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ZDARMA

Milé žákyně, milí žáci, vážení rodiče,
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

Historie
Mikulášovický dělnický
pěvecký spolek - str. 5

město Mikulášovice, jako zřizovatel základní a mateřské
školy, má velký zájem vytvořit nový koncept, který bude
založený na moderním způsobu řízení a moderních
formách výuky. Má snahu oprostit se od starých, přežitých
způsobů, usiluje o vymanění se z vlivu zastaralých
vyjetých kolejí. Toho lze docílit pouze změnou celé
struktury a organizace našich příspěvkových organizací.
Klademe důraz na rekonstrukce školských zařízení,
vytvoření nového konceptu uspořádání a umístění,
společné plánování, úzkou spolupráci, rozvoj a další
aspekty, které povedou ke kvalitní vzdělanosti naší
mládeže.
Abychom takovéhoto cíle dosáhli, oslovili jsme
zástupce univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí
nad Labem, Pedagogickou fakultu a ve spolupráci
s odborníky připravujeme novou koncepci naší ZŠ
a MŠ. Ve výsledku dojde ke zrušení obou našich
příspěvkových organizací a bude vytvořena organizace
nová, která bude reprezentovat moderní způsoby výuky
a moderní přístupy vedení, dojde k úzkému propojení
naší příspěvkové organizace a UJEP Ústí nad Labem.
Studentům Pedagogické fakulty bude umožněno
vykonávat potřebné praxe, vhodným zájemcům budou
po ukončení studií nabízena volná pracovní místa za
maximální podpory zřizovatele. Úkolem je vybudovat
v našem regionu prestižní školu.

Potřebné kroky k realizaci tohoto projektu byly svěřeny
do rukou odborníků a následná odpovědnost přejde
na ředitele/ku nově vzniklého subjektu, který vzejde
z výběrového řízení.
V novém školním roce 2021/2022 se můžeme těšit na
změny, které zjednoduší a sjednotí Vaši výuku a rodičům
usnadní formu Vašeho vzdělávání.
Vážení občané,
dovolte nám několik vět, které by mohly přispět ke
zklidnění situace v naší MŠ a ZŠ vyvolané informací, že
vznikne nová příspěvková organizace.
Pokud došlo k souvztažnosti, že se jedná pouze
o ředitelku ZŠ, sdělujeme následující:
obecně, pokud paní ředitelky splňují zákonné požadavky,
nikomu není upíráno právo na účast ve výběrovém
řízení. Pokud se kdokoliv přihlásí do výběrového řízení
na post ředitele nově vznikající příspěvkové organizace,
bude odbornou komisí hodnocen jeho předložený
projekt, koncept řízení, výuky a rozvoje. Komise bude
složena dle zákonných požadavků a jmenován bude ten,
kdo předloží nejlepší projekt. Ve vrcholných funkcích je
běžná praxe, že vedoucí pracovníci svoje posty obhajují.
Ing. Miluše Trojanová - starostka,
Ing. Antonín Bláha - místostarosta

Fotozprávy
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První virtuální výstava zvířat
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SVOZY ODPADŮ
BŘEZEN 2021

Základní škola Mikulášovice

DOMOVNÍ ODPAD
týdenní - každé pondělí
14ti denní - liché pondělí
1.3.,15.3. a 29.3.
kombinovaný - každé pondělí
měsíční - pondělí 1.3.
PYTLE S TŘÍDĚNÝM ODPADEM
sudé pondělí 8.3. a 22.3.
SBĚRNÝ DVŮR
každý všední den
od 14.00 do 16.00 hodin
sobota13.3. a 27.3.
od 9.00 do 10.00 hodin

Cvičení hasičů, více ve fotozprávách na str. 7

Takto vypadala mikulášovická škola v dávné minulosti
Foto: Tomáš Fúsek a archiv
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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Oznámení o konání veřejného
projednávání návrhu změny č. 1
Územního plánu Mikulášovice
(v souladu s ustanovením § 55b zákona
č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších
předpisů) Městský úřad Rumburk – odbor
regionálního rozvoje a investic, úřad
územního plánování, jako pořizovatel
příslušný podle § 6 odst. 1 písm. c)
zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu, ve znění
pozdějších předpisů a doplnění (dále jen
„stavební zákon“), k pořízení územního
plánu na žádost obce ve svém správním

obvodu, OZNAMUJE zahájení řízení
o návrhu Změny č. 1 územního plánu
Mikulášovice, podle ustanovení § 55b
stavebního zákona a § 172 odst. 3 zákona
č. 500/2004 Sb. ve znění pozdějších
předpisů a doplnění (dále jen „správní
řád“), VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ návrhu
Změny č. 1 územního plánu Mikulášovice
s odborným výkladem projektanta (Ing.
arch. Martin Wedell, Praha) podle § 22
stavebního zákona nařídil pořizovatel
na: čtvrtek 4.3.2021 ve 14.00 hodin
v obřadní síni budovy Městského
úřadu Mikulášovice.

Oznámení ČSÚ

KRÁTKÉ ZPRÁVY
PODĚKOVÁNÍ

Ještě jednou děkujeme panu Zdeňku Mocíkovi za přípravu
a pravidelnou úpravu běžeckého lyžařského okruhu
v prostoru bývalého kluziště. Sportoviště využívají nejen
biatlonisté a další výkonnostní sportovci ke své přípravě,
ale volný čas zde tráví i třeba rodiny s aktivními dětmi.
Abychom byli kompletní tak poděkování patří také
panu Jiřímu Trojanovi za projetí lyžařských stop v okolí
mikulášovického lomu.
Pěkně upravené lyžařské terény jsou také na Tomášově
podél Zlodějky, za což realizátorovi také děkujeme
a nutno podotknout, že se stále najdou jedinci, kteří
nezištně odvedenou práci ničí. Lyžařské stopy slouží
lyžařům, a ne pro ty, kteří si jimi nutně musí zkracovat
cestu.

UPOZORNĚNÍ - ŽÁDOST

www.scitani.cz

Výjezdová jednotka sboru dobrovolných hasičů žádá
občany, aby si upravili prostory v okolí svých pozemků.
Přerostlé dřeviny a zeleň mnohdy zasahují do komunikací
a ztěžují tak mobilitu nejen hasičům, ale i ostatním
složkám záchranného systému.
Děkujeme za pochopení.

OZNÁMENÍ

Podrobnosti a další upřesňující informace lze získat také
na www.mikulasovice.cz a na úřední desce před městským
úřadem.

