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Vážení a milí spoluobčané,

12.9.2020

Mistrovství
České republiky
turistický závod
smíšené dvojice

koncem června jsme se rozloučili se žáky 9. třídy
naší základní školy. Děti se rozprchnou do různých
koutů a my si můžeme jen přát, aby se do Mikulášovic
v budoucnu vrátily. Začaly prázdniny, začal čas
dovolených a odpočinku.
Léto nám zatím přineslo více deště, než jsme byli
zvyklí z minulých let. Přesto pomáháme do několika
domácností vozit vodu. Od roku 2017 jsme měli ze
Státních hmotných rezerv zapůjčené dvě cisterny pro
rozvoz vody. V porovnání s minulými roky nebyly cisterny
tolik využívané. Aby město nemuselo za cisterny platit
nájem, rozhodli jsme se cisterny vrátit a zakoupit jednu
vlastní. K rozhodnutí přispěl i fakt, že pronájem cisteren
ze Státních hmotných rezerv se několikanásobně zdražil.
Teplých prázdninových dní využívají plnými doušky
návštěvníci našeho přírodního koupaliště. Úsilí,
pravidelná údržba a finance vložené do celého areálu se
nám vrací v podobě spokojenosti občanů i turistů, kteří
zde najdou nejen klid pro svůj odpočinek. Jistě většinu
uspokojí i bohatá nabídka občerstvení. Není divu, že

tak hezký areál přilákal i umělce a výtvarníky. V červnu
vznikly na našem koupališti umělecké snímky Fotoklubu
Praha p. Viktora Pavlovice, který na svém semináři
seznamoval účastníky mimo jiné i s technikou malování
světlem. Nádherné snímky vznikly také díky krásné
modelce Lucii Kohoutkové, fotografie jsou na facebooku
města. Vzhledem k celkové situaci v turistickém ruchu,
která v letošním roce nastala, sledujeme fakt, že i do
Mikulášovic přijíždí mnohem více návštěvníků, než
tomu bylo v minulých letech. Zvýšila se návštěvnost
infocentra, Nožířského muzea, návštěvníci si rádi
vystoupají i na Tanečnici. Koupaliště již bylo zmíněné.
Návštěvnost se také zvýšila díky tomu, že v sousedním
Velkém Šenově je z havarijních důvodů areál lesního
koupaliště uzavřen.
Zažíváme krásná a podnětná setkání, obohacujeme se
z přítomnosti druhých. Nezbývá než si přát, aby zážitky
dlouho vydržely, abychom měli z čeho čerpat.
Ing. Miluše Trojanová - starostka,
Ing. Antonín Bláha – místostarosta

12.9.2020
Chovatelská
výstava
Lerchův statek

12.9.2020
Dřevosochání
Mikulášovický
lom
SVOZY ODPADŮ
ZÁŘÍ 2020

DOMOVNÍ ODPAD
týdenní - každé pondělí
14ti denní – liché pondělí 7.9. a 21.9.
kombinovaný - liché pondělí
7.9. a 21.9.
měsíční – pondělí 7.9.
BIO ODPAD
sudé středy 2.9., 16.9. a 30.9.
PYTLE S TŘÍDĚNÝM ODPADEM
sudé pondělí 14.9. a 28.9.

Umělecké focení na mikulášovickém koupališti v režii Fotoklubu Praha.

Práce, které v letních měsících probíhaly:
- opravy budovy dolního nádraží – provádí SŽDC,
majitel budovy
- demolice kůlen u č.p. 407
- oprava bytů v panelových domech
- dokončen byl kamerový systém, který nám již
pomáhá k odhalení nešvarů
- finišují práce na projektové dokumentaci Vodovod
a kanalizace 1. etapa horní Mikulášovice k územnímu
řízení
- dokončují se územní studie na lokality, které určil
územní plán z roku 2018
- dokončuje se 1. změna územního plánu
- ve fázi rozpracovanosti jsou projekty na komunikace
pro pěší - chodníky v horní části města, chodníky,
které navazují na parky, chodníky a parkovací
plochy na sídlišti, posunutí opěrné zdi u hvězdárny
a chodníky před kostelem
- na místo se budou vracet sochy Jana Nepomuckého
k č.p. 5 - hotel RON a Immaculaty k č.p. 8.
- provedeny byly lokální výspravy místních komunikací

- proběhla oprava vodovodu do kasáren
- opraveny byly tři byty na sídlišti
- připravujeme projektovou dokumentaci pro
plynofikaci bytových domů č.p. 2, 10, dokončení
plynofikace staré spořitelny
- byly dokončeny finální terénní práce v dolních
Mikulášovicích (Na schodech), ve středních na
pekárně a na Střelnici)
- probíhají práce v MŠ - opravy elektroinstalací,
opravy v technickém zázemí - zřizování obkladů
a keramických dlažeb
- sekání, hrabání, neustálý úklid a údržba veřejné
zeleně, hřbitova, sportovního areálu a koupaliště
- odevzdali jsme žádost o dotaci na MAS Český sever na rekonstrukci toalet v kulturním domě
- byla podána žádost o dotaci na revitalizaci malé
vodní nádrže - Rybníčku v Mikulášovičkách
- připravujeme podání žádosti o dotaci na revitalizaci
parkových ploch
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V červnu jsme obdrželi informaci o výsledku hodnocení
projektů z Ministerstva financí, které jsme podávali
v únoru 2020. Jedná se o program Podpora rozvoje
a obnovy materiálně technické základy regionálního
školství v působnosti obcí a o program Podpora výstavby,
obnovy a provozování komunální infrastruktury. Oba
naše projekty byly úspěšné. Na opravu horní budovy
základní školy máme přislíbeno 20 milionů korun a na
nákup a rekonstrukci bytových jednotek na sídlišti máme
přislíbeno 10 milionů korun. Tímto příslibem se roztočil
kolotoč náročné administrativní práce. Pokud vše půjde
dobře, mohli bychom do září na Ministerstvo financí
odevzdat potřebné materiály pro vydání Rozhodnutí
o přidělení dotace.
Úspěšnost jsme zaznamenali také v projektu Zelená
úsporám, ze kterého máme alokovány finance na
zateplení č.p. 7 (za úřadem) a č.p. 321 (stará školka na
sídlišti).
Ing. Miluše Trojanová - starostka,
Ing. Antonín Bláha – místostarosta

KRÁTKÉ ZPRÁVY
V rámci zkvalitnění rezervačního systému pro
využívání prostorů ve Slovanském domě bude
od září 2020 nutné nejprve vyplnit poptávkový
formulář, ten bude k vyzvednutí na Měú v kanceláři
č. 1 nebo ke stažení na webu města.

