostenecká příprava, hodně ovlivněná od začátku
září školními povinnostmi, nebyla ideální. Tři
závodnice v nejmladší kategorii Adélka Švitorková, Natálka Mocíková a Viktorka Kirchnerová
absolvovaly v posledních třech týdnech minimum tréninků, a tak umístění v prví desítce by
bylo velikým překvapením. Závodní víkend
byl stejně tak, jak u žáků, okraden, vzhledem
ke koronavirovému opatření, o závody štafet
a závody s hromadným startem. V sobotu se
běžel dlouhý vytrvalostní závod se čtyřmi střeleckými položkami. Střídavě vleže a vstoje.
Dorostenci měli v letošní sezóně šest velkých
závodů, a z toho tři se běželi při celodenním
dešti. Sobotní mistrovský závod nebyl výjimkou. K vytrvalému dešti se přidaly i poměrně
nízké teploty do 7 stupňů. I přesto sobotní závod naše trio zvládlo a dokončilo. Závod nejlépe vyšel Natálce Mocíkové, a to hlavně díky
pěkné střelbě 1, 2, 1, 2, kdy v cíli skončila na
pěkném 13. místě. Adélka Švitorková se svojí
střelbou spokojená nebyla, položky 3, 3, 4, 4
jí stačily na 25. místo. Ihned za ní se zařadila
na 26. místo Viktorka Kirchnerová se střelbou
2, 4, 1, 5. V neděli se počasí „umoudřilo“, a tak
si mohli závodníci poslední sprintový závod
roku více užít. Adélka po parádní nule vleže stojku nezvládla tak, jak jí v tréninku umí,
musela na tři trestná kola a v cíli doběhla na
15. místě. 18. místo obsadila Natálka, která zastřílela opatrně, ale pomaleji za 2 a 1. Viktorka
zastřílela shodně obě položky za 2 a odsadila
23. místo. V konečném pohárovém žebříčku se
umístila Natálka M. na 16. místě, Adélka Š. na
17. místě a Viktorka K. na 22. místě.
Tímto byla ukončena letní sezóna 2020, která
byla hlavně v žákovských kategoriích hodně
úspěšná. V dorosteneckých kategoriích se
závodníci, i přes omezené možnosti trénovat
malorážkovou střelbu, solidně adaptovali při
přechodu ze vzduchové pušky.
Přejeme všem hlavně zdraví v přípravě na zimní sezónu 2020.
Zdeněk Mocík

Obrovská radost z vítězství
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Další tituly z Mistrovství České republiky putovaly do Mikulášovic
Na letošní domácí šampionát odjížděli členové mikulášovického turistického oddílu nejen
s velkými ambicemi, ale také tak trochu se
značnou obavou. Po výsledkově veleúspěšných závodech Mistrovství ČR ve smíšených
dvojicích a longu, které proběhly na domácí
půdě jsme se ve skrytu duše obávali, zda za
dosaženými výsledky, tak trochu není také
výhoda domácího prostředí. Nicméně tyto
obavy se rozplynuly hned po doběhnutí první kategorie nejmladšího žactva. To vše navíc
i při faktu, že právě tito nejmladší závodníci
měli vzhledem k letošnímu koronavirovému
opatření postup na MČR jednotlivců bez výkonnostního omezení a nemuseli se prodírat
neúprosným sítem kvalifikací. Mistrovský závod jednotlivců v Kraslicích byl fyzicky jedním
z nejnáročnějších běhů v dlouhodobé historii.
Důvodem byla nejen jeho délka na hranici
samotného předepsaného maxima, ale také
celkové převýšení. Na obou tratích, jak dět-

ské, tak pro dospělé bylo převýšení opravdu
extrémní, když hned po startu se běželo několik kilometrů do kopce. To by nebylo nic tak
zvláštního až na to, že po několika kilometrech
se z běžné lesní cesty stal výběh sjezdovky na
nejvyšší bod v okolním regionu a sice kopec
Tisovec (807 m n.m.). Právě to možná přišlo
vhod běžcům z Mikulášovic, kteří se připravují v okolí rozhledny Tanečnice, která je sice
o více jak 200 výškových metrů nižší, přesto je
to však tréninková výhoda oproti soupeřům
trénujícím v běžném prostředí. A tak i když
nám trať dala pořádně zabrat, dokonce jsme
si přivezli jedno zranění v podobě zlomené
ruky, vybojovali jsme celkem pět mistrovských
medailí a řadu dalších kvalitních výsledků.
Úplným závěrem letošní závodnické sezony
bylo nakonec Mistrovství České republiky ve
štafetách, které se běželo v Orlové. Z důvodu
tolik známých „covid-opatření“ se bohužel už
neuskutečnily Supersprinty a noční Pacov.