Českého statistického úřadu ze dne 9. 2. 2021
www.scitani.cz

OZNÁMENÍ

S prořezávkou na obecních pozemcích již pracovníci
začali, nyní se práce přerušili z důvodu sněhové pokrývky.
Pokračovat s odstraňováním překážejících dřevin se bude
až to povětrnostní podmínky dovolí. Upozorňujeme,
že v případě neodstranění ohrožujících porostů ze
soukromých pozemků budou tyto odstraněny a následně
všechny práce majiteli vyúčtovány.

O KONÁNÍ SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ
O KONÁNÍ SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ
V ROCE
V ROCE 2021
V ČESKÉ 2021
REPUBLICEV ČESKÉ REPUBLICE
Českého statistického úřadu ze dne 9. 2. 2021
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nařízením o evropské statistice, GDPR a dalšími právními
podle paragrafu 7 zákona. Na přípravě a provedení předpisy. Tyto údaje nesmějí být použity pro jiné než stasčítání Úřad spolupracuje s dodavatelem terénních prací
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zdražení z původních 63 korun na 66 korun. Celodenní
síťová jízdenka podraží o deset korun, z původních 130
korun na 140 korun. O deset korun dojde k navýšení také
u jízdenky Labe - Elbe, na kterou se nově sveze v jedné
z variant jeden dospělí a dvě děti do 15 let za 300 korun.

OMEZENÍ PŘESHRANIČNÍ DOPRAVY
PŘES NĚMECKO

Omezení přeshraniční dopravy je z důvodu zpřísněného
epidemického hodnocení ČR, kterou Německo považuje
za území s vysokým výskytem mutací koronaviru. Toto
omezení se bude dotýkat železničních linek L7 i U28
Rumburk-Bad Schandau-Děčín. Linka U28 zůstane na
české straně hranice v obou úsecích zachována.
Z důvodu uzavření státní hranice mezi Českem
a Německem od neděle 14.února 2021. 0:00 hodin dojde
na mezinárodní železniční trati Liberec - Hrádek nad
Nisou - Zittau - Varnsdorf k omezení přeshraniční osobní
dopravy.
Německo zařazuje Českou republiku do oblasti s vysokým
výskytem mutací koronaviru. V této souvislosti se omezuje
přeshraniční doprava na lince L7 na trati 089:
Vlaky linky L7 mezi Varnsdorfem a Libercem jedou
dle platného jízdního řádu bez obsluhy stanic na
německém území. V Německu je zavedena náhradní
autobusová doprava.
Osobní doprava mezi Českem a Německem je do odvolání
vyloučena.
Z důvodu uzavření hranic Spolkovou republikou
Německo musí České dráhy,a.s., po dohodě s Ústeckým
krajem, přistoupit k následujícímu opatření:
Na trati 083 Děčín - BadSchandau - Dolní Poustevna Rumburk dochází od 18. února 2021 až do odvolání ke
změně platného JŘ:
v úseku Děčín - Dolní Žleb a zpět:
Vlaky linky U28 budou ze stanice Děčín odjíždět ve
stejné časové poloze jako v platném JŘ, ze stanice Dolní
Žleb budou odjíždět v dřívější časové poloze - podle
výlukového jízdního řádu. Pouze Os 21001 s odjezdem
z Dolního Žlebu v 5:03 hodin bude odjíždět ve stejné
časové poloze jako v platném JŘ.
v úseku Rumburk - Dolní Poustevna a zpět:
Vlaky linky U28 budou ze stanice Rumburk odjíždět
v pozdější časové poloze, ze stanice Dolní Poustevna
budou odjíždět v pozdější časové poloze - podle
výlukového jízdního řádu. Pouze první ranní vlaky (Os
6681, 6683 a 10081 (původní 5459) budou ze stanice
Dolní Poustevna odjíždět ve stejné časové poloze jako
v platném JŘ.
Upozornění:
U dotčených vlaků nebudou garantovány služby uvedené
v platném jízdním řádu.
Spoje budou upraveny tak, aby v Rumburku navázaly
bez větší časové prodlevy na U8 na Děčín. Cestujícím
na Šluknovsko doporučujeme ve vyhledávačích zadávat
svoji cestu vždy přes Rumburk. U autobusové dopravy
dojde k omezení linky 409 Varnsdorf – Seifhennersdorf
- Rumburk - V. Šenov/D.Poustevna, která pojede po
objízdné trase. Autobusové linky 401 a 452 budou
zkrácené, nově bude linka 401 končit v Jiříkově a linka
452 v Petrovicích.
Toto omezení bude platit do odvolání, přesný termín
obnovení přeshraničního provozu je závislý na vývoji
ochranných opatření německé strany a vývoji epidemie
v ČR. Doprava Ústeckého kraje aktuálně o těchto
opatřeních jedná s dopravci a doporučuje cestujícím
sledovat webové stránky www.dopravauk.cz nebo
Facebook DÚK, kde budou informace pravidelně
aktualizovány.
Doporučujeme cestujícím ověřit si svůj spoj před cestou
a vyhledat si ho v našem vyhledávači spojení https://
spojeni.kr-ustecky.cz nebo je cestujícím k dispozici
Centrální dispečink Dopravy Ústeckého kraje na
telefonním čísle 475 657 657.
Výluky v silniční dopravě budou poměrně rychlé, na
železnici nám ale dejte prosím trochu času, než se nový
provoz zajede.