O dotace z EU je na
Děčínsku zájem
Místní akční skupina Český sever obdržela dohromady
73 žádostí o dotaci ve Výzvě č.6 z Programu rozvoje venkova.
Žádat si mohli jak zemědělci, tak drobní a střední podnikatelé, ale i obce a spolky z území MAS, což je v podstatě celý
bývalý okres Děčín. Na podporu projektů je vyčleněno celkem
26,5 mil. Kč.
„O finanční podporu z Programu rozvoje venkova prostřednictvím MAS Český sever se nyní uchází rekordní počet žádostí za
celou dobu naší existence, což nás velice těší“, vysvětluje Eva
Hamplová ředitelka MAS Český sever a dodává: „Příjem žádostí
probíhal od 18. května do 5. července tohoto roku. Během letních měsíců provedeme administrativní kontrolu všech projektů. Žádosti, které splní podmínky dotace, budou předmětem
hodnocení výběrové komise.“
Do oblasti Investic pro zemědělské podniky (tzv. fiche 114)
bylo podáno 27 žádostí s požadovanou dotací 12. 387.653 Kč,
alokace činí 7.444.582 Kč.
V oblasti na Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů (tzv. fiche 115) byly podány 3 žádosti s požadovanou
dotací 2.690.675 Kč, alokace činí 2.581.175 Kč.
V oblasti na Podporu investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností (tzv. fiche 117)bylo podáno 21 žádostí
s požadovanou dotací 3.921.474 Kč, alokace činí 4.364.434 Kč.
V kategorii pro Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven
(tzv. fiche 421) bylo podáno 22 žádostí s požadovanou dotací
8.858.042 Kč, alokace činí 12.000.000 Kč.
Zemědělci si mohou například žádat o peníze na výstavbu a rekonstrukce zemědělských budov,dále na pořízení strojů, nástrojů a zařízení. Malí a střední podnikatelé žádají například na
stavební obnovu nebo novou výstavbu provozovny či malokapacitního ubytovacího zařízení, na pořízení vybavení atd. Obce
a spolky zase chtějí získat finance na rekonstrukci a vybavení
pro kulturní a spolkovou činnost (obecní, kulturní, spolkové
a víceúčelové domy, divadelní sály, klubovny, knihovny atd.)
Kompletní seznam přijatých žádosti najdete na našem webu
https://www.masceskysever.cz/o-dotaci-ve-vyzve-c-6-se-uchazi-73-projektu/
Dana Štefáčková
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Starostové jednali
v Dolním Podluží
Starostové ze Šluknovska se ke svému 7. jednání sešli 26. června 2020 v Dolním Podluží.
V úvodu hostitelka, starostka obce Dolní Podluží Ing. Adéla Macháčková, přivítala přítomné a seznámila kolegy starosty s realizovanými investičními akcemi v uplynulém období: nové hřiště
Kateřina, rekonstrukce v budově ZŠ, nové učebny cizích jazyků a učebna informační technologie, rekonstrukce válečných hrobů, hotové chodníky aj. V plánu je dále modernizace kinokavárny, sociální zařízení pro koupaliště a další akce. Následovalo shrnutí činností v mezidobí od
posledního jednání. Předseda DSO Tolštejn Ing. Roman Forfera informoval o probíhajícím výběrovém řízení na stavbu lávky přes tzv. Šébr. Jedná se o investiční akci Ústeckého kraje a po
letech příprav se snad již letos turisté dočkají výstavby bezpečného přechodu komunikace
I. třídy. V brzké době budou následovat jednání o úpravě přístupových turistických tras na samé
hranici Ústeckého a Libereckého kraje. Starosta Krásné Lípy Jan Kolář informoval o zrušení cyklistického závodu Tour de Feminin z důvodu koronavirové krize. Ze stejného důvodu bylo zrušeno jednání o budoucím financování Místní akční skupiny Český sever, také veřejná panelová
diskuze o problémech Šluknovska, i návštěva starostů v sídle Euroregionu NISA a ve spalovně
odpadů TERMIZO Liberec.
Dále byla diskutována problematika přechodu nemocnice v Rumburku do majetku Ústeckého
kraje. Jako problematické se zdá převzetí nemocnice Krajskou majetkovou, a.s., nikoliv Krajskou
zdravotní, a.s., která je jednou z největších zdravotnických firem v republice. Zůstávají obavy, jak
bude péče dále zajištěna, v jakém rozsahu, od kdy a zda stávající personál vydrží dlouhotrvající
existenční nejistotu.
Dále se hovořilo o návrhu zřídit stanici RZS i ve Varnsdorfu. Největší město ve výběžku nemá stanoviště záchranky, je potřeba dále diskutovat s Ústeckým krajem, zda jde o skutečně potřebné
a efektivní řešení. Nebude případně jednoduché zajistit nejen materiální, ale především personální zajištění.
Hosty jednání byli pracovníci Úřadu práce Děčín vedení ředitelem Mgr. Vlastislavem Hlaváčem,
který informoval o stávající situaci na trhu práce, o stavu nezaměstnanosti a připravenosti
úřadu na její očekávaný nárůst. Pracovnice úřadu dále seznámily starosty se strukturou různých
sociálních dávek, s podmínkami jejich čerpání, ale i s problémy, které se při výkonu této agendy
vyskytují. Z pohledu starostů je velkým problémem velká nepřehlednost a široké spektrum
různých dávek, dávky nejsou nijak celkově „zastropovány“ např. na výši minimální mzdy, systém
je obecně velmi štědrý a je sporné, zda dávky míří jen k těm skutečně a reálně potřebným. Dalšími
hosty byly ředitel organizačního výboru Jan Novota s kolegyní Simonou Davídkovou. Informovali
o závodu Tour de Zeleňák, který se bude konat 5. září. Úroveň závodu dlouhodobě stoupá.
Letos bude změna na trase, nelze projet přes Brtníky, protože se silnice opravuje, a proto se
poprvé pojede přes Velký Šenov. Zeleňák bude letos asi největším amatérským cyklistickým závodem. Čeká se obrovská účast. Sdružení závod finančně podpoří částkou 20 tis. korun. Závod
se bude konat 5. září, pro diváky bude také připraven kulturní program. Po celý den bude možné
sledovat závod v přímém přenosu.
Dále byly s pracovníky krizového řízení ORP Rumburk a ORP Varnsdorf diskutovány otázky
z průběhu nouzového stavu COVID-19. Byla konstatována řada nedostatků: např.systém na to
připraven byl, jen se jím nikdo neřídil, neinformovanost o zpětné vazbě v dodání ochranných
pomůcek např. k lékařům,nepoužila se krizová legislativa.Města z vlastní iniciativy pomáhala
vojákům na hranicích, zajistila jim zázemí, elektriku, stravování a WC. Vojáci by zůstali ponecháni bez tohoto zajištění. Byla zaznamenána vysoká míra improvizace. Bude vyvoláno jednání
k výměně zkušeností a nápravě pro příští události. Jako poděkování za dobře odvedenou práci
v období nouzového stavu předal pracovníkům krizového řízení Ivoně Vyčítalové a Jiřímu Suchardovi předseda SPRŠ Jan Kolář drobné dárky.
Jiří Sucharda dále informoval o železniční nehodě v Rybništi, kdy při vykolejení vlaku došlo
k roztržení nádrže vlaku a vyteklo tak téměř 4000 litrů nafty. V ohrožení byla také chráněná ptačí
rezervace Velký rybník, nafta se totiž dostala přes velkou část obce až do potoka, který se vlévá
do Školního rybníka a následně voda teče do Velkého rybníka. Opět velmi dobře zafungoval IZS,
prvotní zásah byl rychlý, následné dění při odstraňování havárie ukázalo opět na řadu systémových nedostatků. Větší ekologické škodě se předešlo mimořádným nasazením dobrovolných
hasičů z Rybniště, odborné firmy nasmlouvané k těmto havarijním případům postupovaly velmi
zdlouhavě a neakčně. Opět bude svoláno jednání se zainteresovanými k diskusi nad zjištěnými
nedostatky a krocích k jejich nápravě. Starostové budou požadovat vytvoření manuálu k postupu v případě podobných havárií.
V závěru jednání vyjádřili starostové zájem věnovat se přípravě společného projektu v oblasti analýze energetických úspor v území, strategie energetické soběstačnosti, společný koncepční
materiál apod. s ohledem na dotační priority EU.
Příští jednání se bude konat 18. září 2020 Rumburku.
Jan Kolář, předseda SPRŠ
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SLOVO SENÁTORA
Vážení přátelé, pár slov před prázdninami:
- Velmi mě zasáhlo nečekané úmrtí Martina Schulze. Starostoval dlouho v sousedních Doubicích.
I potom jsme spolu spolupracovali. Byl to fajn
chlap! Vždy ctitel svobody, pravdy, spravedlnosti,
čestného slova. Čest jeho památce!
- Na posledním plénu Senátu jsme vedle dalšího
pokračovali v projednávání Zprávy o životním prostředí za rok 2018, kde jsem byl zpravodajem. V posledních letech 72 % ze 43 sledovaných indikátorů
stavu životního prostředí stagnuje v nepříznivém
stavu či se dokonce zhoršuje. Žádná z kapitol neobsahuje výrazně kladný významný trend. Senát svým
usnesením proto požádal vládu, aby mj. i v rámci
společné zemědělské politiky EU a Víceletého finančního rámce EU problémy ŽP řešila, zejména
ochranu půdy, vod a klimatu. Dále požádal MŽP
o neprodlené vydání protierozní vyhlášky o ochraně zemědělského půdního fondu, o dořešení rozdílů produkce a nakládání s odpady mezi statistickými údaji MŽP a ČSU, resp. Eurostatu, a další.
- V Českém Švýcarsku jsme zahájili turistickou sezónu. Mimo jiné otevřením první certifikované značené turistické trasy pro vozíčkáře v Ústeckém kraji.
Vozíčkářská trasa propojila České Švýcarsko přes
Krásnou Lípu s Lužickými horami. Okruh z Krásné
Lípy měří 8,8 km, přes spojku do Jiřetína pod Jedlovou pak další 4,7 km. Přijeďte vyzkoušet.
- Předposlední červnový týden se konala na SFŽP
ČR pracovní porada k další výzvě v Programu podpory obcí v národních parcích. Shoda je na tom, že
program bude pokračovat, upraveny budou podmínky a bylo by dobré navýšit alokaci na jednu výzvu na 200 mil. Kč.
- Děčínsko navštívil po senátním Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí i partnerský Výbor ŽP Poslanecké sněmovny. Ten se více
věnoval samotnému Národnímu parku České Švýcarsko. Krátce jsme se potkali s jejími členy při večerní diskuzi nad problematikou národních parků
v ČR, jejich posláním a nevyřešením financování,
i druhý den při výjezdu do přírody.
- Skončil nejdivnější školní rok v novodobé historii (kdy byla zrušena s trochou nadsázky povinná
školní docházka od dob Marie Terezie). Děti byly od
března doma, vyučování probíhalo distančně. Bylo
to náročné pro všechny – učitele, děti i rodiče. I výsledky letošních maturit tu divnost a náročnost jen
podtrhly - z matematiky neuspělo 17,5 % maturan-