I přes nejrůznější zranění v týmu i fakt, že papírově patřili k favoritům jiná seskupení se
nám na MČR štafet zadařilo více než skvěle.
Naději jsme měli pro zisk jedné medaile v kategorii žen, tím jsme se netajili nicméně vše
by se muselo perfektně sejít jak s během, tak
s trestnými minutami. Nakonec to vyšlo skvěle
a famózně zaběhnutý první úsek a první nula
v kariéře Pavlíny Trojanové nakopla i zbylé dvě
členky štafety Elišku Šimkovou a Andreu Fúskovou a zlato se vezlo do Mikulášovic. V mužské kategorii bylo startovní pole tak nabité, že
medaile visela téměř mimo současnou realitu
obou našich štafet. Přesto jsme bojovali do
poslední chvíle a medaily jsme nakonec urvali.
A tak i v posledním závodě 2020 jsme nakonec
patřily k absolutně nejlepším oddílů v republice a máme velkou motivaci pro nadcházející
sezonu.
text: Květa Fúsková
foto: David Machorek a Tomáš Fúsek

Výsledky Mistrovství České republiky jednotlivců – Kraslice:
(číslo za jménem udává počet trestných minut)

Nejmladší žákyně:
4. Vejražková Alice – 2 tm
Nejmladší žáci:
7. Vokoun Matěj – 2 tm
10. Fojta Adam – 13 tm

Starší žákyně:
2. Trojanová Barbora – 2 tm
Starší žáci:
3. Fúsek Ondřej – 3 tm
10. Machorek Lukáš – 11 tm

Starší dorostenky:
2. Fúsková Andrea – 1 tm
5. Šimková Eliška – 4 tm
Muži A:
7. Kalousek Petr – 2 tm
9. Levan Tomáš – 4 tm

Stříbrná Barbora Trojanová při seběhu překonává jednu z překážek

Ondřej Fúsek jako nejmladší v kategorii si odvezl
bronz a nakonec i zlomenou ruku

Prvním rokem v kategorii starších dorostenek vyběhla
Andrea Fúsková stříbro

Barbora Trojanová přebírá své stříbrné ocenění

Ženy B:
2. Trojanová Pavlína – 3 tm
12. Fúsková Květa – 4 tm
Muži B:
1. Fúsek Tomáš – 0 tm
6. Šimek Vojtěch – 4 tm

Absolutním vítězem bez rozdílu letošního mistrovství
ČR se stal mikulášovický Tomáš Fúsek

Výsledky Mistrovství České republiky štafet – Orlová:
(číslo za jménem udává pořadí v daném úseku)

Žákyně:
4. Mikulášovice (Trojanová Adéla – 8, Charvátová Renáta – 4, Trojanová Barbora – 1)
Žáci:
DISK. Mikulášovice (Mrkus Antonín – disk, Machorek Lukáš – 5, Fúsek Ondřej – 1)

S bronzem byli naši závodníci spokojeni, za poslední
roky vozí medaile ze štafet pravidelně

Ženy:
1. Mikulášovice (Trojanová Pavlína – 1, Šimková Eliška – 3, Fúsková Andrea – 3)
Muži:
2. Mikulášovice A (Kalousek Petr – 4, Šimek Vojtěch – 7, Fúsek Tomáš – 1)
6. Mikulášovice B (Kreibich Daniel – 5, Levan Tomáš – 5, Machorek David – 7)

Mikulášovická zlatá děvčata, Trojanová, Fúsková,
Šimková

TOM Mikulášovice v letošní sezoně po roční odmlce
opět zářil
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