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Leona Machálková vystoupila na plese města
První únorovou sobotu se konal reprezentační ples města
Mikulášovice a sice již po patnácté v řadě. Touto číslovkou ho
již s hrdostí můžeme zařadit mezi společenské akce nejen tradiční, ale v posledních letech hlavně oblíbené a vyhledávané.
Na dvě stovky účastníků si vychutnávaly především příjemné
prostředí se zajímavou výzdobou, kvalitní obsluhou a také bohatým programem. Po krátkém zahájení vystoupila na tanečním parketu děvčata Step by Step hned s několika tanečními
sestavami a první letošní ples se rozjel na plné obrátky. Přesně
hodinu po zahájení se objevila na pódiu hlavní hvězda letoš-

ního plesu populární muzikálová zpěvačka Leona Machálková
a její téměř hodinové vystoupení přineslo řadu známých songů domácí i zahraniční produkce. V průběhu plesu byly připraveny stejně jako v loňském roce dva modelingové vstupy
kdy přední modelky české scény předvedly kolekce svatebních
a společenských šatů a také luxusní spodní a noční prádlo. První plesová akce roku se tedy vydařila a kdo si našel cestu do
mikulášovického Slovanského domu rozhodně nelitoval.

Pátnáctý reprezentační ples města zahájila starostka města
Ing. Miluše Trojanová.

O předtančení se postarala děvčata TŠ Step by Step.

Místostarosta předává květiny jako poděkování za spolupráci vedoucím tanečního seskupení Step by Step.

Hlavním hostem večera byla muzikálová star Leona Machálková.

Text a foto: Tomáš Fúsek

MDŽ
Michal Šindelář
7.3.2020 od
19.00 hodin
Slovanský dům

Maškarní ples
sportovců
21.3.2020 od
20.00 hodin
Slovanský dům
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SVOZY ODPADŮ
BŘEZEN 2020
DOMOVNÍ ODPAD
týdenní - každé pondělí
14ti denní – liché pondělí 9.3. a 23.3.
kombinovaný - každé pondělí
měsíční – pondělí 2.3.
BIO ODPAD
kontejner v kasárnách
PYTLE S TŘÍDĚNÝM ODPADEM
sudé pondělí 2.3., 16.3. a 30.3.

Jubilejní šedesátý ples mikulášovických hasičů
Neuvěřitelná číslovka se objevila před názvem plesu našich
hasičů. Letos to byl již šedesátý ples dobrovolných hasičů
v Mikulášovicích a zájem o něj byl opravdu velký. Velký sál Slovanského domu doslova praskal ve švech, pořadatelé museli
přidávat stoly a židle, aby mohli uspokojit všechny zájemce.
Hasičské akce ve městě patří vždy k hojně navštěvovaným
a ples k nim neodmyslitelně patří. Již v předprodeji šly vstupenky na dračku a samotný program, tradičně bohatá tombola, hlavní losování vstupenek a půlnoční překvapení nabídlo
účastníkům vše, co si mohli přát. A co víc na plese starostka
města Ing. Miluše Trojanová ocenila drobným dárkem výjezdovou jednotku a pak přišla zpráva, která v podstatě vše zastínila.
Velitel našich hasičů se zasnoubil s přítelkyní, také hasičkou
a oba sklidili velký aplaus na otevřené scéně, přejeme mu hodně štěstí do další etapy života.
Text a foto: Tomáš Fúsek

Výjezdová jednotka dobrovolných hasičů Mikulášovic.
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Poděkování

KRÁTKÉ ZPRÁVY
SMS infokanál – dovolujeme si Vás tímto požádat o spolupráci v rámci zasílání sms zpráv.
Pokud chcete být nadále informováni o novinkách 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 novinkách informovat obratem, díky této aplikaci
se můžete podívat hned i na další informace, 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 aplikaci 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.

Když si nevíte rady, oslovíte své známé a kamarády …
Děkujeme manželům Möseovým, manželům Kocourkovým,
kamarádovi našeho vnuka Janovi B., panu lékárníkovi, pracovníkům restaurace U Vladařů za dovoz potravin do našeho
bytu a nutnou výpomoc. Děkujeme také zdravotníkům v Mikulášovicích i organizaci Noema a hasičům za vše, co pro nás
bez problému udělali. Prožít a zlepšit nástrahy nemoci i stáří
pomáhají nám, v Mikulášovicích i pracovnice zdrav. organizace
„Chráněné bydlení Pastelky“ se sídlem ve Vilémově, zast. Jiřinou Helthovou řed., i p. Alenou Lipenskou.
Pomoc v domácnosti vyřídí i paní Andrea O.
Děkujeme i takto všem pečovatelkám v Mikulášovicích, není to
všude samozřejmostí.
manželé Bulisovi

Policejní okénko
Rok 2020 běží na plné obrátky, ale já se vrátím ještě k roku 2019. V katastru obce Mikulášovice bylo stejně jako v posledních letech
živo. Jak se říká, stále se něco děje. No a my
stále vyjíždíme zejména na sídliště do Mikulášovic, kde opakovaně dochází k problémům
mezi občany. Jde hlavně o rušení nočního
klidu, kdy někteří si nedají říci ani po našem
příjezdu a bohužel někdy ani po tom co již
byli v minulosti několikrát za tento přestupek
pokutováni. Stejně tak se často opakuje i vzájemné slovní a fyzické napadání mezi občany,
a to i mezi rodinnými příslušníky. Toto jsou
dvě nejvíce řešená oznámení, ke kterým vyjíždíme. Netýká se to však jen sídliště, ale i jiných částí obci a také samozřejmě jiných částí
našeho služebního obvodu, pod který spadá
i Velký Šenov, Lipová, Lobendava, Dolní Poustevna a v neposlední řadě také Vilémov. V loňském roce jsme v Mikulášovicích zpracovávali
27 takovýchto případů. Další byly řešeny domluvou, zejména v případech, kde domluva
v danou chvíli postačila, byla na místě a lze
takto přestupek vyřešit. Druhý nejčastější výjezd máme na majetkové delikty, trestné činy
i přestupky. Trestných činů v této kategorii
protiprávního jednání jsme v loňském roce
v Mikulášovicích evidovali celkem 21 a v rámci celého našeho služebního obvodu celkem
50 trestných činů. V celém služebním obvodu
bylo dále spácháno celkem 40 majetkových
přestupků a z toho bylo v Mikulášovicích spácháno celkem 11 přestupků proti majetku.
Konkrétně v Mikulášovicích se nám drtivá
většina podařila objasnit. Bohužel ve většině
případů jako pachatelé figurovali recidivisté,
tedy ti, co se stejného jednání dopustili již