VZPOMÍNKA
Jsou řádky, které se nepíší zcela snadno a jednoduše. Je to
vzpomínání na někoho, kdo nás navždy opustil.
Pana Jozefa Horvatoviče jsem poznal poprvé při vojenské
službě na útvaru v Mikulášovicích v roce 1991 jako mírného
a moc nemluvícího staršinu, kterému stačilo, aby se podíval
na mužstvo a všichni věděli, co mají dělat. Vzpomínkou na
jeho působení u útvaru je příhoda, kdy při nácviku zadržení
narušitele jsme měli použít střelné zbraně. Vojín, který měl
zadržet narušitele čekal, až narušitel proběhne na konec
drátěného plotu a staršina Horvatovič bodrým hlasem volá na
vojína: ….“můžeš střílet, ten plot je děravej“. Touto větou byl nácvik ukončen, protože už
nikdo nebyl schopen dále pokračovat. Při vojenské službě jsem ocenil jeho tolerantnost
a cit pro spravedlnost.
Další moje setkání již bylo profesní, kdy jsme se potkali při řešení pracovní agendy. On jako
stavební technik a referent životního prostředí v jedné osobě a já jako pracovník Správy
chráněné krajinné oblasti Labské pískovce. Tehdy jsme zahájili vzájemnou spolupráci
s Městem Mikulášovice a Mysliveckým spolkem (sdružením) Tesák při údržbě lučních
porostů v katastru města, která trvá i nadále.
Vztah pana Horvatoviče a ostatních členů spolku k myslivosti a přírodě byl vykoupen
dřinou. První seče podmáčených pozemků u koupaliště a řady lesních louček mikulášovičtí
myslivci prováděli kosami a ručně vynášeli nebo nakládali posečenou hmotu. Tehdy byl
věkový průměr členů sdružení možná přes 60 let a dodnes mají můj obdiv a patří jim dík.
Ve své nelehké práci pokračují a vzorně se starají o cenné louky.
Dlouholetá práce pana Jozefa Horvatoviče pro ochranu přírody by bez pozitivního vztahu
ke krajině a místům, které vnímal, nebyla možná. Jeho osobu budu vnímat jako člověka,
u kterého platilo slovo a nic nebylo problém, jeho slovy řečeno: „…uděláme…..“, my
zůstane neustále ve vzpomínkách.
Petr Bauer - Správa Národního parku České Švýcarsko
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Informace OPS České Švýcarsko - uzavření turistických cest
V současnosti jsou z důvodu kůrovcové
kalamity až do poloviny dubna uzavřeny
všechny přístupové cesty do soutěsek
Kamenice, tj. od Hřenska, Mezné, Hájenek
i Soorgrundem od Vysoké Lípy a mezní Louky.
V těsné blízkosti koryta řeky obou soutěsek,
které patří do klidové zóny, je kolem tisícovky
odumřelých smrků, z nichž třetina nejvíce
nebezpečných stromů má být do začátku
sezóny odstraněna.
Na poradním sboru Destinačního fondu
Českého Švýcarska v polovině ledna jsme
obdrželi informaci od zástupců Správy
Národního parku České Švýcarsko, že je
velká snaha odstranit nebezpečí tak, aby od
poloviny dubna mohly být soutěsky i obě
plavby na sezonu zpřístupněny. Ve věci se
výrazně angažuje starosta Hřenska pan Pánek,
který Správě nabídl pomoc při odstraňování
stromů z koryta řeky Kamenice. Do případu
je zapojen i ministr životního prostředí pan
Brabec. Zapojení uvedených subjektů dává
naději, že i v letošní sezoně se do soutěsek
budeme moci podívat. Všem patří velký dík
za aktivní přístup. I tak ale zřejmě nebude
uvolněn oblíbený přístup z Mezní Louky

do Divoké soutěsky od východu. Divoká
soutěska bude zřejmě přístupná jen ze
směru od Edmundovy soutěsky/Mezního
můstku s obousměrnou plavbou na lodičkách
a stejnou cestou zpět na Mezní můstek. Určitá
omezení provozu soutěsek se předpokládají
během silného větru.
Upozorňujeme, že je stále neprůchodná
červená turistická cesta z Mezní Louky
k Malé Pravčické bráně. Turisté mohou využít
alternativní přístup z Mezní Louky po zelené
nebo žluté značce v kombinaci s cyklostezkou
nebo částečně po silnici. Od září 2019
je uzavřena je vyhlídka na Mariině skále
z důvodu rekonstrukce altánu na skalním
ostrohu. Dle informací Správy NP by měla být
stavba dokončena do konce února v závislosti
na vývoji počasí. Během hlavní sezóny nebude
přístupný skalní hrad Šaunštejn z důvodu
rekonstrukce přístupových cest a plošin. Při
pohybu v lesních úsecích dbejte zvýšené
opatrnosti z důvodu zvýšeného rizika pádu
odumřelých stromů.
Uvedené informace jsou s možností
výhrady, neboť situace se může kdykoliv
změnit v souvislosti s vývojem počasí

a stavem odumřelých stromů. Aktuální
informace o možných uzavírkách najdete
na stránkách Správy NP, v aktualitách na
www.ceskesvycarsko.cz a v pravidelném
informačním servisu. Prosíme návštěvníky
i aktéry cestovního ruchu o trpělivost
a dodržování nutných uzavírek.
„O.p.s. České Švýcarsko situaci dlouhodobě
sleduje a jedná s dotčenými zástupci ochrany
přírody, obcí i aktéry cestovního ruchu.
V případě uzavření části turistických cest
z důvodu nebezpečí pádu stromů nebo těžby
kůrovcového dřeva doporučujeme využít
alternativní výlety a širokou nabídku dalších
cílů, které nabízí destinace České Švýcarsko.
Nadále je i v zimním období přístupná
Pravčická brána od Hřenska přes Tři prameny
nebo po Gabrielině stezce z Mezní louky. Další
tipy na výlety v Českém Švýcarsku s ohledem
na aktuální vládní opatření najdou návštěvníci
na našich webových stránkách, pravidelném
informačním servisu a uvedených odkazech“,
doplnil Jan Šmíd, ředitel obecně prospěšné
společnosti České Švýcarsko.

TIP NA VÝLET
Tentokrát Vás pozveme na krátkou leč velmi
pěknou procházku okolo Panské skály. Jak
všichni dobře víme, v této těžké pandemické
době je třeba se hýbat a udělat si dobře také
na duši. Ne všichni jsou, ale natolik zdatní,
aby mohli našlapat mnoho kilometrů, proto
přijměte pávě toto pozvání na takový trochu
auto výlet.

Panskou skálu

naleznete při silnici mezi Českou Kamenicí
a Novým Borem. Směr od České Kamenice
projedete Kamenickým Šenovem a těsně
před obcí Prácheň vpravo od silnice je už tato
přírodní památka nadohled. Hned u hlavní
silnice je možnost zaparkovat na prostorném
placeném parkovišti.

Pro svojí nenáročnost je možné kamenné
„Varhany“ navštívit i v zimním období, jenom je
potřeba počítat s kluzkým povrchem.