tů, češtiny 14,1 %, z anglického jazyka 4,9 %, z němčiny 26,5 %. Myslím, že ty podmínky pro letošní
maturanty nebyly fér. Ostatně, celý ten celostátní
systém je na hlavu. Snad si všichni přes léto školou
dotčení odpočinou a v září už snad podmínky vzdělávání budou zase o něco normálnější.
- Za Sdružení pro rozvoj Šluknovska požádal starosta Krásné Lípy Jan Kolář dne 20. 5. 2020 hejtmana
Bubeníčka a zastupitele Ústeckého kraje o pár informací k dalšímu postupu Ústeckého kraje ve věci
převzetí rumburské nemocnice. Alespoň rámcové
záměry, vize, směřování, aby starostové, občané
a návštěvníci Šluknovského výběžku a zaměstnanci
nemocnice měli alespoň hrubou představu o poskytování zdravotní péče na Šluknovsku. Dne 24.6.
dopis pana hejtmana Bubeníčka dorazil. Odpovědí
v něm jsme se však nedočkali. Ale to asi už ani nikoho nepřekvapuje.
- Vyhlásil jsem třetí ročník Ceny senátora za rok
2020 pro osobnosti, které se zasloužily o udržitelný rozvoj regionu Českého Švýcarska. Ocenění je
čestné a není spojeno s finanční odměnou. Pět vybraných osobností bude oceněno u příležitosti Dne
Českého Švýcarska v Krásné Lípě. Těším se na Vaše
návrhy a děkuji za zasílání.
Vybrané prázdninové informace:
- Úspěšně pokračuje příprava vedení 110 kV Česká Lípa – Varnsdorf do Výběžku. Realizována bude
v etapách. V Senátu jsme na našem Výboru a pak
i na plénu schválili novelu zákona o liniových stavbách (urychlení výstavby), kde je tato stavba už
přímo konkrétně zařazena (stejně jako např. jez na
Labi u Děčína). Obecně má zákon ulehčit povolovací řízení a urychlit infrastrukturální výstavby a tedy
i tuto stavbu. V posledních dnech proběhlo úspěšně projednávání územního plánu České Lípy, stejně
jako ZUR (zásady územního rozvoje) Libereckého
kraje (předtím i Ústeckého), vše se posouvá dobře.
První část by se mohla začít stavět příští rok.
- Na červencovém Výboru Senátu jsme v návaznosti
na náš výjezd do regionu mimo jiné schválili záměr
uspořádat veřejné slyšení Senátu Parlamentu ČR na
téma problematiky výstavby na Labi (např. molo ve
Hřensku), a to na přelomu roku 2020/2021 v Jednacím sále Senátu PČR. Budeme na tom spolupracovat s lidmi v regionu i Praze, případně bych si dovolil se na některé z Vás obrátit s prosbou o spolupráci.
- Na plénu Senátu jsme jednali také o návrhu Komise o Víceletém finančním rámci na období 2021-

KALENDÁŘ AKCÍ
12.9.2020

Mikulášovická řežba, sochařské sympozium –
zatopený lom Mikulášovice

2027 ve výši 1100 mld. EUR a o vytvoření nástroje
na podporu oživení „Next Generation EU“ (další
prostředky ve výši dalších 750 mld. EUR z půjčky
Komise na finančních trzích). Problematika je rozsáhlá, složitá, v mnohém nejasná, a současně se
stále vyvíjí a mění.
(Jakkoli se bude ještě o novém rozpočtu a Fondu
obnovy jednat, existuje vysoká šance, že pro Severozápad bude z EU určeno v příštích cca deseti
letech mnoho desítek, spíše až sto miliard korun!
Nesmíme už dopustit - a v Senátu se o to snažíme opakovanými usneseními, výzvami vládě (či
usneseními k EU financím) – aby se opakovala historická zkušenost, kdy prostředky na vyrovnávání
regionálních rozdílů mizely vždy jinde, než kam
ponejvíce směřovat měly, to je k nám na Severozápad. Na druhé straně bude problémem schopnost
dokázat v našem regionu smysluplně investovat
tak velký objem peněz. V těchto prioritách je proto
třeba dopředu usilovně pracovat na přípravách perspektivních regionálních projektů na úrovni státu,
samospráv i podnikatelů. A zcela zásadní je změna na krajské úrovni, v krajském zastupitelstvu při
podzimních volbách. Zatím jejich pasivita je zcela
neuvěřitelná a zoufalá.)
- Po více než deseti letech od prvních úvah a cca
8 let od zpracování projektové dokumentace a zajištění stavebního povolení Českým Švýcarskem
o.p.s., se na Šébru konečně začne dělat lávka pro
pěší, hotovo by mělo být do konce roku. Duchovním otcem lávky je Josef Zoser (za DSO Tolštejn to
převzal kolega Roman Forfera). Jsem rád, že se tato
jeho vize turistického hřebenovkového propojení
Českého Švýcarska s Lužickými horami zhmotní
a i v dalších navazujících projektech pokračuje.
- Blokace malého plovoucího mola ve Hřensku k již
stávajícím pilotům, bez konkrétních argumentů
a na základě jakýchsi pocitů, povšechně symbolizuje, jak státní správa stále častěji a se stále viditelnějším diletantismem maří slibné a smysluplné
projekty a záměry. Snad každý z nás se s podobným
konfliktem se státní správou dostal. Tento příklad
z Hřenska je už opravdu do nebe volající. Pokud se
kvalita a přístup státní správy nezmění, bude přibývat správních žalob.
S přáním hezkých prázdninových dnů zdraví,
Váš senátor Zbyněk Linhart.

