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ZDARMA

Vážení občané,
s hrdostí Vám oznamujeme, že v současné době byla
započata rekonstrukce horní budovy ZŠ v Mikulášovicích.
Tato budova byla dokončena v roce 1909 a sloužila jako
odborná škola se zaměřením na kovozpracující řemesla.
V současnosti je stav této budovy značně zchátralý,
neodpovídá standardům 21. století a po 111 letech se

dočká celkové rekonstrukce. To, co se nepodařilo našim
předchůdcům, se nyní stává za našeho nemalého úsilí
skutečností a město Mikulášovice získá opět budovu, na
kterou budeme moci být právem všichni pyšní.
Ing. Miluše Trojanová - starostka,
Ing. Antonín Bláha - místostarosta

Aktuální tip na výlet
Křížové cesty do třetice
str. 6

Fotozprávy
str. 7 a 8

Zpráva pro
širokou veřejnost

Mladí biatlonisté z Mikulášovic
opět na stupních vítězů
str. 9

SVOZY ODPADŮ
ŘÍJEN 2020

DOMOVNÍ ODPAD
týdenní - každé pondělí
14ti denní – liché pondělí 5.10.
a 19.10.
kombinovaný - každé pondělí
měsíční – pondělí 5.10.
BIO ODPAD
sudé středy 14.10. a 28.10.
PYTLE S TŘÍDĚNÝM ODPADEM
sudé pondělí 12.10. a 26.10.

Foto: Ing. Miluše Trojanová
Na horní škole se započalo s rozsáhlou rekonstrukcí, zajištění bezpečnosti je na nejvyšší možné úrovni, přesto je potřeba zvýšené
opatrnosti, jídelna je stále v provozu pro žáky i veřejnost.

Vážení občané, i takto se dá hazardovat
s finančními prostředky těžce získanými na
zvelebení města Mikulášovice, znehodnocovat
práci druhých, nevážit si místních firem, jejich
zaměstnanců a připravovat je o práci. Níže
jmenovaný Zastupitel nadřadil své osobní
ambice, svoji nenávist vůči místní firmě
a potažmo i nenávist vůči paní starostce nad
zájem města Mikulášovice a svým jednáním
ohrožuje získání a přijetí dotace 10 mil. Kč
na nákup a rekonstrukci bytů na sídlišti
v Mikulášovicích. Prosíme, přečtěte si níže
uvedený dopis a vytvořte si vlastní názor.
Ing. Miluše Trojanová - starostka,
Ing. Antonín Bláha - místostarosta
pokračování na str. 2
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KRÁTKÉ ZPRÁVY
• nabídka pracovních míst:
Lesy České republiky, s.p.
Lesní správa Rumburk
Sukova 785/22a, 408 01 Rumburk
Tel.: 956 241 111
https://lesycr.cz/volna-pracovni-mista/
Poděkování - Ještě jednou bychom tímto chtěli
poděkovat Uměleckému ateliéru B&B, bratrům
Tomášovi a Štefanovi Bodorovým za umělecké
ztvárnění památníku mikulášovické rodačky Anni
Frind a také spolku Nixdorf za organizaci koncertu
ke 121. výročí narození této významné pěvkyně.
Ing. Miluše Trojanová – starostka,
Ing. Antonín Bláha – místostarosta
• Poděkování
Vážení čtenáři, vážené čtenářky,
dlouho jsem přemýšlela jak, ale nakonec jsem
se rozhodla touto cestou pochválit a také
poděkovat třem šikovným a pracovitým chlapcům
z našeho města, kteří nám během koronavirové
krize pomáhali s různými pracemi okolo domu.
Jako zástupce již starší generace jsme za jejich
dobrovolnou pomoc a zároveň návštěvu byli
moc vděční. Kluci se ujali sekání, kácení seschlých
stromků a spousta dalších, pro nás už náročnějších
aktivit. Oceňujeme také to, že volný čas, který získali
nemožností chodit do školy, využili smysluplně
a nepoflakovali se jen tak po městě. Jmenovitě je
to tedy náš vnuk Péťa Horáček, a jeho kamarádi
Filip Medek a Pepa Horvatovič.
Ještě jednou děkujeme,
Danuta a Mirek Borský
•