v minulosti.
V loňském roce došlo v rámci našeho celého
služebního obvodu oproti všem letům minulým k nárůstu dopravních nehod – celkem
85. Bohužel při jedné takové nehodě zemřela
mladá řidička. K této nehodě došlo právě v katastru obce Mikulášovice.
V rámci celého roku jsem měl opakovaná
jednání s vedením obce Mikulášovice, kde
jsme projednávali nejrůznější body týkající
se zejména bezpečnosti a pořádku. Dále potom zvýšení výkonu služby v době různých
kulturních, společenských či sportovních akcí.
Samozřejmostí je pro nás i součinnost s místním asistentem prevence kriminality, kdy jeho
činnost vnímáme velmi pozitivně v rámci zajištění bezpečnosti a pořádku v obci, zejména
v rámci plnění jeho povinností při dohledu
u přechodu pro chodce u základní školy. Mimochodem je to vlastně jediný přechod pro
chodce v katastru obce Mikulášovice.
A když už píši o škole, tak i zde jsme se jako
policie v roce 2019 objevili - v rámci besedy
s dětmi ze školní družiny. Dětem byly ukázány
některé z částí výstroje, bezpečnostních prvků
a výzbroje. Děti byly seznámeny se základními činnostmi policejního oddělení ve Velkém
Šenově. Dále byli školáci zejména upozorněni
na to jak se chovat v rámci silniční dopravy,
hlavně v rámci hesla vidět a být viděn, základní dopravní značky a došlo i na zodpovídání
všetečných otázek. Milým překvapením byla
velmi dobrá znalost dětí oněch dopravních
značek a jejich význam, které jim byly ukazovány na speciálních kartách od BESIPu.
Za OOP Velký Šenov
npor. Bc. Zdeněk Podolák, vedoucí oddělení

Osobní asistence pro Vás či Vaše blízké
Kostka Krásná Lípa poskytuje sociální služby
v regionu Šluknovského výběžku. Na základě
potřeb a zájmu, jsme od začátku roku 2019
otevřeli sociální službu Osobní asistence.
Službu poskytujeme lidem se sníženou soběstačností a jejím cílem je vyhovět jejich přání zůstat doma. Nemusí se vždy jednat o lidi
s postižením, nebo seniory. Službu poskytujeme např. krátkodobě po hospitalizaci ve
zdravotním zařízení, po úrazech apod. Službu
jsme v uplynulém roce dlouhodobě poskytovali více než dvaceti klientům. Největší zájem
byl o podporu při zvládání běžných úkonů
péče o vlastní osobu, přípravu jídla, nákupy,
pomoc při zajištění chodu domácnosti a aktivizační činnosti. Poskytujeme také doprovody
k lékaři, na úřady, do školy nebo na kulturní
akce. Klient si s námi domlouvá, co konkrétně
a v jakém čase si od služby objednává.
Měli jsme tu čest s jednou z našich klientek

oslavit její 100. narozeniny. O paní pečujeme
i nadále, a to podle její potřeby. Pětkrát týdně,
někdy dvakrát a někdy třikrát denně. V případě potřeby zajistíme potřebnou péči i o víkendu. V ostatním čase o paní pečuje syn. Na naše
asistentky se vždy těší a ptá se, kdo přijde do
další služby. Nás těší, že s naší pomocí může
zůstat v prostředí, které zná a má ráda, je tam
doma.
Osobní asistenci poskytujeme v 18 městech
Šluknovského výběžku. Služba je zpoplatněná – od 100 Kč do 120 Kč dle rozsahu poskytnuté služby. Poskytování služby finančně
podporuje Evropská unie, Ústecký kraj a obce
v regionu. Podrobné informace získáte na našem webu www.komunitnicetrum.com nebo
na telefonním čísle 770 125 690.
Ivana Pokorná, Kostka Krásná Lípa, vedoucí
týmu Osobní asistence

Výzva pro
regionální výrobce
Uprostřed skal, na krajích hlubokých lesů, v údolích potoků
a řek Českého Švýcarska od nepaměti žili lidé, kteří dotvářeli
charakter této krajiny. Fortel jejich řemesel, od malých dílen
a drobných manufaktur až po velké a slavné továrny, dal základ
tradici regionální řemeslné dovednosti, která se v kraji udržuje
dodnes a v posledních letech dokonce viditelně rozkvétá.
Hledáme výrobce, řemeslníky i umělce, kteří sdílí myšlenku
společné propagace regionálních produktů a jejichž výsledkem jsou nejen zajímavé výrobky, ale i kvalitní služby. Pomozte
nám rozšířit nabídku regionálních produktů a zážitků, jež jsou
dobrou reklamou a oblíbenými suvenýry pro České Švýcarsko.
Přihlaste svůj produkt do jarního kola certifikace značkou
„Českosaské Švýcarsko regionální produkt ®“! Od roku 2010,
kdy značka vznikla, se zapojilo již 42 regionálních výrobců
a 12 provozovatelů zážitků.
Certifikace garantuje původ výrobku v regionu, jeho kvalitu,
jedinečnost a šetrnost k životnímu prostředí, dlouholetou tradici. Roli hraje i podíl ruční práce, místních surovin a výjimečné
vlastnosti. Cílem značky je zviditelnit region, propagovat zdejší
aktivní výrobce i provozovatele turistických zážitků.
Termín přijímání žádostí je do 13. 4. 2020
Více informací: Dana Štefáčková, MAS Český sever, z.s.
Email: stefackova@masceskysever.cz, tel. 702 117 891
Více o tom, co značka obnáší, jaké podmínky je nutné splnit se
dozvítetady: https://www.masceskysever.cz/regionalni-znaceni-vyrobku-a-zazitku/