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

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

12.9.2020

Mistrovství České republiky TZ – smíšené dvojice

12.9.2020

Výstava chovatelů – Lerchův statek

27.9.2020

Zdeněk Izer - Slovanský dům (náhradní termín za

27. září, 25. října a 15. listopadu 2020

29.3.2020 - vstupenky v platnosti)

Mikulášovice - u základ. školy 15.50 hod.

28.11.2020

Mikulášovický Advent

6.2.2021

Reprezentační ples města – host Ilona Csáková

Prodej:

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
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Lego na Děčínském zámku
Děčín pro nás byl v nedávné minulosti velice důležitým místem. Stal se totiž po Šluknovu a Rumburku naším posledním okresním městem, kam byly
z výběžku odsunuty všechny důležité úřady a nám
nezbývalo, než tam putovat s každou prkotinou.
Čas však všechno obrousil v náš prospěch. Takže do
Děčína dnes cestujeme, i díky otevřené přeshraniční železnici, víceméně za zábavou. Zajímavých míst,
které stojí za návštěvu je celá řada. Pro tentokrát ale
dáme přednost děčínskému zámku s více než tisíciletou historií. Své nejtěžší období prodělal v čase
okupace sovětskou armádou, která jej, jak se u nás
v Sudetech říká, doslova zplundrovala. Zlé časy budování komunismu jsou však, doufejme pro vždy za
námi a tento severočeský skvost zase slouží k naší
radosti a potěšení.
Vnitřní prostory nabízejí dva prohlídkové okruhy na
nichž můžeme obdivovat zdejší historické barokní
vybavení včetně mnoha cenných sbírek. Součástí
prohlídek je například i návštěva konírny nebo kos-

tela Povýšení sv. Kříže. Speciální prohlídka spojená
s dobrodružným pátrání po zámeckém bratrstvu
je určená těm nejmenším návštěvníkům. Jednou
z možností je putování s průvodcem, kterým není
nikdo jiný než Zikmund z Vartenberka. Stejně jako
interiér zámku nás upoutají okolní venkovní parky
a zahrady. Ty v minulosti oplývaly orchidejemi, kaméliemi a růžemi. Ty růže dodnes zdobí hlavně proslulou Růžovou zahradu. Za procházku samozřejmě stojí i další terasové zahrady, čajovna zdobená
odhalenými starými freskami, památkáři chráněný
řetězový most. Pro odpočinek můžeme zvolit posezení pod památným stromem na nádvoří spojené
s degustací něčeho nám milého.
My jsme ale dnešní výlet pojali jako aktuální, takže
přejděme k tomu, co nás tentokrát na děčínský zámek přitáhlo především. Do konce září je v několika
sálech k vidění výstava, která osloví nejen naše děti.
Vyrostly tady jako repliky mnohé naše hrady a zámky ale i profláknuté objekty z mnoha zemí. Nejzají-

mavější je na nich to, že byly postaveny z materiálu,
který milují děcka snad na celém světě. Některé výtvory měří i více než pět metrů a obdivuhodné je, že
se na ně spotřebovalo milion kostiček LEGA. Z jednotlivých komponentů této stavebnice, pocházející
z Dánska, můžeme obdivovat například hrad Bezděz, zámek Červenou Lhotu, pražskou Staroměstskou radnici, pařížskou Eifelovku, londýnský Tower
Bridge nebo indický Tádž Mahal, mladší generaci
srozumitelný hrad Bradavice z Harryho Pottera. Jedna z komnat je určena jako herna, kde si prckové ale
i jejich doprovod mohou pustit na špacír svou fantazii a postavit z lega stavbu podle svého návrhu.
Dobrým nápadem pro dnešní výlet je možnost
zakončit jej ve vyhlášené indické restauraci na náměstí v podhradí. Spěchat nemusíme. Přímé vlakové spojení mezi Děčínem a Mikulášovicemi funguje
perfektně a pohodlně každé dvě hodiny.

Pohled na Děčínský zámek z protějšího břehu Labe

Hrad Bradavice z Harryho Pottera

Indický Tádž Mahal

Osobně absolvoval a doporučuje Petr Horák

Mladí chovatelé zvířat bilancují letošní léto
Letošní poněkud zvláštní rok zahájili naši mladí
chovatelé léto už 10. června, kdy se vrhli na další část lesa na Salmově, aby jej zbavili nemalého
množství odpadků všeho druhu. A nebyly to pouze
klasické plastové a skleněné láhve, ale především
další pneumatiky, tentokrát podle velikosti bezesporu traktorové. Kdopak asi je tam mohl nechat?
Nasbíraný odpad jsme následně po vytřídění předali do sběrného dvora města Mikulášovice.
Tradičně největší akcí sezóny byl letos už 37. ročník
stanového tábora se zvířaty, který se uskutečnil ve
dnech 12.7.-1.8. na táborové základně spolku na
Salmově. Letos se jej zúčastnilo 47 dětí, o které se
staralo 11 dospěláků, kteří měli s sebou 9 pejsků,
8 morčat, 3 králíky a dvě kočky. I přes nutná opatření spojená s coronavirem i letos byl tábor mezinárodní, když se jej vedle převahy tuzemských zúčastnili i táborníci z Německa, Francie, Ruska a Ukrajiny.
Společně strávili tři týdny bohatého programu
plného her, vědomostních soutěží, ale především
pobytu v lese a u vody. Nezapomněli jsme ani na
tradiční úklid lesa po neukázněných návštěvnících.
Součástí byl celodenní výlet do Terezína, kde pod
vedením zkušených průvodců absolvovali prohlídku Malé pevnosti, kde se seznámili s její tragickou
historií a při té příležitosti položili věnec u památníků obětí tohoto koncentračního tábora. Tento
projekt byl realizován ve spolupráci s Koordinačním centrem česko-německých výměn mládeže
Tandem s podporou MŠMT. Tábor rovněž podpořilo