využijte očkování psů v Mikulášovicích

OČKOVÁNÍ PSŮ PROTI VZTEKLINĚ PROBĚHNE
V MIKULÁŠOVICÍCH
v pondělí 5. 10. 2020 od 16.00 - 17.00 hodin.
Očkování psů proti vzteklině je povinné pro psy starší 6 měsíců,
očkováni mohou být psi nejdříve po dosažení 3 měsíců stáří.
Přeočkování pak většinou následuje po roce a v následujících letech
je závislé na typu vakcíny. Prosíme chovatele, aby se podívali do
očkovacích průkazů na záznam o očkování proti vzteklině, kde najdou
platnost očkování nebo doporučený termín přeočkování jejich psa. Je
možné, že některých psů se hromadné očkování letos nebude týkat.
Současně se vzteklinou může být provedeno i očkování proti ostatním
psím virózám a leptospiróze.
Na základě novely veterinárního zákona č. 302/2017 Sb. je s účinností
od 1. ledna 2020 očkování psa proti vzteklině platné, pouze pokud
je pes označen mikročipem, případně označen čitelným tetováním
provedeným před 3. červencem 2011. Štěňata musí být označena
čipem nejpozději do 3 měsíců stáří.
Aby majitelé neočipovaných psů předešli zbytečnému riziku pokuty,
je třeba, aby si zařídili očipování svého psa individuálně ještě před
vakcinací proti vzteklině, případně si domluvili do pátku 2. 10. 2020
telefonicky na níže uvedených telefonních číslech provedení aplikace

čipu v rámci tohoto hromadného očkování.
Očkováni mohou být pouze psi zdraví, naopak překážkou očkování jsou
příznaky akutního onemocnění (např. horečka, kašel, zvracení, průjem,
hnisavé rány nebo jiné zánětlivé stavy, vyžadující léčbu antibiotiky
apod.), závažná chronická onemocnění, velmi špatný výživný stav nebo
vyčerpání a také časné pooperační nebo poporodní období a březost
u fen. V těchto případech je třeba pro očkování volit individuální přístup
ve veterinární ordinaci.
Doporučujeme provést odčervení psů asi 7 -10 dnů před očkováním.
Cena očkování zůstává stejná jako v předchozích letech, tedy samotné
očkování proti vzteklině bude provedeno za 170 Kč, očkování proti
vzteklině a ostatním virózám a leptospiróze kombinovanou vakcínou
bude provedeno za 350 Kč. K dispozici budou opět preparáty proti
vnitřním i zevním parazitům.
Dotazy je možné zodpovědět předem telefonicky na číslech 723 284
110 a 412 371 870 nebo osobně ve veterinární ordinaci Varnsdorf, ul.
Žilinská 1359.
MVDr. Jana Krausová a MVDr. Miroslav Kraus
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VOLBY

Volby do zastupitelstev krajů a 1/3 Senátu Parlamentu ČR
Volební místnosti se celé republice otevřou ve dnech 2. října a 3. října 2020 pro volby do zastupitelstev krajů a také do jedné třetiny Senátu
Parlamentu ČR, kdy případné druhé kolo voleb proběhne 9. října a 10. října 2020. Volby do Senátu proběhnou jen v některých volebních obvodech
- jedním z nich je právě volební obvod č. 33 Děčín, do něhož město Mikulášovice spadá.