KALENDÁŘ AKCÍ
•

7.3.2020
MDŽ – Michal Šindelář, Slovanský dům

•

15.3.2020
Dětský maškarní karneval
Slovanský dům

•

21.3.2020
Sportovní ples – Slovanský dům

•

29.3.2020
Zdeněk Izer – vystoupení Na plný
coole, Slovanský dům
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Příběhy našich sousedů
Vzpomínky pamětníků ožijí díky audio a video reportážím žáků z osmi základních škol Šluknovského výběžku

Ve čtvrtek 19. března 2020 se od 16 hodin
v Kulturním domě Střelnice v Rumburku uskuteční slavnostní prezentace projektu Příběhy
našich sousedů, který dětem přibližuje vzpomínky pamětníků ze Šluknovska.
Do projektu „Příběhy našich sousedů“, který
se na Šluknovsku konal letos již podruhé, se
zapojilo celkem osm žákovských týmů z osmi
základních škol. Pod vedením svých učitelů
zaznamenali pamětnická vyprávění žáci ze
základních škol v Krásné Lípě, Dolní Poustevně, Mikulášovic, Dolního Podluží, Šluknova,
Varnsdorfu a rumburských základních škol
U Nemocnice a Tyršova.
V průběhu šesti měsíců žáci nejprve natáčeli
vyprávění místních pamětníků a dohledávali
dokumentární materiály k jejich příběhům. Ze
shromážděných podkladů pak vytvořili vlastní dokumentární díla, která odborné i široké
veřejnosti představí právě na slavnostní prezentaci 19. března.
Mezi pamětníky, jejichž osudy děti zpracovávaly, patří pan Martin Schulz, který žákům
z Krásné Lípy přiblížil svou práci v rádiu Svobodná Evropa. Pan Jaromír Ulbrecht vyprávěl
o svém dětství během druhé světové války, ale
i o velmi úspěšném životě v emigraci. O emigraci si děti mohly vyslechnout také z vyprávění pana Jaroslava Šťastného, který jako
houslista procestoval celý svět. Pan Werner
Hentschel děti seznámil se zajímavou historií
obce Liščí i s poválečnými událostmi v našem

kraji. O svém dětství za druhé světové války
žákům pohovořila paní Věra Kyjovská. Tématu odsunu německých obyvatel a vysídlování
pohraničí se věnovaly děti z Dolní Poustevny
díky vyprávění pana Willibalda Kreibicha. Děti
ze Šluknova naslouchaly sourozencům Růženě Wienerové a Vladislavu Lahučkému o osídlování pohraničí, ale i o následné kolektivizaci.
Žáci z Varnsdorfu se vypravili za paní Bohumilou Loukovou, která jim mimo jiné přiblížila
i strasti její rodiny v období druhé světové
války a po roce 1948.
V rámci slavnostního podvečera odborná porota ve složení Ester Sadivová (historik), Jitka
Čapková (pedagog), Marek Douša (novinář)
posoudí zpracovaná dokumentární díla žáků
i jejich prezentace před publikem a nakonec
z nich vybere tři vítězné projekty. Prezentace
v Kulturním domě Střelnice v Rumburku je
přístupná veřejnosti.
Projekt Příběhy našich sousedů vznikl pod
taktovkou Post Bellum a měst Šluknovského
výběžku, konkrétně pak: Dolní Poustevny,
Dolního Podluží, Šluknova, Mikulášovic, Rumburku, Varnsdorfu a Krásné Lípy.
Od roku 2012 do ledna 2020 se do projektu Příběhy našich sousedů po celé České Republice
zapojilo 989 českých škol s více jak 6319 žáky
a studenty, kteří pod vedením 1162 učitelů zdokumentovali v 1475 žákovských dokumentaristických týmech téměř již 1500 pamětnických
příběhů. Cílem nebylo zapojit jen elitní školy
a nejnadanější žáky, ale zpřístupnit touto formou moderní dějiny co nejširšímu okruhu čtrnáctiletých a patnáctiletých žáků a studentů.
Výsledné dokumenty je možné zhlédnout na
webu www.pribehynasichsousedu.cz.
PR a média: Mgr.Věra Tůmová, vera.tumova@
postbellum.cz, (+420) 723 316 120
Regionální koordinátor: Lucie Syrovátková,
lucie.syrovatkova@postbellum.cz, (+420) 775
246 211

Mikulášovický tým na videoworkshopu s Petrem Čílou.