Brtnické ledopády

Panská skála je pozůstatkem čedičového
návrší (580 - 597 m n. m.) po ukončené těžbě
čedičových bloků, které se zde začaly lámat již
v 18. století ke stavebním účelům. Při těžbě
bylo odkryto zajímavé seskupení kamenných
bloků, které je ukázkou sloupcové odlučnosti
čediče. Po mnohaletém úsilí o zachování
Panské skály řadou významných osobností
byla těžba ukončena a definitivně zakázána
v roce 1948. Následně byl pak tento skalní
útvar vyhlášen Národní přírodní památkou.
Panskou skálu utváří štíhlé čtyř až šestiboké
čedičové sloupy, které jsou uprostřed vrchu
svislé a směrem do stran se postupně sklánějí.
Díky podobnosti a uspořádání sloupů dle
výšky jako píšťaly varhan se pro skálu užívá
též lidový název „Varhany“. Jezírko pod

skálou vzniklo v jámě po ukončené těžbě
kamene a tvoří jej dešťová voda. Vystopáteli na vrcholek Panské skály a budete mít
štěstí na počasí, nabídne se vám nádherný
panoramatický výhled do okolní krajiny. Jako
zajímavost připomínáme, že se zde natáčela
jedna ze scén nezapomenutelné pohádky
Pyšná princezna a to už v roce 1952, milovníci
pohádek si jistě vybaví.
Délka trasy výletu: ke skalní vyvýšenině
Panská skála (Varhany) je to od přilehlého
parkoviště cca 250 m a následný okruh asi
tak 0,5 až 1,0 km, záleží, jak moc budete chtít
objevovat nejrůznější zákoutí.
Terén: okolo rovinatý, výstupy s převýšením
Vhodné pro kočárky: v jarních, letních
a podzimních měsících ano

Kdo nestihne zimní prohlídku tak vřele
doporučujeme návštěvu i v jiném ročním
období, kouzlo této lokality stojí za návštěvu.
Foto: Tomáš Fúsek

Stav ledopádů se mění každý den na základě
proměnlivosti aktuálního počasí, ale právě nyní
jsou již v dobré kondici a bude-li i nadále přes noc
teplota kolem bodu mrazu je čas si je prohlédnout.
Pozor v některých úsecích to velmi klouže.
Upozornění:
Parkování je v Brtníkách velmi komplikované a ve
většině případů řidiči porušují pravidla silničního
provozu a ohrožují nejen chodce, ale zejména
hladký průjezd záchranných sborů. Vhodnější
varianta je použít veřejnou autobusovou dopravu,
pokud máte obavy z hromadného cestování, volte
raději variantu nechat se tak odvézt a následně pak
přivézt autem.

Parkování na místech kde to není možné
se v Brtníkách stalo téměř samozřejmostí.

Aktuální stav ledopádů před uzávěrkou tohoto
vydání
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Mikulášovický dělnický pěvecký spolek
Přesné
datum
založení
Dělnického
pěveckého spolku není známo, ale víme, že
to bylo na samém konci 19. století v čase,
kdy podobná sdružení vznikala, po vzniku
Sociálně demokratické strany na mnoha
dalších místech. Měla to být alternativa k již
fungujícím občanským spolkům jako byly
sportovní, pěvecké, turistické, hasičské a další.
Do těchto organizací zasahovala svým vlivem
i církev, takže se to dál tříštilo a byla sdružení
katolická a evangelická.
Mikulášovický Dělnický spolek se přiřadil pod
levicovou Sociální demokracii a odvolával
se na duchovního otce všech podobných
seskupení, kterým byl Ferdinand Lassal, rodák
z Wroclawi, vrstevník a spolupracovník Karla
Marxe. Členství bylo podmíněno věkem 18 let.
Kulturní dění v Mikulášovicích bylo vznikem
spolku značně obohaceno. Vedle smíšeného
pěveckého sboru začala být velice aktivní
i divadelní skupina. Například tím, že rok co
rok nastudovala a na jeviště uvedla některou
z operetek a alespoň jednu divadelní hru. Při
výběru repertoáru se vycházelo z místního

bohatého archivu, ve kterém byly založeny
mnohé texty lidových písní, partitury ke
známým operetám včetně libret. Jednotlivá
vystoupení
bývala
nastudována
pod
vedením kvalitních sbormistrů. S laickými
herci byly divadelní hry vždy profesionálně
nazkoušeny. Představení bývala uváděna po
celých Mikulášovicích. Autoři a protagonisté
si zakládali na tom, že do umění v žádném
případě nevměšovali politiku. Hrávalo se
i v Lesním divadle v takzvaném Ruském lesíku,
kterým byl zalesněný pahorek severozápadně
nad kostelem, známý jako Kostelní vrch. Název
byl pravděpodobně odvozen od skutečnosti,
že ve zdejším porostu převládaly hlavně břízy.
V areálu stál i pavilónový hostinec s tanečním
sálem, lesní terasou s velkými stoly a lavicemi,
který vybudovali členové komunistické strany.
Ta také pozemek pro provoz Lesního divadla
sociálním demokratům pronajímala. Našlo se
i místo pro vytyčení hřiště, kde se sportovalo,
cvičilo a dokonce se tu hrál i fotbal. Velice
vytížená bývala letní kuželkárna, v zimě
odvážlivci pokoušeli nedaleký skokanský

můstek. Obě strany se však časem dostaly
do sváru, když komunisté chtěli divadlo sami
pod svoji správu. Spor nedospěl k dohodě
a pro Dělnický spolek se Lesní divadlo
uzavřelo a bylo komunisty zpřístupněno
profesionálním divadelním společnostem.
Nejčastěji zde pak hostovalo Městské divadlo
z Liberce. Vztahy mezi oběma politickými
stranami se stále zhoršovaly. Vše bylo
nakonec vyřešeno samotným nejvyšším, když
v říjnu 1938, po připojení Sudet k Německé
říši všechny levicové strany ostrouhaly
a byly Hitlerem zakázány. To byl i konec
Dělnického spolku v Mikulášovicích. Mnozí
jeho členové musely odejít do války, jiní byli
jako nepohodlní a odbojní deportováni do
koncentračních táborů, jako třeba, ve spolku
jedni z nejaktivnějších, manželé Weigelovi či
pan Josef Strnad.
Ze vzpomínek rodáka a člena spolku pana
Rudolfa Choděry sepsal Petr Horák.
Foto archiv vlastní a Josef Horvatovič

Lesní divadlo na Kostelním vrchu

Ruský lesík v areálu, kde „Dělníci“ působili. Velice oblíbené předválečné
výletní místo mikulášovických občanů.

Lesní restaurace Spolkový dům byl zázemím Dělnického spolku. V roce
1938 z něho Henleinovci udělali dům Hitlerovy mládeže (Hitlerjugend).