Krajská zastupitelstva jsou volena jednou za čtyři roky. Senátní volby se
v konkrétním volebním obvodě konají jednou za šest let.
Kdo může volit?
• volit mohou občané ČR, kteří dosáhli věku alespoň 18 let
Kam se bude v Mikulášovicích volit?
• do zastupitelstva Ústeckého kraje
• do třetiny Senátu Parlamentu ČR
Lze hlasovat na voličský průkaz:
• ve volbách do Senátu Parlamentu ČR na voličský průkaz hlasovat
lze, a to buď v obou, příp. jen v jednom kole, ale jen v obcích ve
svém volebním obvodu (Děčín)
• ve volbách do zastupitelstev krajů může volič takto hlasovat jen ve
volebním okrsku spadajícím do územního obvodu kraje, kde jsou
volby vyhlášeny a v jehož územním obvodu je volič přihlášen k trvalému pobytu.
Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát.
Kdy se volby konají?
• volby do zastupitelstev obcí a první kolo senátních voleb: v pátek
2. října 2020 od 14:00 do 22:00 hodin a v sobotu 3. října 2020
od 8.00 do 14.00 hodin
• případné druhé kolo senátních voleb: v pátek 9. října 2020 od 14.00
do 22.00 hodin a v sobotu 10. října 2020 od 8.00 do 14.00 hodin
Kde se v Mikulášovicích volby konají?
• v našem městě se bude hlasovat ve stálých volebních okrscích: okrsek č. 1 - Městský úřad Mikulášovice – obřadní síň
okrsek č. 2 - Městský úřad Mikulášovice – obřadní síň ulici
okrsek č. 3 - Městský úřad Mikulášovice – obřadní síň
Jak se bude volit?
• nejpozději tři dny před volbami všichni voliči obdrží hlasovací lístky pro každý druh voleb (v jedné obálce), v případě jejich ztráty či poškození obdržíte novou sadu lístků přímo
ve volební místnosti
• po prokázání totožnosti a státního občanství ČR (platným občanským průkazem nebo cestovním pasem) je voliči umožněno
hlasování
• při konání společných voleb je důležité, aby volič pro jednotlivé volby vložil příslušné hlasovací lístky do správně barevné úřední obálky (volby do zastupitelstva kraje - šedá, senátní volby - žlutá), jinak
by byl hlasovací lístek neplatný
• v případě závažných důvodů lze požádat před konáním voleb
městský úřad (pí Mocíková - tel. 739452733), nebo ve dnech konání
voleb příslušnou okrskovou volební komisi o hlasování mimo volební místnost - k voliči jsou v tomto případě vyslání dva členové
volební komise s přenosnou hlasovací schránkou
Úprava hlasovacího lístku - pro volby do zastupitelstva kraje
Hlasovací lístky pro volby do zastupitelstev krajů jsou vytištěny pro
každou politickou stranu, politické hnutí nebo koalici samostatně. Za
zástěnou volič vloží do šedé úřední obálky jeden hlasovací lístek pro
politickou stranu, politické hnutí nebo koalici, pro kterou se rozhodl
hlasovat. Na hlasovacím lístku, který vkládá do prázdné úřední obálky,
může zakroužkováním pořadového čísla nejvýše u 4 kandidátů
uvedených na témže hlasovacím lístku vyznačit, kterému z nich
dává přednost (udělení preferenčního hlasu).
Volič musí dbát na to, aby do úřední obálky vložil pouze jeden hlasovací

lístek, jinak je hlas voliče neplatný. Při souběhu voleb musí být hlasovací
lístek vložen do úřední obálky téže barvy (tedy šedé), jinak je hlas voliče
neplatný.
Úprava hlasovacího lístku - pro volby do Senátu Parlamentu ČR
Za zástěnou ve volební místnosti volič vloží do žluté úřední obálky
jeden hlasovací lístek pro kandidáta, pro kterého se rozhodl hlasovat
- tento hlasovací lístek se nijak neupravuje. Opět volič musí dbát na to,
aby do úřední obálky vložil pouze jeden hlasovací lístek, jinak je hlas
voliče neplatný. Při souběhu voleb musí být hlasovací lístek vložen do
úřední obálky téže barvy (tedy žluté), jinak je hlas voliče neplatný.
Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. S voličem, který
nemůže pro tělesnou vadu vybrat a případně upravit zvolený hlasovací
lístek anebo nemůže číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro
úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové
volební komise, a hlasovací lístek za něho upravit a vložit do úřední obálky,
a popřípadě i úřední obálku vložit do volební schránky.
Hygienická opatření
V souvislosti s pandemií COVID – 19 musí být přijata hygienická opatření, aby bylo eliminováno možné riziko nákazy voličů i členů komisí.
Před volební místností bude umístěna desinfekce rukou vč. upozornění nutnosti jejího použití a do volební místnosti bude voličům umožněn vstup pouze s ochranou dýchacích cest. Je nutné
dodržovat odstupy 2 m.
Kontrola dokladu totožnosti bude v součinnosti s voličem probíhat následovně:
•
•

Volič položí doklad na stůl s fotografií nahoru (v případě pochybností může volič sejmout ochranu dýchacích cest s odstupem od člena komise)
Volič sám otočí doklad na rubovou stranu na kontrolu trvalého
pobytu