Město Mikulášovice, kterému jsme za podporu velice vděčni, i když nám neumožnilo zrovna v letošním složitém roce využít ke sprchování táborníků
sportovní halu.
V průběhu tábora se i letos uskutečnila výstava zvířat mladých chovatelů z Mikulášovic a okolí, a to nejenom účastníků tábora se zvířaty. Návštěvníci tak
mohli spatřit pejsky, hlodavce, králíky, terarijní živočichy a pro zpestření i koníka, oslíka, kozičky a ovečky. Tradičně se soutěžilo o krásné poháry a věcné
ceny. Mezi králíkáři si odnesl ocenění Martin Belušiak, mezi pejskaři Jakub Frejlach, mezi vystavovateli hlodavců Anastázie Vitvarová, která zabodovala
i mezi teraristy a vystavovateli koníků, oslíků, koziček a oveček. Všichni uvedení jsou členy našeho
kroužku mladých chovatelů. Ocenění si odnesl
i další terarista Josef Horák z Jiříkova. Výstava proběhla na velmi hezkém místě na zahradě u Vitvarů
v Mikulášovičkách, jelikož tradiční prostory v horní
škole jsme museli v době tábora vyklidit, a navštívilo ji 37 platících dospělých diváků a dalších bezmála
60 dětí a mládeže bezplatně. I když z rána nebylo
počasí akci příznivě nakloněno, průběžně se vyčasilo, tak odpolední show se zvířaty, převážně psy,
proběhla velmi úspěšně. Mezi sponzory akce patří
město Mikulášovice a pivovar Kocour z Varnsdorfu,
kterým tímto moc děkujeme!
Protože se náš spolek věnuje především dětem
a mládeži se zájmem o zvířata a přírodu, nebylo
divu, že jsme se zhostili i pořádání letošního Ná-

rodního kola chovatelské olympiády - vědomostní
soutěže o zvířatech pro děti do 18 let. Během krátké
doby se nám podařilo akci připravit i získat pro ni
potřebnou podporu, aby se jí mohly děti, které se
na ni po celý uplynulý rok připravovaly zúčastnit.
I když i zde se podepsal negativně letošní mimořádný rok, přihlásilo se na ni celkem 9 družstev. Uvítali
jsme, že se do hodnotící komise zapojil i zdejší učitel ZŠ Petr Pánek, který nám významnou měrou pomohl při hodnocení písemných prací soutěžících,
což byla jedna z disciplín olympiády. O zbylé tři:
hodnocení odborných testů, poznávaček plemen
a druhů zvířat a veřejné prezentace své odborné
práce jsme se již postarali sami. Součástí každého
národního kola bývá i doprovodný program. My
jsme pro účastníky připravili výlet Šluknovským
výběžkem z Mikulášovic přes nejsevernější bod
republiky v Lobendavě Severním, zámek ve Šluknově, baziliku v Jiříkově Filipově a návštěvu u našich
přátel chovatelů psů, poštovních holubů, drůbeže,
králíků a především okrasného ptactva ve Filipově.
Samozřejmě že olympionici nevynechali ani prohlídku Nožířského muzea u nás v Mikulášovicích,
ani koupání na koupališti, protože počasí naší akci
mimořádně přálo. A protože letošní rok byl i pro
naše město významný výročím osvobození od
německého nacismu, položili olympionici v sobotu 8.8. věnce na památku osvoboditelů u hrobu
neznámého vojína na hřbitově v Mikulášovicích
a u památníku osvobození na mikulášovickém ná-
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městí! Velmi nás potěšilo, že záštitu nad akcí převzaly významné osobnosti regionu, jako jsou
pan hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček, senátor parlamentu ČR Zbyněk Linhart a starostka města Mikulášovice Miluše Trojanová. Pro nás, jako pořadatele akce, bylo velice důležité,
jak se naše družstvo umístí, jak se zúročí dlouhodobá práce našich dětí při získávání vědomostí
o chovaných zvířatech. Proto bylo přímo fantastické, když po vyhodnocení všech částí olympiády naše družstvo ZO ČSCH chovatelů koček Mikulášovice získalo 1. místo, před ZO ČSCH chovatelů koček Praha 8 a ZO ČSCH Horšovský Týn. Pro úplnost ještě uvedu, že na dalších místech
se umístila družstva ZO ČSCH Staňkovice, Domu dětí a mládeže Praha 2 a ZŠ Sadová v Čáslavi.
Ti, díky kterým jsme zvítězili byli: Tereza Benátská /akvaristika/. Jakub Frejlach /kočky/, Daniela
Hentschelová /teraristika/ a Marcela Shánělová /psi/. Všem jim za vzornou reprezentaci děkujeme, stejně tak celému organizačnímu štábu a za podporu hlavnímu partnerovi akce: http://
www.volnocasuj.cz , Dobrovolnému svazku obcí Sever, městu Mikulášovice, Mladým chovatelům zvířat, p.s. Mikulášovice, ZO ČSCH chovatelů koček Praha 8, Pivovaru Kocour s.r.o. Varnsdorf,
Bayer s.r.o., oddílu TOM Mikulášovice, Judaica - store Mikulášovice a ovoce-zelenina Monika
Kremličková Mikulášovice.
Před námi jsou ještě mnohé letošní akce, jako další úklid lesa na Salmově v sobotu 19.9. v rámci
celosvětového úklidového dne, účast v celostátní akci 72 hodin-Ruku na to! - výsadba stromků
v Mikulášovicích 14.10. a především tradiční podzimní výstava zvířat mladých chovatelů, která
se uskuteční tentokrát v termínu 31.10. v malém sále Slovanského domu v Mikulášovicích, kde
budou mezi sebou soutěžit děti z obcí a měst Šluknovského výběžku. Našim mladým chovatelům připomínáme, že z důvodu vyklizení naší klubovny v horní škole se budou prozatím konat
schůzky kroužku v sídle spolku na Salmově, dokud nenajdeme jiné řešení.
Vlastimil Jura, předseda spolku
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Chovatelská olympiáda
na Salmově
V Mikulášovicích na Salmově se konalo ve dnech 5. - 9. srpna
2020 Národní kolo chovatelské olympiády dětí a mládeže. Přes
nepřízeň podmínek kvůli koronavirové nákaze se pořadatelé
rozhodli uskutečnit tuto akci v omezeném měřítku a pozdravit
je přijel předseda Komise pro zemědělství a venkov Rady Ústeckého kraje Radek Černý.
Tisková zpráva ze dne 7. srpna 2020
Soutěž pro děti a mládež, která zkouší odborné znalosti z oboru chovatelství rozmanitých druhů zvířat a domácích mazlíčků,
probíhá obvykle nejprve na úrovni okresů a následně v národním republikovém kole. V letošním roce byla okresní kola
většinou zrušena z důvodu šíření nákazy koronaviru. Národní
kolo probíhá rovněž v omezeném měřítku, zejména z hlediska
počtu přihlášených účastníků, ale pořadatelé mají radost, že se
tato soutěž uskutečnila.
Na slavnostní zahájení přijel účastníky pozdravit předseda Komise pro zemědělství a venkov Rady Ústeckého kraje Radek
Černý, který přivezl soutěžícím a pořadatelům rovněž dárkové
tašky Ústeckého kraje s oceněním pro nejlepší soutěžící. „Vyrůstal jsem na venkově a rád jsem choval králíky, dnes už mi
zbývá čas spíše jen na domácí mazlíčky, naše kočky. Pozitivní
vztah k přírodě a zvířatům je velmi důležitý, proto jsem rád, že
tu jsem ve společnosti lidí, kteří mají odborné znalosti z oboru
chovatelství a budou si je mezi sebou poměřovat. Přeji všem
hodně štěstí v boji o co nejlepší umístění, ale také, abyste si
pobyt v krásném okolí Šluknovského výběžku užili a poznali
zdejší přírodu,“ uvedl při zahájení olympiády Radek Černý.
Národní kolo chovatelské olympiády dětí a mládeže pořádá
pod hlavičkou Českého svazu chovatelů pobočný spolek základní organizace v Mikulášovicích ve spolupráci se spolkem
Mladí chovatelé zvířat, z. s. Posláním spolku je především zájmové a neformální vzdělávání a činnosti dětí a mládeže, podpora domácího chovu zvířat, ekologická výchova, péče o přírodu a životní prostředí.

Foto: vlastní
Místní mladí chovatelé pravidelně připravují aktivity nejenom pro své členy, ale také pro širokou veřejnost.