Foto: vlastní
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Starostové ze Šluknovska
jednali na sv. Valentýna ve
Varnsdorfu
První letošní jednání starostů obcí Šluknovska se konalo v pátek 14. 2. 2020 na pozvání města Varnsdorf v pivovaru Kocour,
které se stalo po pěti letech opět členem Sdružení pro rozvoj
Šluknovska. V úvodu jednání pohovořil nový starosta města
Roland Solloch o aktuálním dění ve městě, zopakoval podporu společného postupu se starosty regionu ve věci záchrany
Lužické nemocnice, informoval o schváleném rozpočtu města
a investičních záměrech pro letošní rok.
Následně předseda sdružení zrekapituloval aktivity v období
od posledního jednání, které se většinou týkaly problematiky
zajištění zdravotní péče na Šluknovsku, ale i veřejné dopravy
a cestovního ruchu.
Jako první hosté vystoupili na jednání Milan Jirsák a Václav
Černohous, kteří starostům představili podpůrné programy EU
– ESF pro zaměstnávání ohrožených skupin – konkrétně osob
se zdravotním postižením a pro matky po rodičovské dovolené. Projekty mohou podpořit několik desítek osob z cílových
skupin, vč. podporovaného zaměstnání v jednotlivých obcích.
Dále na jednání vystoupil zakladatel a čestný ředitel mezinárodního cyklistického závodu žen Tour de Feminin Jiří Vích. Ten
představil nového organizačního ředitele závod Jana Novotu.
Společně požádali starosty o pokračování spolupráce, představili plány a trasy letošního ročníku a požádali o finanční a organizační podporu. Ta byla starosty následně přislíbena, a schválena byla i finanční podpora ve výši 30 tis. korun.
Dalším hostem byl náměstek hejtmana ÚK pro dopravu Jaroslav Komínek, který představil starostům změny v regionální
veřejné dopravě, rozšíření některých linek, úpravy návazností
spojů atp. Informoval i o smluvní problematice s jednotlivými
dopravci, o plánech do budoucna. V diskusi jej doplnil i Jiří Rak
z OPS České Švýcarsko, který koordinuje požadavky jednotlivých subjektů k dopravě z regionu, ale i návaznosti na přilehlé Lužické hory, Liberecko a Horní Lužici. Připravena je např.
nová autobusová linka, která propojí Žitavské a Lužické hory
s Českým Švýcarskem, tedy Trixi Park v německém Grosschönau přes Varnsdorf, Krásnou Lípu a Brtníky, která momentálně
naráží již pouze na omezenou kapacitu dopravce.
Poté se starostům představil nový ředitel společnosti České
Švýcarsko, o. p. s. Jan Šmíd, jež informoval o aktuální činnosti,
plánech na nejbližší období a nabídkách společnosti i Destinační agentury ČŠ.
K problematice postupující kůrovcové kalamity v regionu,
o jejích dopadech do území i na hospodaření společnosti Lesy
ČR, s. p. informoval starosty ředitel závodu LČR Liberec Ludvík
Řičař. Představil také nového lesního správce z Lesní správy
Rumburk Jana Drozda, shodou okolností i starostu Doubice.
Ten ve funkci nahradil (ze zdravotních důvodů) Pavla Bika, který vedl lesní správu dlouhá léta a byl pro obce velmi dobrým
partnerem.
Posledním hostem jednání byl odborník na odpadové hospodářství Milan Hulán, který informoval o významných komplikacích v oblasti separace odpadů. V současné době nejsou
k dispozici dostatečné zpracovatelské kapacity pro separované suroviny a velký podíl vytříděného odpadu není možné
zpracovat a likviduje se na skládkách, popř. v menší míře ve
spalovnách komunálního odpadu. Připravovaná nová legislativa situaci spíše komplikuje a dají se očekávat významné negativní ekonomické dopady na obce, potažmo na naše občany.
V diskusi se mj. projednávala situace okolo budoucího fungování MAS Český sever, k navržení řešení spolufinancování
aktivit byla ustavena pracovní skupina, podobně jako k problematice odpadů. Zároveň se projednal současný stav ve věci
zachování Lužické nemocnice poté, kdy se starostům a senátorovi Zbyňkovi Linhartovi v minulých dnech podařilo opakovaně vyvolat jednání na úrovni náměstkyně ministra zdravotnictví a náměstka hejtman ÚK, jež následně vyústilo v přímé
jednání ministra zdravotnictví Vojtěcha Adama a hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka o zachování zdravotní péče
v nemocnici v Rumburku.
Jan Kolář, předseda SPRŠ
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Dětská scéna 2020
Ve středu proběhlo ve Slovanském domě školní kolo
recitační soutěže Dětská scéna 2020. Své básničky recitovalo 33 dětí a 10 nejlepších
postoupilo do městského
kola do Rumburku. Děkujeme všem dětem za krásný
kulturní zážitek.
0. kategorie
1. Matěj Pátek
2. Lieke de la Bruheze
1. kategorie
1. Jan Musil

2. Žofie Syrovátková
3. Kamila Nehněvajsová
2. kategorie
1. Anna Píchová
2. Kateřina Čiháková
3. Jakub Stumper
3. kategorie
1. Albína Kolačkovská
2. Veronika Musilová
3. Tereza Nováková
4. kategorie
1. Marcela Shánělová
2. Tereza Podoláková
3. Sára Šimůnková
Foto: Tomáš Fúsek

V recitačních soutěžích se chlapci moc neobjevují, na pódiu Slovanského domu se jich několik ke svému výkonu odhodlalo a za
děvčaty nikterak nezaostávali.

V nejstarší kategorii se do recitace zapojila pouze děvčata z osmé
třídy.

Spolek mladých chovatelů
v Mikulášovicích
Náš spolek se hlásí k historickému předchůdci – nejstaršímu chovatelskému spolku na
severu Čech, který byl založen v roce 1881
pod názvem spolek chovatelů drůbeže a králíků v Mikulášovicích, /spolek č. 15 Geflügel
und Kanninchenzuchverein/ a vedl jej pan
Hermann Dittrich. K 1.7.2006 založila skupina
převážně chovatelů koček novou ZO chovatelů koček v té době ve Varnsdorfu. Tato ZO
následně změnila své sídlo a název a začala
působit v Mikulášovicích. Po odchodu části členů a založení vlastního spolku se náš
spolek vrátil ke svému původnímu zaměření
a přejmenoval se k 3.8.2019 na ZO chovatelů
koček Mikulášovice. Z uvedeného vyplývá, že
příští rok budeme vzpomínat už 140 let od začátku organizovaného chovatelství v našem
městě a 15 let od znovuobnovení organizovaného chovatelství ve městě.
Hlavní náplní činnosti našeho spolku od jeho
počátku je práce s dětmi - mladými chovateli
- v chovatelském kroužku při základní organizaci, z počátku při zdejší základní škole. Mezi
tradiční akce patří pořádání jedinečných chovatelských táborů se zvířaty pro děti a mládež
s mezinárodní účastí, když v roce 2020 se
uskuteční již 37. ročník letního tábora na Salmově a organizačním zabezpečením soutěží
mladých chovatelů, když v roce 2004 zabezpečovala Celostátní kolo Olympiády mladých
chovatelů konané v Rumburku a v roce 2008
Celostátní kolo jubilejního 40. ročníku soutěže v Jiřetíně pod Jedlovou. V roce 2016 jsme
se operativně ujali organizace Celostátního
kola 48. ročníku olympiády, protože jinak by
se nekonalo. Každoročně zabezpečujeme
rovněž základní i okresní kolo chovatelské
olympiády. Na rok 2020 měl náš spolek pověření uspořádat Mezinárodní kolo olympiády
u nás v Mikulášovicích, ale různými obstrukcemi z toho nakonec sešlo, škoda.
Naši členové rovněž zabezpečují činnost
územní komise ČSCH pro práci s mladými
chovateli a sekce chovatelů koček v Ústí nad
Labem, kam naše ZO a její orgány a členové
organizačně a koordinačně od 1.2.2020 přestoupili. Spolek je členem Místní akční skupi-