Po kontrole dokladů obdrží volič úřední obálky pro oba druhy voleb
společně s kuličkovým perem a odebere se za zástěnu. Po vložení hlasovacích lístků do volební schránky kuličkové pero odloží do připravené nádoby, aby mohlo dojít k dezinfekci a dalšímu použití. Stejně tak se
budou pravidelně dezinfikovat zástěny.
Voliči v karanténě mohou využít zvláštního způsobu hlasování, a to
do zvláštní přenosné schránky, u zřízeného volebního stanoviště
(z auta), popř. v pobytových zařízeních kraje (to se týká jen těch zařízení, která budou zcela kvůli karanténě uzavřena). Zvláštní způsob
hlasování zajišťuje krajský úřad a volič se musí předem hlásit na stanoveném telefonním čísle (telefonní číslo bude zveřejněno na webových stránkách města a úřední desce). Tato volba bude probíhat ve velkých městech mimo klasické volební místnosti i komise bude zvláštní
(3 vojáci a civilní zapisovatelka).
Výsledky voleb

• zveřejňuje Český statistický úřad na svých stránkách: volby.cz
• výsledky voleb do zastupitelstva kraje budou bezprostředně po

•

jejich zpracování Českým statistickým úřadem zveřejněny jak na
www.mikulasovice.cz, tak také na úřední desce před městským úřadem,
celkové výsledky voleb vyhlašuje po uzavření všech okrskových volebních místností Státní volební komise.
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Celostátní Den
varování v Německu
od roku 2020 se bude v Německu vždy ve druhý
čtvrtek v měsíci září konat celostátní Den varování.
Premiéra Dne varování bude 10. září 2020. V rámci této
celostátní události zahrnující všechny spolkové země
bude prostřednictvím zkušebního poplachu otestována
technická infrastruktura varování na území celého
Německa. Kromě toho budou Den varování doprovázet
i PR aktivity směrované na obyvatelstvo.
V rámci celostátního Dne varování bude 10. září 2020
v 11.00 hod. realizován zkušební poplach s využitím
všech napojených prostředků a systémů varování.
Varování bude vysláno na všechny kanály připojené
k modulárnímu systému varování (MoWaS). Na úrovni
zemí a obcí budou paralelně využity i dostupné
komunální prostředky varování (např. sirény).
Informaci o odvolání poplachu vyšle Spolkový úřad pro
ochranu obyvatelstva a pomoc při katastrofách (BBK)
prostřednictvím systému varování MoWaS v 11.20 hod.
Informace o odvolání poplachu bude v 11.20 paralelně
přenesena i přes dostupné komunální prostředky pro
varování. Tam, kde se používají sirény, mají výstražné tóny
tento význam: dlouhý tón trvající 12 sekund znamená
„zkušební signál“, jednominutový kolísající tón znamená
„varování před nebezpečím“ a jednominutový stabilní
dlouhý tón znamená „konec poplachu“. Podřízené BRK
úřady si mohou zvolit, který z obou signálů („zkušební
signál“ nebo „varování před nebezpečím“) použijí
k realizaci zkušebního varování.
Není vyloučeno, že varovné signály budou slyšet
i v oblasti za hranicemi, a proto Vás informujeme
o tomto záměru.
S pozdravem, prap. Jakub Rössler
- KOPIS HZS Ústeckého kraje

KALENDÁŘ AKCÍ
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Starostové ze Šluknovska
jednali v Liberci
Výjezdní jednání Sdružení pro rozvoj
Šluknovska se uskutečnilo v pátek
v Liberci. Na programu byla návštěva
zařízení pro termické zpracování odpadu
– spalovna TERMIZO Liberec, a.s. S
provozem a možnostmi zařízení starosty
seznámil předseda představenstva Ing.
Pavel Bernát. Ve vzájemné diskusi došlo
i na problematiku nových odpadových
zákonů, které prochází v tomto čase
Parlamentem ČR, a které jsou pro
obce velmi nepříznivé, celou agendu
odpadového hospodářství výrazně
prodraží, jak obcím, tak následně
i občanům. Akcentují totiž zvýšení podílu
třídění (separace) oddělitelných složek
ze směsného komunálního odpadu,
aniž by výrazně tlačily na jejich další
zpracování a využití. Je smutnou realitou,
že draze vytříděný odpad, především
plast, končí ze 60-70 % zakopán do země
na skládkách! Spalovna, ač je umístěna
v samotném centru stotisícového
krajského města, funguje bez problémů
a dodávkami tepla do přilehlé teplárny
významně přispívá do centrálního
zásobování teplem v Liberci. Není bez
zajímavosti, že spalovna byla původně
komunálním projektem. V současné
době obce Šluknovska zvažují vytvoření
vlastní společnosti na svoz a likvidaci
odpadů, po vzoru Šluknova či některých
obcí v Libereckém kraji.
Další část jednání proběhla v Evropském
domě, kde sídlí Euroregion NISA. Starosty
přivítal předseda ERN, zároveň liberecký