Oblíbená přírodní kuželkářská dráha v areálu Spolkového domu
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Neutěšený stav v místech překládky kamionů se dřevem nás stále trápí, vedení
města se stále snaží o diskuzi s příslušnými orgány. Nicméně stále platí skutečnost,
že napadené dřevo musí být co nejdříve odtěženo a vyexpedováno, mějte prosím
i nadále strpení a věnujte dotčeným prostorům zvýšenou opatrnost.

Jak jsme již informovali ve Slovanském domě probíhá rekonstrukce dalších prostorů, takto vypadala bývalá vinárna před rekonstrukcí.

V přízemí Slovanského domu probíhá rekonstrukce sociálního zařízení za finančního přispění v rámci účelové dotace prostřednictvím Místní akční skupiny Český
sever.

Nyní už se prostory začínají podobat kulturnímu místu, ve kterém se budou moci
návštěvníci pokochat nejen uměleckými díly, ale také třeba dobovými reprodukcemi či sběratelskými unikáty.

Ve druhém nadzemním podlaží v budově č.p. 19, která slouží jako Městské informační středisko, Nožířské muzeum, městská knihovna dochází k dalšímu rozšíření expozice. Návštěvnost muzea a informačního střediska byla v covidovém roce 2020 v řádu mnoha tisíců. Zájem návštěvníků je pro nás potěšující a také zavazující, proto jsme
přistoupili k dalšímu rozšíření muzea ve spolupráci s výrobním podnikem Mikov.
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SLOVO SENÁTORA

V prostoru tůně vedle bývalé elektrárny proběhlo cvičení zásahové jednotky mikulášovických hasičů. Nácviku záchrany osoby z prolomeného ledu měla asistovat
také profesionální jednotka ze Šluknova, která nakonec nácvik vyměnila za ostrý
noční zásah u požáru. Nicméně naši dobrovolní hasiči vše zvládli na jedničku
a vyzkoušeli si tak další možnou situaci, která by mohla v běžném životě nastat.

Zdravím vás v tento zvláštní a zimní čas a přináším jen několik informací.
A) Na přelomu roku jsme v Senátu projednávali řadu tzv. kovidových
zákonů, většinou v nouzovém režimu, ve kterých se snažíme předejít
opakovanému projednávání. Např. to byly:
1. novela kompenzačního bonusu, kterou jsme se snažili prosadit
dlouhodobě, a která rozšiřuje možnost čerpat kompenzační bonus
v době ekonomických omezení i na OSVČ, jež jsou v insolvenci nebo
které jsou zároveň i pěstouny a terénními pracovníky sociálních služeb
atp. S drobnými úpravami vracíme do Poslanecké sněmovny, podobně
jako několik dalších zákonů.
2. kompenzace pro obce a kraje, kterým budou způsobeny výpadky
- kompenzacemi pro podnikající osoby, protože ty jsou odebírány
ze sdílených daní, tedy z více než třetiny čerpány z příjmů samospráv
(od začátku října už jde o miliardy korun). Ponížení těchto daní bude
vyplývat i z tzv. daňového balíčku a v součtu půjde o další miliardové
ztráty. Přitom je zřejmé, že samosprávy jsou základem pro investice
v regionech.
3. Zamítli jsme návrh krizového zákona, kterým si vláda chtěla vytvořit
prostor pro udílení velikých pokut firmám a občanům. Návrh zákona
neodpovídal předvídatelnosti práva. Vláda by se měla nedříve naučit
vydávat opatření natolik jasná a srozumitelná, aby dotyčný věděl přesně,
co, kdy a proč je zakázáno a povoleno, a za co a proč může být následně
potrestán. A sama je dodržovat (a její příslušníci). Až potom dávat
likvidační pokuty pro ostatní!
B) Dalších mnoho zákonů, jako např.:
1. schválená novela zákona o hasičském záchranném sboru upravuje
například propojení zasahujících jednotek hasičů s jinými informačními
systémy a především snadnějšího proplácení zásahů u autonehod, aby
se nemuselo zbytečně a neustále administrovat.
2. Novela horního zákona řeší reálné a dostupné zůstatky na rezervách
těžebních společností sloužících k následné rekultivaci vytěženého
prostoru. V Senátu jsme navrhli přerozdělení (i tak nízkých!) poplatků
za vytěžené suroviny ve prospěch krajů. V případě našeho Ústeckého
kraje by šlo o cca 180 mil. Kč ročně jen pro kraj, další miliony pro obce.
Doufám, že alespoň tento zákon podpoří poslanci ze Severozápadu,
protože největší těžby (uhlí) a také její důsledky jsou právě zde!(našim
poslancům jsem to připomněl, i když, bohužel, o senátních vratkách
hlasují poslanci vládní koalice dost ideologicky!)
C) Před rokem a půl jsem byl u ministryně Maláčové mj. ve věci tzv.
sociálních dávek na bydlení a zaměstnávání. Na prosincovém plénu jsem
na ni měl několik dotazů, a protože mi opět neodpověděla (tedy mluvila
dlouze!), poslal jsem jí tyto dotazy a připomínky písemně. Nejen v tomto
případě platí, že v centrální státní správě jsou hromady lidí (týmů, komisí,
…), kteří vše vidí z pohledu své pražské kanceláře a teoretických úvah.
D) Začátkem ledna byl zahájen příjem žádostí do Programu podpory
obcí v národních parcích a tentokrát za hodinu a půl byla alokace ve výši
100 mil. Kč vyčerpána. Ukazuje se, že když už se nastaví dobré podmínky,
zájem je velký. V Radě SFŽP jsem vloni v létě prosadil usnesení, ve kterém
navrhujeme ministrovi ŽP navýšit alokaci vždy na 200 mil. Kč. A znovu
jsem o tom mluvil s ministrem. V polovině února to otevřu na Radě SFŽP.
E) Ministr životního prostředí Brabec„odpověděl“na mojižádost řešit
ostudu kolem Pravčické brány. V jeho odpovědi se píše …: „řešíme“,
„jednáme“, „budeme zadávat studii“, „snažíme se“, …(no, ovšem, ale to
slyšíme a vidíme dlouhé a dlouhé roky, posun žádný). Opakovaně jsem
s ním o tom mluvil i po zaslané odpovědi minulý týden v Senátu, stejně
tak jako o problematice padajících stromů v soutěskách ve Hřensku atp.
A řekl jsem mu, že jeho odpověď dostačující nebyla. Že budu vyžadovat
konkrétnější reakci a že přidám další ostudný a neřešený problém. A tak
jsem to sepsal a poslal - Opakovaná žádost ministru Brabcovi o konkrétní
odpovědi k Pravčické, plus ostudný stav kempu Mezní Louka).
F) Na jednání zastupitelstva Ústeckého kraje jsem se opakovaně ptal, jak
to bude dále s rumburskou nemocnicí. Předseda představenstva Zetek
(jinak také ředitel žatecké nemocnice a starosta obce Hora Svaté Kateřiny
…) odpověděl, že vše řeší reálně Krajská zdravotní, do dvou týdnů bude
hotova analýza (kolikátá…?), a asi k 1. 4. přejde rumburská nemocnice
pod Krajskou zdravotní. Mezitím se dělá, že vše funguje.
G) I další vláda se vyhýbá tomu, aby u nás v ČR existovala snaha reálně
a rychle zlepšit situaci v nejchudších regionech, tj, především na
Severozápadě, který upadá. Našla další kličky a našla dvě. Na jednání
krajského zastupitelstva jsem vyzval vedení našeho kraje k tomu,
aby se proti tomu ozvalo, a pro jistotu jsem to poslal i písemně všem
zastupitelům (zde Výzva Radě UK k naplňování cílů kohezní politiky pro
region Severozápad) …. Je zajímavé, že podle nové statistiky se počet
chudších – méně rozvinutých regionů zvětšil !!! (no to je úspěch !!!!
regionální politiky!!!). A tak balík peněz z fondů EU na příští plánovací
období určený pro chudé kraje se rozmělní mezi další – chudé, a tedy
bohužel na větší území… a tím se to „rozplizne“ … (buď opravdu
chudnou další kraje, anebo se „pracuje“ se statistikami – obojí je velmi
špatné!). Příští týden se s lidmi na úrovni vedení Senátu sejdeme se
zastoupením EU v ČR . .. . .. . .
Přiměřeně dobré dny Vám přeje, Váš senátor Zbyněk Linhart.
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Potravinová a materiální pomoc - významný
pomocník v nelehké době
Loňský rok byl pro nás všechny nový, jiný,
možná obtížnější…
Kostka Krásná Lípa několik let zapojena do
projektu POMPO II. - Potravinová a materiální
pomoc, kdy je pomoc poskytována
zejména nejchudším rodinám, matkám
samoživitelkám,
opuštěným
seniorům,
zkrátka lidem s nízkým příjmem. Tak tomu
bylo i v loňském roce, kdy se výrazně zvýšil
zájem o potravinovou a materiální pomoc.
Vydáváme trvanlivé základní potraviny,
základní hygienu, potřeby pro novorozence
až do věku dvou let a v loňském roce byly
zařazeny dále inkontinentní pomůcky.
Tyto komodity byly v mnoha případech
nápomocné k zajištění základních životních
potřeb v krizových situacích klientů sociálních
služeb, ale také pro ostatní potřebné žadatele