Zpráva mykologického kroužku
Výlet houbařského spolku do Krupky. Léto
v plném proudu. Slunečné a teplé dny lákají
k výletům do přírody a k vodě. Cháska cechu
houbařského rozhodla. Jede se na Komáří Vížku, nejdelší sedačkovou lanovkou v Evropě.
Sobotní ráno bylo jako stvořené pro uskutečnění tohoto výletu. Plni očekávání jsme dorazili osobními auty k lanové dráze, která je bezmála dlouhá dva a půl kilometru. Vzbuzovala
respekt a také trochu hezkého strachu z cesty
lanovkou na vrchol Komáří Vížka. Nahoře jsme
byli nádherně odměněni výhledem do okolní
krajiny. Město Krupka bylo jako na dlani. Krajské město a jeho dominanty se nedaly přehlédnout. V dálce se lesklo jezero Milada, které vzniklo po důlní činnosti v mostecké pánvi.
Dostatečně jsme vychutnali panoramata
Krušných hor, které vyvstaly před našimi zraky. Po vydatném občerstvení nás čekala jízda
lanovou dráhou dolů. Však jsme si jí důkladně
vychutnali. Při zpáteční cestě byla navštívena
dominanta krajského města Větruše, což jsme
si i zvěčnili. Odtud byl zajímavý pohled na
řeku Labe a hrad Střekov. Někteří odvážlivci
vylezli až do vyhlídkové věže, kde vše bylo vidět z ptačí perspektivy. Na závěr naší výletní
anabáze bylo navštíveno malé zrcadlové bludiště. S pěknými a zajímavými zážitky jsme
ujížděli k domovu. Na společném podzimním
potlachu určitě vše řádně zhodnotíme.

Výletům zdar, Záveská Mirka
předsedkyně houbařského kroužku

Foto: Tomáš Fúsek
Slavnostního předávání cen úspěšným řešitelům se účastnil také
senátor PČR pan Zbyněk Linhart.

Foto: Václav Zeman
Výlet na Komáří Vížku a ústeckou Větruši se houbařům vydařil.

Na závěr několikadenního vědomostního zápolení mladí chovatelé vypustili i poštovní holuby.
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Festival asijské kultury pod názvem Eastern Tunes opět po roce uspořádal spolek Thonmi v dolních Mikulášovicích, jedním z nejzajímavějších bylo vystoupení tria Kratochvíl, Ackerman, Zangi a Zangi junior. Během festivalu proběhla celá řada doprovodných workshopů, k dostání byla tradiční jídla a hlavně všude kolem panovala
přátelská atmosféra.

Mikulášovické muzeum nožů navštívil Josef Vrtal, který víc než 20 let připravuje Letos se tradiční Zahradní slavnost na zahradě mateřské školy sice nekonala, ale své
pořady o autech. Aktuálně je televizní ředitel ve společnosti Car PR Media, která se poslední rozloučení se školkou a slavnostní šerpování si předškoláci nakonec užili.
stará o úspěšný pořad Autosalon na TV Prima.

V obřadní síni městského úřadu se slavnostně rozloučili se základní školou žáci de- Pěkné sváteční oblečení, kytička a jdeme si pro vysvědčení. Někteří svoji radost nad
jedničkami rozhodně neskrývali.
váté třídy.

Mikulášovický turistický oddíl mládeže opět zahájil prázdniny tradičním přenocoV dílně u Simony se nejen tvoří z keramiky a maluje na sklo, ale také se věnuje pozor- váním, vařením v kotlíku, večerní odvážnou procházkou, ale také zajímavým letním
nost například hendikepovaným klientům.
kinem. Po náročném dni, večeru i noci všem vyhládlo a po ránu přišla vhod vydatná
snídaně.
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Pěkné počasí přímo vybízí k podvečernímu ohýnku, kterému může třeba předcházet
odpolední turnaj ve fotbale dvojic. Pravda, kluci zatím na dospěláky ve finále nestačili, ale ti se ve snaze udržet vítězství pěkně zapotili.

Pořádně nafouknout na požadovanou tvrdost, rozdělit do skupin a už se mohlo vyplout. Právě tyto aktivity patří pro děti z turistického oddílu mládeže, ale i Schrödingerova institutu a jejich kamarády k těm nejzajímavějším, letos se nás na rybníku
plavilo bez mála třicet.

Před časem se městu podařilo získat zpět několik bytů na mikulášovickém sídlišti
Mikulášovický triatlon „Na ostří nože“, přilákal nejen amatérské sportovce, ve star- a zdevastované příbytky se již začaly opravovat. Na snímku jeden z prvních dokontovní listině se objevila řada výkonnostních sportovců z Čech i zahraničí.
čených a připravených k nastěhování.
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Dnes již tradiční akce „Veteránem severem“ potěšila i mikulášovické občany svým průjezdem přes náměstí, rozhodně se bylo na co dívat a obdivovat.

Začátek prázdnin patří u nás v Mikulášovicích také regionálnímu volejbalu, letos
účastníkům přálo jejich setkání dokonce i počasí.

Mikulášovickým boxerům se daří
Mikulášovický boxerský club stoupá po malých
krůčcích stále výš. Dne 20. června 2020 jsme se zúčastnili oblastního kola v Liberci a i po pauze jsme
ukázali, že si jdeme za svým cílem. Z našeho clubu
tam bylo 5 boxerů a z toho jsme dovezli 3 výhry.
O sedm dní později v Ústí nad Labem, dostal náš
club šanci boxovat v profesionálním ringu. Nevedli jsme si špatně, překvapen byl i Lukáš Konečný,
který byl prvním Čechem, jenž vyhrál Mistra světa
v profesionálním ringu a od kterého jsme dostali
tuto šanci.
Eva Hrkotová boxovala svůj první zápas v profi
ringu proti filipínské boxerce. Eva během zápasu

neukázala, že se jí bojí a boxovala s ní velmi vyrovnaně. Bohužel prohrála, ale to nevadí, jsou to pro
nás obrovské zkušenosti a samozřejmě ji děkujeme
za skvělý výkon.
Druhý boxer, který má z profi ringu nula zápasů překvapil dobrým výkonem. Jaroslav Hreidel dal svému soupeři v prvním kole během 2 minut tvrdé K.O.
Jaroslav byl uvolněný a šel si za svým cílem vyhrát,
což se mu nakonec povedlo, gratulujeme.
Jako třetí boxer je náš ukrajinský boxer Valeri Romanenia. Během jedné minuty v prvním kole vyhrál
nad svým soupeřem. Valerii ukazuje své zkušenosti
tvrdostí, je to nekompromisní boxer a talentovaný

Talentovaná boxerka mikulášovického boxu
Eva Hrkotová

Jaroslav Hreidel ukázal svým soupeřům, že s ním musí
počítat

kluk, zároveň i skromný a hodný, věřím tomu, že
o něm ještě v profi ringu uslyšíme.
I sám Konečný chválil naše boxery a určitě to není
první a poslední zápas našeho clubu. V tomto roce
to je teď jeden z našich největších úspěchů. Od září
do listopadu máme před sebou 3 Mistrovství republiky a oblastních kol a turnajů, takže to máme
v druhé půlce roku fakt našlapané, věřím, že nějaké
medaile dovezeme a že ukážeme naše zkušenosti
jako v předešlých letech.
Tvrdé přípravy boxerského soustředění v Doksech
dne 12.7. 2020 se zúčastnilo 11 boxerů. Probíhal tvrdý a fyzicky náročný trénink. Kluci se s tím statečně
poprali a zvládli to suprově.
Jinak bych chtěl moc poděkovat našim boxerům,
mým kolegům za pomoc s mládeží, jmenovitě Jiřímu Krpálkovi a Láďovi Krupinskému. Děkujeme za
finanční podporu města Mikulášovice, všem sponzorům a kamarádům. Sami bychom to nezvládli
a tyto úspěchy patří Vám všem. Moc si toho vážíme.
Boxu zdar, Ondřej Berki