28.11.2020 Mikulášovický Advent

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

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

Prodej se uskuteční:
25. října a 15. listopadu 2020
Mikulášovice - u základní školy - 15.50 hod.
Při prodeji slepiček - výkup králičích kožek
cena dle poptávky.
Informace: Po - Pá 9.00 - 16.00 hod.
Tel.: 601 576 270, 728 605 840
www.drubezcervenyhradek.cz
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Foto: vlastní
Starostové Šluknovska na jednání v Liberci

hejtman pan Martin Půta. Ze strany
starostů zaznělo mj. poděkování za
nezištnou výpomoc v době nouzového
stavu, kdy Liberecký kraj poskytl obcím na
Šluknovsku desinfekci a osobní ochranné
prostředky. Proběhla i krátká diskuse
o připojení Šluknovska k Libereckému
kraji, ke kterému do šedesátých let již
patřilo. V současné době vyjádřilo zájem
o připojení i Mnichovo Hradiště a okolí.
Činnost ERN představil jednatel pan
Ondřej Havlíček. Euroregion Neisse - Nisa
- Nysa je organizace působící v prostoru
Trojzemí, tj. hraniční oblasti mezi
Spolkovou republikou Německo, Českou
republikou a Polskou republikou, které
vzniklo na základě iniciační konference
„Dreiländereck“ v Zittau v květnu
1991. Sdružení usiluje na svém území
o vytvoření společného, rozmanitého
prostoru pro přeshraniční spolupráci.
Sdružení usiluje o zlepšení výměny
informací, přeshraniční komunikace,
zpracování a stanovení priorit rozvoje
euroregionálního prostoru.
Ze Šluknovska jsou členy tyto obce: Dolní
Podluží, Dolní Poustevna, Doubice, Horní
Podluží, Chřibská, Jiřetín p. Jedlovou,
Krásná Lípa, Lipová u Šluknova, Rumburk,
Staré Křečany, Šluknov, Varnsdorf, Velký
Šenov, Vilémov. Prostřednictvím ERN
plynou do regionu významné prostředky
z fondů EU na přeshraniční spolupráci.
Jan Kolář, předseda SPRŠ
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SLOVO SENÁTORA
Vážené dámy, vážení pánové, přátelé.
Když jsem byl před šesti lety trochu nečekaně
zvolen senátorem, začal jsem v souvislosti
s mým působením v Senátu psát také články
a různé postřehy. Zhruba dva roky jsem je
psal pro děčínský Princip, který pak bohužel
skončil. Začal jsem proto informovat napřímo,
nejprve starosty, pak jsem přidal ředitele
škol, novináře a postupně se přidávali další.
A tak Vám nyní rozesílám nepravidelně občas
nějaký e-mail, většinou s odkazy na dotčené
dokumenty atp.
Jedním z mých nejzávažnějších témat
jsou zvyšující se regionální rozdíly jako
důsledek trvajícího propadu Ústeckého
kraje, potažmo Severozápadu. V Senátu
jsem k tomuto tématu pořádal veřejné
slyšení a Senát přijal několikero usnesení
a výzev vládě. Výsledkem je cca 100 miliard
Kč, které by v příštím období mělo směřovat
k nám na Severozápad (pokud to vláda ještě
neodkloní nebo svou pasivitou nepromarní
krajská reprezentace). Usnesení Senátu
k situaci strukturálně postižených regionů,

včetně prezentace s daty o vývoji regionu,
naleznete zde: http://zbyneklinhart.cz/senat/
dokumenty/?utm_source=newsletter&utm_
medium=email&utm_campaign=senatni_a_
krajske_volby_2020&utm_term=2020-09-23.
Poslední můj impuls v řadě k danému tématu
směrem na ministryni financí Schillerovou,
zde:
http://zbyneklinhart.cz/wp-content/
uploads/2020/09/34535_2020_vicelety_
financni_ramec_EU_2021-2017_a_Fond_
obnovy.pdf?utm_source=newsletter&utm_
medium=email&utm_campaign=senatni_a_
krajske_volby_2020&utm_term=2020-09-23.
Nyní se blíží další volby, jak do krajského
zastupitelstva, tak už i do Senátu. Aktuálnější
věci opět na mých stránkách http://
zbyneklinhart.cz/ a na mém Facebooku,
včetně podpor několika osobností. Těší mě
podpora i kolegů z jiných stran, jako např. od
předsedů senátních klubů ANO 2011 či ČSSD,
stejně jako podpora předsedy Senátu Miloše
Vystrčila či místopředsedů Senátu Jiřího
Růžičky a Jana Horníka.
Tak jen stručně pozvání k prvnímu kolu voleb