Desítky posluchačů v hledišti přišly podpořit svá želízka v ohni.

Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek prodává slepičky našeho chovu typu Tetra
hnědá, Dominant ve všech barvách a slepičky Green Shell
– typuAraukana a Dark Shell – typu Maranska
Stáří 15- 19 týdnů.Cena 169-219,- Kč/ks.

Prodej se uskuteční: 22. března 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.: 601576270, 728 605 840
www.drubezcervenyhradek.cz
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Foto: vlastní
Mladí chovatelé a jejich různorodá činnost.

ny Český sever se sídlem ve Varnsdorfu, kde
máme své zastoupení v představenstvu.
V roce 2017, když to bylo 30 let od znovuobnovení organizace po válce, převzal spolek při
příležitosti konání výroční členské schůze za
svoji práci při výchově mladé generace Čestnou vlajku ÚVV ČSCH. V listopadu 2017 se pak
spolek umístil na 2. místě v Neziskovce roku,
kterou pořádala Nadace pro rozvoj občanské
společnosti. Po získání prvotních zkušeností
se náš spolek v roce 2018 opětovně zúčastnil
Neziskovky roku a umístil se na 4. místě mezi
malými neziskovkami.
V Mikulášovicích jsme ale známí především
akcemi Mikulášovická kraslice, letní a podzimní výstavou zvířat v držení mladých chovatelů
a naším letním dětským táborem se zvířaty.
To jsou naše nosné akce pro veřejnost a především aktivní chovatelskou mládež, kterou
soustavně po celý rok připravujeme k účasti
v olympiádě mladých chovatelů. Uvidíme, jak
si povedou letos, když v loňském a předloňském roce byli 10. v republice.
Jsme vděční městu Mikulášovice a dalším
podporovatelům, kteří práci našich dětí a dobrovolníků fandí, protože bez nich by se nám
tak bohatá činnost stěží dařila. Naše zaměření
činnosti je jednoznačně na děti, které vedeme
jak k chovatelství, tak k ochraně zvířat a přírody. A ty, kteří mají stejné cíle, zveme mezi
nás, děti i dospěláky, konkrétně mezi 9 dětí
a 13 dospělých členů našeho spolku. A co nás
čeká letos, zjistíte níže z plánu naší činnosti.
Těšíme se na Vás jako návštěvníky našich akcí!
Vlastimil Jura, předseda
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Operativní plán činnosti ZO na první pololetí 2020
schůzky kroužku mladých chovatelů v klubovně
v Horní škole /případně Salmov/ každou středu /
mimo prázdniny/ od 15:00 h /1,5-3 h/
- Účast na vyhlášení Neziskovky roku 2019 Praha
14.1.
- výroční členská schůze ZO Mikulášovice sobota
18.l.
- konference územní organizace ČSCH 1.2.
- návštěva chovatele a výlet na výstavu zvířat v Litoměřicích 8.2.
- ústřední konference delegátů odbornosti chovatelů koček Praha 29.2.
- pomoc při výstavě koček SPRING Star Show Top
Hotel Praha 4 21.-22.3.
- základní kolo 52. OMCH v Mikulášovicích 4.3.

- účast v celostátní akci Ukliďme Česko – Úklid
lesa na Salmově 4.4.
- výstava Mikulášovická kraslice Slov.dům Mikulášovice sobota 11.4.
- konference pracovníků s mládeží v ČSCH Praha
18.4.
- výlet na FOR PETS -veletrh chovatelských potřeb
Praha Letňany 19.4.
- účast na NGO Marketu-veletrhu neziskovek Praha Fórum Karlín 22.4.
- kladení věnců u památníku osvobození a u hrobu padlého vojáka na hřbitově v Mikulášovicích
9.5.
- okresní kolo 52. OMCH Mikulášovice 9.5.
- výlet na výstavu mláďat do Hörnitz 16./17./5.

-

výlet na MV psů do Litoměřic 23./24./5.
návštěva u chovatele 6.
návštěva u chovatele 6.
školení táborových vedoucích a praktikantů
a stavba tábora 10.-12.7.
- 37. letní tábor se zvířaty Salmov 12.7.-1.8.
- výlet táborníků do Terezína 21.7.
- uspořádání táborové výstavy zvířat mladých
chovatelů neděle 26.7.
- členská schůze spolku na Salmově 2.8.
Mladí chovatelé a všichni účastníci našich akcí jsou
pojištěni pro případ úrazu, organizátoři navíc na
odpovědnost prostřednictvím ČRDM