Členové mikulášovického boxu
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Žáci FK Mikulášovice a jejich činnost
Letošní fotbalové jaro, bylo bohužel bez fotbalu. Omezení vlády nás nepustilo
do velice dobře rozehrané soutěže a museli jsme dokonce zrušit i Halový turnaj
starších žáků, který měl být velice dobře obsazen. Byla to velice dlouhá doba,
kdy naši chlapci zaháleli, ale ihned jak to opatření vlády dovolila, začali jsme
trénovat. Nejprve se trénovalo po skupinkách a nakonec jsme odehráli i přátelské zápasy, a to starší žáci 2x s FK Dolní Poustevna a mladší dvojzápas proti FK
Rumburk A a B. Zápasy s Rumburkem byly odehrány na počest 70. narozenin
trenéra Petra Jirouska. Na tuto akci přišli v hojném počtu rodiče i hráči, kteří
pod trenérem Jirouskem trénovali. Svým fanděním vytvořili na hřišti skvělou
atmosféru.
Dále při této příležitosti předal předseda klubu družstvu mladších žáků pohár
za výkon, který na podzim předvedli, kdy vyhráli všech 9 odehraných zápasů
Okresního přeboru. Dokonce 2x porazili favorizovaný FK Varnsdorf.
V termínu 18.-21.6.2020 absolvovali žáci našeho klubu již tradiční fotbalové
soustředění a to v již osvědčeném sportovním zařízení „Termit 25 Doksy“. Zde
nám letos počasí moc nepřálo, ale i tak jsme si to tam velice užili. Samozřejmě

by se toto soustředění neuskutečnilo nebýt našich věrných sponzorů: město
Mikulášovice, Mikov, Alatex, 2RV Stavební Vilémov, TERMI Varnsdorf, Penzion
Petr, Korekta, SIOPS, Stap Vilémov a panu Františku Štraubovi, kterým patří veliké poděkování.
Následující sezónu budou naše město opět reprezentovat obě družstva, mladší
a starší žáci. Mladší žáci budou hrát pod názvem SK Stap Tratec Vilémov/FK Mikulášovice, protože nám hráči ze sousedního Vilémova už několik sezón doplňují družstvo a bez nich bychom soutěž nepřihlásili. Veškeré tréninky a zápasy
se budou konat na našem nově zrekonstruovaném hřišti. Dále v termínu 22.825.8.2020 připravujeme pro naše žáky letní soustředění na našem koupališti,
kde budeme většinu času trávit na hřišti, abychom stihli něco natrénovat a připravit kluky na následující sezónu.
Tato sezóna začíná 5.9.2020 prvními zápasy obou družstev, a to na domácím
hřišti, kam jste srdečně zváni. Začátky zápasů jsou 10.00 a 12.30 hodin.
Václav Kunc
Foto: vlastní

Úspěšný fotbalový tým mikulášovických žáků

Závěr sezony si pravidelně naši žáci užívají na kempu v Doksech.

Fotbalový memoriál Josefa
Hýbla a Miroslava Linharta

Mikov podporuje střeleckou naději

Za účasti deseti mužstev ze Šluknovského výběžku a okolí se uskutečnil v sobotu 11. 7. 2020 v pořadí již
11. ročník memoriálu Josefa Hýbla
a Miroslava Linharta, který navazuje
na dřívější tři ročníky Bernard Cup.
Mužstva na rozehrání byla rozlosována do dvou skupin, ve kterých se hrálo systémem každý s každým a pořadí
ve skupině určilo nasazení mužstev
do vyřazovacích bojů. Celkem bylo ve
skupinách sehráno 20 zápasů 2x10minut a dalších 10 zápasů 2x10minut
v Play off. O postup do finále se utkala
mužstva Sokol Krchleby - Predators
s výsledkem 2:3 a ve druhém semifinále bojovala mužstva Best Of - Family+1905 s výsledkem 0:4. O 3. místo
si to rozdali Sokol Krchleby proti Best
OF. Utkání v normálním čase skončilo nerozhodně 3:3 a tak o třetím
místě rozhodovaly pokutové kopy,
kde byli šťastnější borci z Best Of
poměrem 4:5. V očekávaném finále
letošního ročníku se utkala mužstva
Predators a Family+1905. Finálové
utkání lépe zvládlo mužstvo kolem
Miroslava Soukupa staršího a vyhrálo
přesvědčivě 3:0 a tím se stalo vítězem
11. ročníku a 9. mužstvem zapsaným
na putovním poháru.
o 3-4 místo:
Sokol Krchleby - Best OF 3:3 PK 4:5
Finále:
Predators - Family+1905
0:3
Nejlepší jednotlivci turnaje:
nejlepší střelec: Petr Zdobinský
11 gólů (Sokol Krchleby)
nejlepší hráč: Valerii Romanenia
(Predators)
nejlepší brankař: Ondřej Kalhous
(Family+1905)

Turnaj měl díky kvalitnímu obsazení
velice dobrou úroveň, velkou škodou
bylo, že se v sobotu ráno odhlásilo
mužstvo z Krásné Lípy, které tímto
aktem způsobilo pořadatelům malé
zpoždění, díky přelosování a tím i sledu utkání na jednotlivých hřištích.
Dobrému průběhu pomohly i dobré
výkony delegovaných rozhodčích:
Miroslava Saba a Tomáše Červeného,
kterým patří i dík pořadatelů. Poděkování za organizaci tohoto turnaje patří i členům výboru a hráčům
A mužstva a Staré gardy, kteří na
Memoriál pečlivě připravili dvě plně
hodnotné hrací plochy o rozměrech
48m x 28m na tréninkovém hřišti.
Semifinálové utkání, utkání o 3 místo
a finále se odehrála na hlavní hrací
ploše, která tímto turnajem byla opět
otevřená. Hlavní hrací plocha byla
do turnaje uzavřená, z důvodu provedení regenerace trávníku, proto se
zde nemohlo 6 týdnů ani trénovat,
jenom se mohlo hnojit, sekat a kropit.
Poděkování patří také městu Mikulášovice, za zajištění regenerace trávníku na hlavním hřišti, za provádění
stavebních úprav v celém areálu. Kde
jsou pořízené a namontované nové
střídačky hráčů. První čtyři mužstva
a jmenovaní jednotlivci byli oceněni hodnotnými cenami. Po skončení
sportovního klání připravili nadšenci
z kiosku, kulturní akci, během které se
konzumovala grilovaná kýta, k poslechu a tanci hrála skupina Nová Škola.
Na viděnou za rok již na 12. ročníku.
Jaroslav Šulc
předseda FK Mikulášovice

Mezi sportovce, které Mikov systematicky podporuje, se před prázdninami
zařadila střelkyně v disciplině trap
Adéla Bryndová. Teprve čtrnáctiletá
nadějná sportovkyně se střelbě díky
rodinné tradici věnuje od mládí, a během letošních jarních měsíců zaznamenala své první úspěchy.
„Podpora všemožných talentů z našeho regionu Českého Švýcarska patří
k prioritám firmy. Cítíme zodpovědnost za to, pomoci těm, kteří mají potenciál něco dokázat,” řekl Karel Ježek,
majitel firmy Mikov.
Adéla Bryndová se v současnosti již
účastní kontrolních závodů reprezentace, a v tréninku spolupracuje jak
s trenérem RSCM Robinem Daňkem.
Při závodech se potkává s olympij-