UTONy v novém
Srpen roku 2020 se zapíše do historie vojenského
nože UTON hned dvakrát. Jednak právě tento
měsíc Mikov na trh oficiálně uvedl edici 0008,
která je vyrobena z oceli N690. A za druhé Mikov
upravil možnosti, jak lze UTONy objednávat.
Jaká je tedy naše současná nabídka? UTON série 0007
je nůž vycházející z původního armádního zadání, který
vzhledem k použité nerezové oceli 420 využije především
ten, kdo potřebuje v terénu nůž snadno naostřit. Naopak
UTON 0008 budou preferovat uživatelé vyžadující
kvalitní ocel s delší trvanlivosti ostří, které se však brousí
obtížněji. A konečně UTON z uhlíkové oceli je černěný,
při používání nedává žádné odlesky, ovšem je zase
náchylný k rezavění a černěná vrstva se může poškrábat.
Pokud se tedy rozhodnete pro ten pravý, tak když
v našem e-shopu kliknete na Vojenské nože UTON,
máte před sebou možnost vybrat si dvě kompletní
sady série 0007 UTON 362-NG-4/POLICE, UTON 362NG-4/ARMY a pak také jeho delší variantu UTON AZ.
Pokud byste chtěli zvolit vlastní kombinaci nože
a pouzdra, vyberete si pod nimi mezi sérií 0007 z oceli
420 (362-NG) a 0008 z oceli N690 (362-BG) nebo UTON
z uhlíkové oceli GR 1070 (362-0G). Po kliknutí se vám
pod nožem otevře nabídka „Související zboží“, kde
si podle svých preferencí vyberete pouzdro, které je
dodáváno včetně příslušenství (pilky, pilníku a šňůry).
Pokud náhodu nějaké příslušenství ztratíte nebo
zničíte. můžete si je samozřejmě objednat samostatně.
Věříme, že ať už vaše volba padne na kterýkoliv UTON,
určitě neuděláte chybu.
Zdroj: www.mikov.cz

Foto: vlastníNový vylepšený Uton je černěný a rozhodně jeho pořízením neuděláte chybu.

2. - 3. 10. 2020, které proběhne společně
s krajskými volbami. Do nich kandiduje na
kandidátce Starostů a nezávislých (pod č. 7)
třináct osobností z okresu Děčín, většinou
starostů. Využijte prosím preferenční hlasy
k podpoře těchto schopných lidí z regionu.
A pak prosím i o účast v druhém kole senátních
voleb 9. - 10. 10.2020, Díky.
Takže díky za to, že jsem mohl šest let působit
díky Vaší předešlé podpoře v Senátu, kde jsem
se mohl opakovaně stát předsedou Výboru
pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní
prostředí jako jeden z nejmladších v historii
Senátu. Je to nepřenositelná zkušenost.
Jako senátor za Děčínsko jsem připraven
pokračovat v rozdělané práci. Pokud i Vy
považujete mou stávající činnost v Senátu za
alespoň přiměřeně smysluplnou a užitečnou,
můžete ji 2.-3. 10. 2020 podpořit svým hlasem
jak v senátních volbách, tak za starosty
a nezávislé ve volbách krajských (kandidátka
č.7).
Díky moc a hezké podzimní dny Vám přeje,
Váš senátor Zbyněk Linhart.