HISTORIE

41. župní tělocvičná slavnost ve Velkém Šenově
Za účasti sportovců z Mikulášovic.
Život v pohraničí, notabene ve Šluknovském výběžku, nebyl ani před válkou procházkou růžovým sadem. Místním osadníkům nezbývalo po celodenní
dřině zrovna moc volného času. Ten pak dělili mezi
povinnosti v rodině, o domácnost a oproti nám
sportovali. Velký výběr pro pohyb ale nebyl. Pomalu teprve vznikaly oddíly cyklistiky, lyžování, někde
provozovali těžké sporty jako vzpírání nebo zápas,
v mnoha místech existovaly střelecké kluby, provozoval se faustball (předchůdce volejbalu) a pomalu
začali vystrkovat růžky fotbalisté. Těmto aktivitám
se však věnovalo vždy jen několik nadšenců pro
ten který sport. Vedle těchto menších oddílů, bylo
v každé obci dost nadšenců, kteří vyznávali pohyb,
a tak se začali organizovat ve spolcích, připomínajících náš Sokol.
Cvičilo se většinou hromadně, převážně v prostných ale i na jednotlivých nářadích jako byly kruhy, kůň, hrazda. Podle geografické příslušnosti byly
tyto spolky zařazeny do takzvaných žup. Doma se
cvičilo pro radost z pohybu, lidé k sobě měli prostřednictvím sportu blíž a čas od času representovali svoje rodiště na některé za župních slavností.
Ty pořádali všude, kde bývali cvičenci aktivní. Existují historické dokumenty a fotografie z těchto akcí
z Poustevny, Vilémova, Šenova, Brtníků a samozřejmě i z Mikulášovic. Společná tělocvičná vystoupení
bývala vždy velice pečlivě připravena, scházely se
na nich stovky nadšených sportovců a několika-

Odchod cvičenců z plochy

denní akce bývaly velikou událostí pro celý region.
Pro zajímavost a pro srovnání si připomeňme jedno
obrovské, obzvlášť vydařené, vystoupení, na kterém se předvedli i cvičenci z Mikulášovic. Na místo
konání to neměli daleko, takže ke zkouškám ale i na
hlavní vystoupení, docházeli z domova, po svých.
Touto nevídanou grandiózní akcí byla ve dnech 10.
- 12. července 1936 „Župní tělocvičná slavnost“ ve
Velkém Šenově.
Do města s 4500 obyvateli dorazilo více jak 3500
účastníků slavnosti. Cvičenci i pozvaní hosté byli
ubytováni ve školách, 700 mládežníků z řad sportovců pak ve stanovém městečku u koupaliště.
Původní cvičiště podle železniční trati muselo být
zvětšeno ve své šíři i délce, postavena byla nová
tribuna s vymezeným prostorem pro padesátičlennou kapelu cvičenců z Kraslic.
V pátek, desátého večer, napochodovalo 200 starších a 100 mladých účastníků před tribunu plnou
místních diváků, aby byli přítomni vztyčení vlajky
svazu a všech zúčastněných. Promluvil župní starosta Anton Kamitz z Varnsdorfu. Účastníky pozdravil hlavní pořadatel Edmund Marschner.
Sobota již byla vyplněna celou řadou akcí. Po
snídani 600 atletů zahájilo různé soutěže. Po obědě
došlo na hromadná cvičení, kterých se zúčastnilo
1900 mužů a žen v nejvyšší kategorii, když jednotlivé oddíly reprezentovalo vždy na 100 sportovců.
V klání zvítězili děčínští pod vedením Otto Hafenrichtera. Ve večerních hodinách se slavilo odděleně.

Starší účastníci měli sraz u tehdejší hospody „Starý
soud“. Společenský večer probíhal pod dohledem
župního představitele Ludwiga Schlegela z Varnsdorfu. Mladí v doprovodu několika starších kolegů vyrazili v počtu 2000lidí v tichém pochodu na
lesní palouk u Starého Hraběcího, kde byli mladíci
slavnostně přijati do prvních oddílů. Tuto záležitost
organizačně zajišťoval šéf ochranky Karl Strobach.
Vše probíhalo za svitu loučí, s pietní vzpomínkou na
padlé v první světové válce.
V neděli, v hlavní den tohoto sportovního svátku,
nastoupilo 3500 cvičenců z řad mužů, žen a mládežníků, aby vyslechli další projevy, včetně toho od
starosty města Antona Hüllera, který v něm vyjádřil
pozdravy a přání mnoha úspěchů od všech obyvatel Šenova. Poté, co řečníci domluvili, vydal se na
cestu průvod městem za doprovodu vlajkonošů
a již zmíněné hudby z Kraslic. Trasa vedla po hlavní
silnici, okolo školy s cílem opět na cvičišti, kde se
znovu řečnilo, aby se mohli vyjádřit všichni kompetentní. Hovořil i předseda svazu Richard Bernhard
z Jablonce. Vyvrcholením 41. Župní tělovýchovné
slavnosti ve Velkém Šenově, bylo společné vystoupení 1720 mužů a 1330 žen. Šenovská slavnost byla
později vyhodnocena jako nejlepší ze všech konaných v roce 1936.
Za přispění pana Erharda Marschnera
pracně sestavil Petr Horák
Foto archiv: Petr Horák

Nástup vlajkonošů
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Na základě neutěšeného stavu objektu bývalé restaurace „Střelnice“, který již velmi ohrožoval bezpečnost kolemjdoucích občanů a projíždějících aut, bylo přistoupeno
k demolici. Pět dnů byla tedy k vidění unikátní práce s těžkotonážním bagrem, při které byla budova co nejbezpečněji stržena. V průběhu prací bylo velmi pečlivě přistupováno k třídění jednotlivých stavebních komodit s důrazem na ekologii. Nyní bude rozhodnuto o dalším postupu recyklace stavební suti. Nejdůležitější je však skutečnost,
že zbořeniště již nikoho neohrožuje na životě a nemůže napáchat další možné škody.

Ve Slovanském domě se žáci 2. stupně díky DS Hraničář seznámili s tím, jak vzniká divadelní představení. Mladí herci je provedli celým procesem od čtené zkoušky po
generálku a premiéru. Představení mělo velký úspěch.