ve výběžku. Celkem bylo v rámci tohoto
projektu v roce 2020 podpořeno 388 osob,
jen pro srovnání v roce 2018 bylo podpořeno
296 osob. V regionu jsou i další poskytovatelé
této pomoci. Doprovodným programem této
pomoci je poradenství např. sociální, finanční.
Spolupráce klientů se sociálními službami
je zaměřena na řešení nepříznivé sociální
situace, ve které se klient nachází.
Projekt je financován z prostředků Fondu
evropské pomoci nejchudším osobám (FEAD)
prostřednictvím
Operačního
programu
potravinové a materiální pomoci a státním
rozpočtem České republiky.
Spolupráce s Potravinovou bankou
v Ústeckém kraji z.s.
Kostka
Krásná
Lípa
spolupracuje
s Potravinovou bankou Ústeckého kraje, která

je odběratelem potravin s končící expirací od
obchodníků. Posláním Potravinové banky
je boj proti hladu a plýtvání s potravinami.
V loňském roce 2020 bylo podpořeno celkem
369 osob z toho 243 dětí. Celkem se rozdalo,
rozneslo a rozvezlo 5 215 kg potravin. Kromě
podpory konkrétních rodin, jsou potraviny
vítaným pomocníkem i v rámci volnočasových
aktivit s dětmi, kdy se děti učí potraviny
zpracovávat, vařit a péct. Potraviny pomohly
i na dětských táborech a adaptačních
pobytech. Tyto aktivity předchází rizikovému
chování a rozvíjí funkční gramotnost. Velmi si
této spolupráce ceníme.
Děkujeme Potravinové bance za spolupráci.
Bc. Ilona Weinerová, Kostka Krásná Lípa, p.o.

Prestižní ocenění Neziskovka roku 2020 je v Mikulášovicích
Náš chovatelský spolek se nikdy neomezoval
jenom striktně na chov zvířat, konec konců
hlavně proto, že už při svém vzniku deklaroval
svoje zaměření na práci s dětmi, které
chovají zvířata. A výchovná práce nemůže
být omezena jednostranně, ale musí být
komplexní, takže jsme se ihned zapojili do
péče o čistotu a ochranu přírody v okolí
našeho sídla na Salmově. Podobně tomu
bylo s oceňováním těch, kteří věnují svůj
volný čas této záslužné práci a proto jsme se
zapojili do hnutí „Březový lístek“, kdy samotní
pracovníci s dětmi a mládeží se znalostí věci
oceňují své kolegy čestnými odznaky různých
stupňů. V loňském roce došlo i k ocenění
našeho člena spolku ze strany Asociace
nestátních neziskových organizací, když se
stal finalistou ankety Osobnost nevládního
sektoru 2020. Náš pobočný spolek postupně
využil zkušeností získaných účastí v různých
celostátních projektech, které jsme spojili
s vlastními ověřenými postupy práce ve
spolku. A tak došlo před pěti lety k tomu, že
jsme zaregistrovali zajímavou akci Neziskovka
roku, organizovanou Nadací pro rozvoj
občanské společnosti /NROS/, která má za
cíl podporovat kvalitu řízení neziskových
organizací v naší společnosti. A protože
patříme mezi neziskovky, stejně jako hasiči,
Tomíci, ochránci přírody a další, rozhodli jsme
se porovnat naši vnitřní spolkovou kvalitu
s jinými neziskovkami v republice, které se do
akce zapojily také. A jaké bylo naše překvapení,
když hned napoprvé jsme získali 2. místo za
rok 2017 mezi malými neziskovkami /do výše
ročního obratu 3 miliony Kč/. Povzbudilo nás
to, tak hned následující rok jsme se přihlásili
opět, ale umístili jsme se až jako 4. Ačkoliv nám
bylo jasné, že všichni přihlášení chtějí zvítězit,
ale vítěz může být jen jeden, rozhodli jsme se
další ročník vynechat. Když byl však vyhlášen
8. ročník v roce 2020, vybaveni dvojitou
zkušeností z předešlých let jsme se přihlásili.
Postoupení do semifinále bylo dobrou
zprávou, účast ve finále příslibem jednoho ze
tří prvních míst. Pak již následovala návštěva
ředitelky NROS Taťány Plecháčkové a dalších
hostů u nás na Salmově a bylo vše jasné.
Samotný akt předávání ocenění měli možnost
zhlédnout mnozí uživatelé Facebooku.
Pro ty, kteří vlastně dobře nevědí, co to vlastně
ocenění Neziskovka roku je, zde uvádíme
základní informaci:
Ocenění Neziskovka roku je nezávislé