Úspěšná střelkyně Adéla Bryndová

ským vítězem v trapu Davidem Kosteleckým a mistrem světa Jiřím Liptákem, kteří jsou jí velkou motivací.
Domovskou střelnicí je pro Adélu
střelnice Čtverec v Dolní Poustevně,
kterou provozuje Myslivecký spolek
Jezevec Poustevna, a na které se již
od roku 1961 koná závod Velká cena
Dolní Poustevny, tedy v nepřerušované řadě již 59. ročník.
Mikov je největším českým výrobcem
nožů a kancelářské techniky, od roku
2019 patří do jeho skupiny také výrobce ručního nářadí Narex Bystřice.
Firma sídlí v Mikulášovicích v samém
středu Českého Švýcarska.
PhDr. Bedřich Jetelina
ředitel komunikace
Foto: vlastní
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Biatlon z Mikulášovic zažil zlatou radost
Po dvou jarních regionálních závodech se biatlon
z Mikulášovic vydal na I. České poháry. Vlivem koronavirových opatření byly závody rozděleny do
dvou závodních víkendů pro žactvo i dorostence
zvlášť. Dorostenci nejdříve absolvovali pohárové
boje v daleké Bystřici pod Hostýnem dne 21.-22.6.,
a o týden později žáci v České Kanadě ve Starém
Městě pod Landštejnem. Na každý závodní víkend
oddíl vyrážel již v pátek, aby si závodníci mohli
zatrénovat na tratích a střelnici a odpočinout si
po dlouhé cestě. Dvě závodní místa, dva úplně
rozdílné víkendy, hlavně díky počasí. Bystřice se
již od pátku zahalila do mlhy a deště, který vyjma
mírného mrholení neustal ani při nedělním odjezdu. Všichni závodníci, trenéři i doprovod zažil vodu,
bahno i chlad naplno po celém těle. 245 závodníků
a přibližně stejný počet doprovodu postupně z tratí
i střelnice vytvořili místo, kde by se mohl uspořádat
známý Spartan Race. Nicméně nikdo ze závodníků
nevzdal a závodil. V sobotu se běžel dlouhý hromadný závod se čtyřmi střeleckými položkami.
Každý závodník musel střílet promočený od bahna
s mokrou malorážkou, bezchybná střelba se od nikoho neočekávala. Naše tři závodnice Adélka Švitorková, Natálka Mocíková a Andrea Fúsková boj
s počasím zvládly. Ve své kategorii Adélka zastřílela
vleže za 3 a 1 a vstoje 3 a 4 a doběhla na pěkném
10. místě. Natálka se hlavně na trati trápila a doběhla na 15. místě se střelbou 2, 2 a 3, 3. Ve starší kategorii dorostenek Ája položky vleže zvládla dobře
za 2 a 1, ale stojky za 4 a 5 jí odsunuly na konečné
26. místo. Druhý den vystřídalo déšť jen občasné
mrholení. Závody na rozbahněných tratích chtěli
všichni dokončit co nejdříve a vyrazit domů. Závod
s jednou střelbou vleže a druhou v stoje s trestnými
koly zaběhla Natálka lépe než v neděli a se střelbou
3 a 2 dokončila na 12. místě. Ihned za ní doběhla

Adélka, která si odstřelila lepší umístění hned vleže, kde nesestřelila žádný terč. Malou útěchou byla
poté dobrá střelba vstoje se dvěma chybami. Ája ve
starší kategorii potěšila trenéry i sebe skvělou bezchybnou střelbou vleže, ale bohužel pouze jeden
trefený terč na stojce ji zařadil na 21. místo. Hodně
mokré víkendové závody v Bystřici si budou všichni
účastníci určitě dlouho pamatovat.
Týden po Bystřici biatlon zavítal na druhou stranu
republiky, a to do Starého Města pod Landštejnem.
Tentokrát čekal žákovské kategorie vytrvalostní závod v sobotu a sprint v neděli. Počasí bylo naprosto
odlišné od Bystřice. Panovalo slunce, vedro a sucho.
V kategorii mladších dívek jsme se málem v prvním závodě dočkali bedny. Adélka Trojanová ve
dvou položkách chybovala jen jednou a penalizace
20 sekund ji se ztrátou 18,5 sekund na vítězku vynesla 6. místo. Další naše želízko v kategorii starších
dívek Natálie Ludvíková zvládla závod parádně. Běžecky na trati patřila k nejlepším. Na střelnici obě
položky zvládla bezchybně a v rychlém tempu.
V cíli skončila na nepopulárním 4. místě, ale zisk
první výkonnostní třídy jsme všichni oslavili. Matěj
Kocourek měl ve své kategorii smůlu už před závody, kdy se mu poškodila jeho zbraň a musel tak
trénovat i závodit s rezervní. Jeho výkony to poté
značně ovlivnilo. V závodě zastřílel za 3 a 1 a doběhl
na 25. místě.
Nedělní závodní den přinesl našemu týmu velikou
radost. Před sprintovým závodem byla Adélka Trojanová odhodlaná, že soupeřkám vrátí nedělní těsné posunutí za bednu a ukáže jim záda. Jak řekla,
tak udělala. Nic jednoduchého, každý chtěl medaili.
V našlapané konkurenci si nemohla dovolit udělat žádnou chybu a neztratit ani jedinou sekundu.
V závodě se sprintuje od začátku do konce. Kdo nevydrží, neuspěje. Na střelnici medailový závodník

nemůže ležet déle než 30 sekund. Adélka všechno
zvládla perfektně. Na trati vydržela tempo až do
cílové čáry. Střelecké položky odstřílela v rychlém
tempu a hlavně bezchybně. Trošičku nám zatrnulo
před druhou střelbou, kdy Áďa přeběhla stojan se
svojí zbraní a musela se několik metrů vracet. Ztratila tím pět sekund. Na výběhu z poslední střelby
figurovala na posledním mezičase na prokletém
šestém místě. V posledním kole však hnána celým
týmem udržela drtivé tempo až do konce a v cíli se
zařadila na průběžné první místo. Za Adélkou ještě
dobíhaly čtyři závodnice. Jediná hrozba byla domácí Viktorie Mervicová, která na střelnici také nechybovala. Šlo o napínavý souboj, který o hlavu větší
domácí závodnice prohrála v cíli o půl kroku a Áďa
vítězství udržela o 0,4 sekundy. Mikulášovický klub
tak mohl slavit zlato, které při slavnostním ceremoniálu přebírala z rukou předsedy Českého svazu biatlonu pana Jiřího Hamzy. Tímto skvělým výkonem
se Adélka Trojanová v součtu všech letošních závodů usadila na průběžné první místo republikového
žebříčku. V dalších kategoriích naše Natálka Ludvíková zaběhla dobrý závod. Na střelnici si oproti sobotě pohoršila, když udělala v každé položce jednu
chybu a v cíli doběhla na 11. místě. Matěj Kocourek
v závodě bojoval, ale střelbu nevylepšil a doběhl
jako 25. Jeho letošní výsledky mu bohužel v těžké
konkurenci nestačily na další postupy do republikových závodů.
Na konci prázdnin čeká biatlonisty II. Český pohár v Jilemnici společný pro žáky, dorost i dospělé
a v září Mistrovství ČR v Mladé Boleslavi pro žáky
a v Letohradu pro dorost a dospělé.
Zdeněk Mocík
Foto: vlastní

Áďa v cíli zlatého závodu

Adélka při běhu

Adélka při střelbě

Dorostenky si v Bystřici prošly těžkou zkouškou

Slavnostní vyhlášení vítězky z Mikulášovic

Malá, ale hodně šikovná

Ája Fúsková v mokré Bystřici
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