Mikulášovický kroužek houbařů schůzoval v restauraci U Vladařů. Na svojí výroční Maškarní karneval v mateřské škole patří každoročně k akcím, na které se děti již dočlenské schůzi mykologové nejen zhodnotili uplynulý rok, ale hlavně s určitostí na- předu velmi těší. Den plný pohádkového vyprávění, her, soutěží, dovádění a hlavně
plánovali ten nadcházející, který bude plný zajímavých akcí pro členy i veřejnost.
masek si děti užívají do sytosti.
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Biatlon z Mikulášovic na Olympiádě dětí a mládeže
Ve dnech 19. - 23. ledna 2020 hostil Karlovarský kraj Hry IX. Zimní olympiády dětí a mládeže 2020. V kategorii biatlon se za Ústecký kraj
nominovali tři sportovci z KB Mikulášovice,
a to Matěj Kocourek, Natálie Mocíková a Viktorie Kirchnerová. Všichni tři doplnili ve dvou
věkových kategoriích další čtyři závodníky za
Ústecký kraj z KB Jílového, Konkordia Děčín
a SČB Akademie Teplice. Pro nedostatek sněhu i v horských oblastech Krušných hor měli
pořadatelé starosti závody vůbec uspořádat.
Nakonec se jim to za velikého úsilí povedlo.
Dva první závody se uskutečnily v Jáchymově
v biatlonovém areálu Eduard a třetí závod byl
uspořádán v sousedním Německu v Oberwiesenthalu v biatlonovém areálu Fichtelberg.
Každý z pořadatelů byl však schopen připravit
pouze kilometrový okruh, na kterém museli
všichni závodníci několikrát trať odkroužit.
Prvním závodem byl 21.1. sprint ve sportovním areálu Eduard v Jáchymově, do kterého
odstartoval první z našich Matěj Kocourek,
který sice obstojně zastřílel, pouze s dvěma
trestnými koly, ale protože popletl kroužení
kol na trati, byl v cíli nekompromisně diskvalifikován. V dívčí kategorii parádně zvládly
závod na střelnici obě naše závodnice, kdy ani
jedna rána z dvaceti neminula terč. V cíli poté
Natálka Mocíková obsadila 13. místo a Viktorka Kirchnerová 25. místo. Druhý den byly
na programu ve stejném areálu štafety trojic.
Za Ústecký kraj závodila na prvním úseku Natálka Mocíková, na druhém Alena Gruntová
z Jílového a na třetím Viktorka Kirchnerová.
Bohužel závod našim závodnicím vůbec nevyšel, a to hlavně na střelnici. Natálka ihned
na prvním úseku netrefila čtyři terče a bylo
po závodě. Druhý úsek zastřílela Alena Gruntová s jednou chybou, ale třetí střelba nevyšla
ani Viktorce, která minula třikrát. Štafeta poté

obsadila 16. místo. Třetí den se olympijské biatlonové klání přesunulo na nelehkou trať do
sousedního Německa do biatlonového areálu
Fichtelberg. Zde se jel znovu sprint na 4 km
trati s dvěma střelbami startovaný intervalově. Matěj Kocourek si již pohlídal správné průjezdy tratí a doběhl na 22. místě. První střelecká položka za čtyři ho ale připravila o lepší
umístění. Natálka s Viktorkou si ve svém závodě připsaly shodně po jedné střelecké chybě
a obsadily 18. a 25. místo.
Hned druhý den po návratu z Olympiády klub
odcestoval na regionální závod do Vrchlabí,
který jako jeden z mála nebyl zrušen a byl
vypsán i pro kategorie mladších žáků. Závod
probíhal k večeru za umělého osvětlení, což
ovlivnilo přesnost střelby všech závodníků.
Adélka Trojanová v nejmladší kategorii dívek
absolvovala svůj letošní první závod na lyžích,
kde na trati zabojovala, a i přes pět trestných
kol doběhla na 5. místě. Natálka Ludvíková
rovněž v prvním zimním závodě na trati bojovala, ale v každé střelecké položce udělala tři
chyby a v cíli jí to stačilo na 9. místo. Matěj Kocourek z deseti terčů trefil jen čtyři a skončil na
5. místě. Natálka Mocíková si připsala po dvou
chybách na střelnici první zimní medailové
umístění třetím místem se solidním přísunem
bodů.
Za týden se další sprintový regionální závod
uskutečnil v Harrachově. Veliké oteplení a déšť
připravily pro závodníky velice náročnou trať
plnou vody a těžkého sněhu. Sprintový závod
se tak jel podobně dlouho jako vytrvalostní.
Naši tři závodníci se v těžkém závodě neztratili a Matěj Kocourek doběhl na 6. místě se
střelbou 2, 0. Natálka Mocíková skončila na
5. místě se střelbou 0, 0 a Viktorka Kirchnerová
obsadila 7. místo se střelbou 0, 1.
Zdeněk Mocík

Matěj Kocourek před střelbou v Harachově.

Natálka Mocíková při svém prvním zimním medailovém triumfu.

Viktorka Kirchnerová na výjezdu ze střelnice v Harachově.

V průběhu olympiády byl čas i na trochu toho dovádění.

Holky s olympijským maskotem.

Výprava Ústeckého kraje na Olympiádě dětí a mládeže.
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Fotbalový turnaj žáků
o pohár starostky Mikulášovic
Ve sportovní hale v Mikulášovicích
proběhl turnaj starších žáků o pohár starostky. Za účasti osmi týmů
z okolního regionu turnaj uspořádal
místní fotbalový oddíl, který poslal do
bojů o co nejlepší umístění hned dvě
družstva. Nakonec se díky třem vítězným zápasům v základní skupině tým
A stal jejím vítězem a ve vyřazovacích
zápasech narazil hned v úvodu na mikulášovický tým B. V semifinále pak
Mikulášovice nestačily těsně o jeden
nešťastný gól na celek Rumburku a tak
si to nakonec kluci rozdali o bronz

s Dolní Poustevnou. Při dramatickém
průběhu utkání byli nakonec šťastnější hráči domácího celku, když udolali Dolní Poustevnu 2:1. Ve finále si
to rozdal Rumburk a Šluknov, lépe si
vedl Šluknov a tak zaslouženě získal
turnajové prvenství a putovní pohár.
Mikulášovice přidaly ještě jedno individuální ocenění, nejlepším střelcem
turnaje se stal Vítězslav Kunc. Ceny
vítězům předával místostarosta města
Ing. Antonín Bláha.
Text a foto: Tomáš Fúsek

Místostarosta Ing. Antonín Bláha předává putovní pohár vítězům.