Pozvání na podzimní výstavu zvířat
mladých chovatelů do Slovanského
domu v Mikulášovicích
Jako součást celostátní akce 72 hodin
se uskuteční v sobotu 31.10.2020
od 10 do 17 h výstava zvířat v držení
mladých chovatelů, kterou pořádají
zdejší Mladí chovatelé zvířat a jejich
vedoucí. Uskuteční se letos v malém sále
Slovanského domu v Mikulášovicích.
Letošní ročník je pojat jako před rokem
poněkud odlišně. K účasti jsou pozváni
mladí chovatelé i z dalších měst a obcí
Šluknovského výběžku, takže se bude
soutěžit nejenom mezi jednotlivci
v jednotlivých odbornostech, ale i mezi
městy a obcemi. Jsme moc zvědaví, jak se
v této plánované konkurenci prosadí naši
místní členové chovatelského kroužku
a další mladí účastníci z Mikulášovic.
Vítězové si opět odnesou domů hezké

poháry a věcné ceny. Hodnocení zvířat
budou tradičně provádět samotní
návštěvníci hlasováním během celé
výstavy. Druhou částí projektu bude
pokračování výsadby ovocných stromů,
které proběhne ve středu 14.10.2020
a provedou ji členové kroužku a jejich
vedoucí v místě sídla spolku na Salmově
a dalších místech v Mikulášovicích.
Tradiční podzimní úklid Salmovského
lesa už budou mít naši mladí za sebou,
protože proběhne už v sobotu 19. září
2020 v rámci celostátní akce Ukliďmě
svět - Ukliďme Česko. Srdečně zveme
veřejnost k návštěvě akce a tím k podpoře
této bohulibé zájmové činnosti naší
mládeže.
Vlastimil Jura, předseda spolku

Foto: vlastní
Mladí chovatelé při poslední výstavě se svými zvířecími miláčky.

MIKULÁŠOVICKÉ NOVINY

strana 6

září 2020

AKTUÁLNÍ TIP NA VÝLET

Křížové cesty do třetice
Historické křížové cesty v našem výběžku jsou
tak unikátní, že jako tip na výlet vám je ještě
jednou, do třetice, nabízíme. Máme tu v nich
nejenom historické památky převážně z 18.
a 19. století, ale v místech jejich výskytu najdeme klídek a pohodu, které po nedávných
a opět se dnes vracejících koronavirových
událostech tolik potřebujeme. Poté, co v nedávné minulosti soudruhům překážely v jejich
ideologii a dopustili poničení většiny z nich,
nalezneme je dnes povětšinou po citlivých
rekonstrukcích, na kterých se podíleli mnozí
dnešní řemeslníci a kumštýři.
Trasa tohoto tématického výletu povede po
druhé straně výběžku než ta minulá do Brtníků a Křečan. Čekají nás postupně zastavení ve
Velkém Šenově, Šluknově, Království a Jříkově.
Ta šenovská nás nasměruje na úbočí Křížového vrchu, ležícího nad místním hřbitovem.
Z každé strany všech 13 pomníčků, umístěných v listnatém lese, jsou vysázeny dnes už
stoleté lípy. Zakladatelem byl místní rodák
Ambrož Hille, bratr litoměřičského biskupa
Bartoloměje Hilleho, který toto dílo také 8. září
1856 vysvětil. Původní výjevy sochaře a řezbáře Karl Otta a malíře J. Birnbauma z Jiřetína,
po rekonstrukci před 20 lety, vystřídaly reliéfy
v pískovci. Dominantou celého areálu je velký
kříž s ukřižovaným Kristem, umístěný do jeho
středu.
U sousedů ve Šluknově najdeme hledaný
objekt u hřbitova, kousek nad náměstím. Původcem měl být pivovarnický tovaryš Anton
Drösel a mělo to být poděkováním za to, že ve
Šluknově nalezl práci a domov. Bylo to v roce
1738, ale o dokončení se postarali až jeho
nástupci v roce 1756. Výklenky jsou osazeny

kopiemi dřevěných vyřezávaných obrazů, které v originále visí na schodišti šluknovského
zámku, kde vlastně také tvoří specifickou, patnáctou křížovou cestu Šluknovského výběžku.
Dřevěné obrazce jsou úžasné a jejich autory
jsou místní řezbáři okolo Jiřího Nikodýma, kamaráda to našich mikulášovických kouzelníků
dřevosochařů.
Mistr už bohužel není mezi námi. Cesta samotná je doplněna několika kaplemi a v objektu stojí i nepřehlédnutelný pomník padlým
v první světové válce. Součástí místního parčíku jsou i další pamětihodnosti jako pomník
věnovaný Friedrichu Schillerovi, známému to
básníkovi, spisovateli a dramatikovi nebo ten,
kterým vojenský spolek veteránů vzpomněl císaře Františka Josefova už v roce 1908. Nehoní-li vás čas, zastavte se i na zdejším hřbitově
s hroby padlých.
Na dnešní trase leží jako třetí v pořadí křížová cesta v Království z roku 1859. Najdeme ji
cestou na Jiříkov, na odbočce z hlavní silnice
vlevo, kousek za ohradami s koňmi. Kopec se
jmenuje Kamenný vrch a cesta je desátou ze
čtrnácti ve výběžku vybudovaných. První dřevěné obrazce vyřezal v širokém okolí nejvýznamější řezbář 19. století Josef May ze Šluknova.
Staré podstavce měly pohnutý osud, když kromě jiného došlo v roce 2003 k jejich odcizení,
které ale bylo odhaleno a po čase, v roce 2017,
kdy se kruh uzavřel, vše spočinulo na svém
místě. Podle originálů vytvořila rumburská firma Dřevoplus, patřící T. Kňazovičovi, sádrové
odlitky výjevů, které byly o rok později vloženy
do jednotlivých oken. Vše proběhlo za finanční podpory německých rodáků a současných
obyvatel města. Opravena byla i kaplička Bičo-