prestižní ocenění pro profesionálně vedené
neziskové organizace, které uděluje Nadace
rozvoje občanské společnosti (NROS) na
základě vlastní vyvinuté metodiky „Zdravého
organizačního řízení“. Ocenění je udělováno
od roku 2013.
Ocenění má za cíl podpořit profesionálně
vedené neziskové organizace u nás a současně
je motivovat k dalšímu zlepšování jejich
práce. Chceme tak zvýšit kredit neziskových
organizací ve společnosti a přispět k tomu,
že i malé lokální organizace se stanou
respektovaným partnerem pro komerční
subjekty či státní správu. Odměňujeme
organizace, které svojí činností dlouhodobě
a kvalitně přispívají ke změnám poměrů
v české společnosti a dokážou nadchnout
dárce a širokou veřejnost.
Proč se přihlásit?
DOZVÍTE SE, kde jsou silné a slabé
stránky v řízení vaší organizace.
DOSTANETE zpětnou vazbu od
odborníků.
ZÍSKÁTE inspiraci k dalšímu
rozvoji své neziskovky.
ZVIDITELNÍTE
práci
své
organizace.
PŘISPĚJETE k posílení statusu
neziskového sektoru v očích
odborné i široké veřejnosti.
OBDRŽÍTE zajímavé odměny,
pokud se stanete vítěznou
organizací ve své kategorii.
Po
přihlášení
a
vyplnění
sebehodnotícího
formuláře
následuje třífázové hodnocení
přihlášených
neziskovek.
Začne kontrolou poskytnutých
podkladů k přihlášce (formální
kontrola), pokračovat bude
kontrolními
návštěvami
hodnotitelů u nejúspěšnějších
organizací a v závěrečné fázi se
finalisté budou prezentovat před
odbornou komisí.
Pro nás bylo získání prvního
místa o to potěšitelnější, že letos
to byla pouze kategorie malých
neziskovek, kde jejich hodnocení
umožnilo vyhlásit všechny tři
vítěze. V kategorii středních
neziskovek /roční obrat 3 až 10

milionů Kč/ totiž žádná nezískala potřebné
body pro vyhlášení vítězů a v kategorii velkých
neziskovek /roční obrat nad 10 milionu korun/
bylo vyhlášeno pouze 3.místo!
Vítězství v Neziskovce roku nám udělalo
velkou radost a je úžasným vykročením
do letošního roku, kdy všichni chovatelé
v Mikulášovicích vzpomínají 140 let od
založení prvního chovatelského spolku
v Mikulášovicích! Oceněný spolek však
procházel po celý předešlý rok transformací
do nově založeného spolku Mladí chovatelé
zvířat, pobočný spolek Mikulášovice, který od
letošního roku plně nahradil co by nástupce
předchozí spolek. Závěrem děkujeme všem
přátelům a to nejenom z Mikulášovic, kteří
našemu spolku k získání tohoto ocenění
upřímně poblahopřáli.
S použitím podkladů NROS zpracoval
Vlastimil Jura

Foto: vlastní
Pamětní list finalistovi ankety Osobnost nevládního sektoru
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První virtuální výstava zvířat mladých
chovatelů v Mikulášovicích
Protože potlačování epidemie coronaviru
se stále nedaří, což způsobilo několikeré
posunování termínu naší plánované
výstavy zvířat mladých chovatelů
v Mikulášovicíh, rozhodla se Rada
našeho spolku vyzkoušet něco nového.
Virtuální forma umožní širší účast
jak vystavovatelů, tak i návštěvníků
a poháry a ceny pro vítěze máme rovněž
připravené. Zde jsou výstavní podmínky.
Výstava je určena mladým chovatelům ve
Šluknovském výběžku ve věku do 18 let.
Uzávěrka příjmu přihlášek je stanovena
na 7. března 2021.
Vedle individuální soutěže jednotlivců
vyhlašujeme i soutěž obcí a měst
Šluknovského výběžku.
Účast na výstavě probíhá tak, že každé
vystavované zvíře musí být kvalitně

vyfotografováno ze tří stran: ze předu
a z obou boků. Tyto fotografie, doplněné
o údaje: druh či plemeno zvířete, jeho
jméno, jméno a příjmení mladého
vystavovatele a obec či město bydliště,
číslo telefonu a e-mailová kontaktní
adresa. Toto vše zašlete na e-mailovou
adresu:
chovatelemikulasovice@seznam.cz
Od 8. do 10. března 2021 bude na
Facebookové stránce „Virtuální výstava
zvířat mladých chovatelů Mikulášovice“
probíhat výstava přihlášených exponátů
a jejich hodnocení.
Hodnotit může každý divák tak, že
pod fotografie každého výstavního
exempláře, kterému bude udělovat svůj
hlas, umístí formou komentáře vedle
svého jména, které se objeví automaticky,