Běžecký ultratrial Ledopádová stovka
Letos jubilejní již šedesátý ročník v republice, ale i zahraničí velmi oblíbený
trek byl bohužel bez ledu a sněhu a na
rozdíl od minulých ročníků se tak trochu lišil. Nicméně jeho obtížnost patří
v seriálu běhů „Česko Slovenského
Ultra Trialu“ (CSUT) k těm náročnějším. Na start letošního sto kilometrů
dlouhého závodu s převýšením více
jak 3100 metrů se postavilo celkem 76
účastníků z pěti států. Kromě zástupců
Čech a Slovenska vyběhlo také několik Poláků, Němců a Maďarů. Nejlepší
absolvovali trať za 12:19:58 hodin
a byli jimi ve shodném čase Petr Herejt
a Tomáš Kadlec z Plznĕ. Nejlepší žena
Marie Zelená z Liberce dorazila do cíle
v čase 13:35:10 hodin. Kromě stokilometrové trati byla pro závodníky k dispozici také trať poloviční distance na
52 km, na té se prezentovalo celkem
59 startujících. Pro širokou veřejnost
celou akci ještě doplnili organizátoři
o trasy 28, 20 a 13 km. Celkový počet
účastníků této zimní vyhlášené akce
se tak vyšplhal ke třem stovkám. Organizátoři Brtnických ledopádů jsou

pánové Egon Wiesner a Olaf Čihák,
startovalo se na několika místech Šluknovského výběžku. Hlavní závod odstartoval již v pátek před půlnocí v Mikulášovicích za organizačního přispění
TOM Mikulášovice. Organizátoři si stále více pochvalují dobrou spolupráci
s místními samosprávami dotčených
měst a obcí. Zkoordinovat totiž tak
náročnou a rozsáhlou akci není vůbec
jednoduché, načasovat ideální počasí,
řádný a disciplinovaný průběh Národním parkem České Švýcarsko, zajistit
následnou přepravu účastníků i materiálu musejí zajišťovat desítky dobrovolníků. Stejní organizátoři pořádají
v regionu ještě jednu podobnou akci
s názvem „Jarním Šluknovském, která
každoročně probíhá v období velikonoc, máte-li chuť udělat pro své zdraví
něco užitečného přijďte si vyzkoušet
alespoň některou z kratších distancí
v pohodovém tempu, trasy zvládnou
i malí účastníci za doprovodu rodičů.
Text a foto: Tomáš Fúsek Startovalo se u Slovanského domu hodinu před půlnocí a ti nejlepší již před obědem na druhý den byli v cíli.

Sportovec regionu Děčínska 2019
Špičkových sportovních úspěchů
lze
dosáhnout
pouze kvalitní a cílevědomou přípravou. Ta je možná
pouze za předpokladu souhry desítky nejrůznějších
faktorů, okolností, především pak zdraví, ale
to by bylo spíš na knihu než na krátký článek.
Zkrátka výsledky sportovců na trati nebo hřišti
nepřijdou bez podpory těch dalších tak trochu
stojících v pozadí. Za to všem patří strašně
velké poděkování, ať už fandí fotbalu, hokeji,
tanci, běhu. My sportovci z Mikulášovic jsme
opět uspěli i v prestižní anketě Sportovec regionu a na to bychom měli být všichni pořádně
hrdí. V anketě jsme měli za naše město mnoho
nominací, ale náš okres nepatří mezi ty, kde by
byla nouze na špičkové sportovce. Olympiáda,
Mistrovství světa, Evropy, světové poháry, tam
všude napříč různými sporty má Děčínsko nejen zastoupení, ale i výsledkové úspěchy. A tak
buďme spokojení i devátou příčkou v kategorii jednotlivců. Anketu Sprortovec regionu
Děčínsko 2019 pořádal Děčínský deník spolu
s Českou unií sportu a s přispěním statutární-

ho města Děčín. Dalšími významnými partnery
byly Ústecký kraj, město Varnsdorf, firma Eurex
Ship a Severočeská vodárenská společnost.
Slavnostní galavečer proběhl ve čtvrtek 20.
února 2020 v děčínském divadle, pořadem
provázela ikona mezi sportovními komentátory pan Petr Vichnar. Kompletní výsledky, řadu
fotografií a komentářů si můžete prohlédnout
na Děčínského deníku: https://decinsky.denik.
cz/sportovec-regionu-2019/sportovec-region-decinsko-lamb-autrey.html
Pořadí jednotlivců:
Jednotlivci – dospělí
1. Lamb Autrey
(basketbal - BK ARMEX Děčín)
2. Milan Myšík
(cyklo enduro - Norco KUR enduro team)
3. Matěj Syrovátka
(silový trojboj - OST Varnsdorf)
4. Ondřej Petr
(terénní triatlon - Team Cyklo Trener)
5. Adam Zdobinský
(karate - Sport Relax Děčín)
6. Tomáš Pomikálek
(basketbal - BK ARMEX Děčín)
7. Jakub John
(judo - Judo DDM Děčín)

8. Pavlo Rudnytskyy
(fotbal - FK Varnsdorf)
9. Tomáš Fúsek
(outdoor running - TOM Mikulášovice)
10. Zdeněk Petráš
(hokej - HC Děčín)
Zdroj: https://decinsky.denik.cz/sportovec-regionu-2019/
sportovec-region-decinsko-lamb-autrey.html

Mezi hosty a předávajícími byla také starostka města
Ing. Miluše Trojanová, která mimo jiné předálala cenu i mikulášovickému sportovci.
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