Pozvání k účasti na amatérské
fotografické soutěži na téma
Dítě a zvíře
Pro všechny věkové kategorie vyhlašuje
spolek Mladí chovatelé zvířat amatérskou
fotografickou soutěž Dítě a zvíře. Její
trvání probíhá od 1.1. do 31.5.2021.
Fotografie dětí s jejich miláčky budou
vyhodnoceny ve věkových kategoriích
autorů do 10 let, do 15 let, do 18 let
a starší 18 let.
Fotografie se budou zasílat pouze
elektronicky na adresu: mchz@post.
cz s uvedením názvu každé fotografie,
jménem a příjmením autora a jeho

emotikon sluníčka.
Každému vystavovanému zvířeti může divák udělit
osobně takto pouze jeden hlas! Další případné hlasy
od stejného diváka se nebudou započítávat. Pokud by
se objevilo takovýchto chybných hlasů více, může být
konkrétní výstavní exemplář diskvalifikován, protože
virtuální výstava jako všechny výstavy je postavena na
poctivosti hodnotitelů!
Vítězové v jednotlivých kategoriích obdrží poháry
a diplomy.
Soutěží se v následujících kategoriích: akvarijní rybky,
drůbež, hlodavci, holubi, kočky, koně a osli, kozy a ovce,
kožešinová zvířata, králíci, okrasné a exotické ptactvo,
psi, terarijní živočichové, celkem dvanácti.
Za účast na virtuální výstavě nejsou stanoveny žádné
poplatky. Přivítáme podporu od sponzorů jakoukoliv
formou, abychom mohli vítězům zpestřit ocenění.
Informace k výstavě získáte na telefonních číslech 775
223 115 nebo 602 682 600.
K účasti na výstavě a členství v našem spolku Vás zvou
Mladí chovatelé zvířat, p.s. Mikulášovice, web: www.
chovatelevarnsdorf.estranky.cz
Těšíme se na širokou účast!
Vlastimil Jura,
předseda MCHZ Mikulášovice

věkem. Do předmětu se uvede heslo
FOTOSOUTĚŽ. Soutěž bude vyhodnocena
do konce měsíce června 2021, vítězové
obdrží diplomy a věcné ceny.
Účast v soutěži je podmíněna souhlasem
autora s použitím fotografií k jejich
publikování a použití na výstavě.
Na Vaši účast se těší spolek www.mchz.
estranky.cz
Vlastimil Jura,
předseda MCHZ Mikulášovice
Foto: Jiří Fišer
Před pandemií patřili chovatelské výstavy k neodmyslitelné součásti kulturního života v našem městě, letos si svěřence mladých
chovatelů můžete prohlédnout pomocí internetu.

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

Stáří 16 - 20 týdnů.Cena 185 - 229,- Kč/ks.

Prodej se uskuteční:
21. března 2021
Mikulášovice - u základní školy - 15.50 hod.
Výkup králičích kožek- cena dle poptávky.

Foto: Jiří Fišer
Jedním z vystavovaných exemplářů na minulé výstavě byl také Leguán zelený.

Informace: Po - Pá 9.00 - 16.00 hod.
Tel.: 601 576270, 728 605 840
www.drubezcervenyhradek.cz
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Příprava výkonnostních sportovců
v Mikulášovicích
Na uvolnění epidemické situace nejen
v Čechách, ale v celé Evropě netrpělivě čekají
také všichni sportovci, ne jinak tomu je
i u těch mikulášovických. Na své pravidelné
tréninky a oficiální soutěže bez restrikcí
a omezení netrpělivě čekají biatlonisté, běžci
TOM, boxeři, tanečnice a samozřejmě celá
škála sportů kolektivních v čele s fotbalovými
týmy. Individuální sportovci se sice mohou
připravovat samostatně bez přímých kontaktů
nebo v rodinných skupinách, ale společné
kontrolní závody či utkání bezesporu všem
chybí. Někteří dokonce ke své přípravě tyto
formy tréninku vyloženě potřebují a kontaktní
poměřování sil jim prostě chybí. Tak věřme, že

kondice a výkonnost našich sportovců nebude
stagnovat nebo dokonce klesat. Horší situace
je, ale u těch nejmenších, kteří si návyky
a cílený vztah ke sportu teprve vytvářejí. Tam
je kolektivní setkávání tím nejdůležitějším
faktorem a prim tam hraje zejména přirozená
soutěživost a chuť se porovnávat se svými
vrstevníky. Právě tady je nejdůležitější, aby
vypomohli rodiče a ostatní rodinní příslušníci
a vytáhli děti ven a na jejich pohyb dohlédli
individuálně. Třeba například využít k pohybu
nějakou delší procházku, zajít si zalyžovat na
mikulášovický běžecký okruh. Pro ty aktivnější
lze jen doporučit zaběhnout si například
nějaký virtuální závod, o kterých jsme již

informovali. Není to až tak složité potřebujeteli radu, rádi vám vše vysvětlíme a registraci
ukážeme, případně individuálně uběhnutou
vzdálenost a čas změříme. Pro radu můžete
kontaktovat i městské informační středisko,
tam si vše můžete domluvit. Není čeho se
obávat, každý běží sám nebo v kolektivu
vlastní rodiny a vzdálenost si každý vybere
podle svého. Děti mohou zvolit vzdálenosti
500 nebo 1000 metrů, ostatní pak od 2 km
až třeba po maraton, vždy záleží na tom, jaký
virtuální závod je vyhlášen.
Tomáš Fúsek
hlavní vedoucí TOM Mikulášovice

Virtuální běhy 2021
Zimní virtuální hry
konec 28.2.2021
Běh za ženy:
5.3. - 8.3.2021
Tratě:
Dětský závod - 500 m
dětský závod - 1000 m
Běh s kočárkem - 3000 m

Venušin Běh - 2 km
Běh z Marsu - 2 km
Dámský gambit - 4 km
Mezinárodní den žen - 8,3 km
Afroditin běh - 12 km
Běh gentlemanů - 12 km
Ženská síla - 19,75 km
Mužská síla - 19,75 km
Jsem Wonder (Wo)man - 42 km

Dětská chůze - 5 km
Chůze - 8,3 km
Chůze - 19,75 km
Velikonoční běh:
2.4. - 5.4.2021
Tratě: budou teprve vypsány
Čarodějnický běh:
29.4. -2.5.2021

Tratě: budou teprve vypsány
Prázdninový běh:
2.7. - 6.7.2021
Tratě: budou teprve vypsány
Zimní virtuální hry:
16.7. - 15.8.2021
Tratě: budou teprve vypsány

Foto: Tomáš Fúsek
Zatím si můžeme jenom v koutku duše přát, abychom si už mohli společně zasportovat, stejně jako například v loňském roce při orientačním bludišti.
Věřte však, že podobná akce, která proběhla v rámci celostátního srazu TOM ČR je připravena ve spolupráci OB Rumburk i pro letošní rok.
Průběh bludištěm si již před časem vyzkoušely také mikulášovické děti a nutno podotknout, že přes počáteční nedůvěru, že jde zase o nějaké běhání, se
nemohly od této pohybové aktivity odtrhnout a mnozí si jí vyzkoušeli hned několikrát za sebou.
Mikulášovičtí sportovci umí nejen skvěle reprezentovat náš region, ale dokáží i v těsné spolupráci s městem organizovat velké sportovní akce, snad se už
brzy opět dočkáme.
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