vání Krista a dochován je pomník padlým.
Poslední křížovou cestou na našich toulkách
bude ta v Jiříkově, v zahradě zdejšího kostela
sv. Jiří. Vyrůstala postupně v letech 1807 až
1826 pod dohledem “Zbožné nadace občanů
Jiříkova”. Nutná posocialistická obnova byla
provedena místní farností v roce 2005. Cestou
nás provázejí velice moderně pojaté obrazy
z dílny Siegera Ködera, kněze z německého Ellwangenu. I v tomto případě je každé zastavení
z obou stran osázeno lípami.
Budeme-li chtít po vzoru horolezce Reinholda Messnera, který zdolal bez kyslíku všech
14 osmitisícovek, navštívit všech 14 křížových
cest ve výběžku, určitě najdeme bez problémů
i ty zbylé, na které v našich tipech nedošlo. Ta
NEJ je v Jiřetíně, další pak v Krásné Lípě, Rumburku a Varnsdorfu. Na seznamu je i vilémovská, kterou v současné době čeká oprava, na
které se můžete finančním darem podílet i vy,
když za svůj bohulibý čin budete zvěčněni na
jednom ze zastavení. Bohužel tu, která stávala
na hřbitově u kostela sv. Václava ve Fukově, už
nenajdeme. Zanikla při demolici obce a odstřelu koslela v roce 1960. Zajímavostí je, že
byla postavena v roce 1881 díky penězům získaným prodejem hrobových míst na sousedním hřbitově. Dnes tu stojí jako pietní symbol
hlavní hřbitovní kříž a město Šluknov zajistilo
symbolické vyznačení původní křížové cesty.
Nezbývá než do třetice poděkovat paní Kláře
Mágrové z Rumburka za nashromážděné informace, které jsme od ní čerpali pro naše tipy
na výlet po trase křížových cest.

Foto: vlastní
Dominantní kříž umístěný do středu křížové cesty ve
Velkém Šenově.

Originální řezby křížové cesty, umístěné na zámku ve
Šluknově.

Pomníček na počest mocnáře.

Petr Horák
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Hurá zase do školy!
Konečně konec prázdnin, říkali si letos nejen rodiče,
ale i někteří žáci, když jsme 1. září po opravdu dlouhé době znovu otevřeli dveře naší školy. Slavnostně a radostně jsme přivítali osmnáct prvňáčků, ale
také všechny ostatní žáky, kteří se mohli opět vrátit
zpátky do školy. A my učitelé jsme také spokojení,
protože se po několika měsících v prostorech školy
zase ozývá dětský smích a brebentění. Nečekaná
mimořádná opatření v loňském školním roce nás
hodně zaskočila, ale přinesla i nové poznatky a zkušenosti. Výuka na dálku byla totiž pro všechny velkou neznámou. Každý se jí zhostil po svém. Jedno
je ale jasné, bez pomoci Vás, rodičů, bychom svou
práci těžko zvládli. Ještě jednou velké díky.
Těšilo nás, že se po uvolnění opatření někteří žáci vrátili do školy - byť jen na několik týdnů.
Od května probíhala příprava žáků deváté tří-

dy k přijímacímu řízení na střední školy, o něco
později výuka na prvním i druhém stupni. Byli
jsme jedna z mála škol, kde se denně vyučovalo. Školu navštěvovalo téměř 70 % žáků.
Také o prázdninách tu bylo rušno. Toto období se
vždy využívá k různým opravám a přestavbám. Ani
letošek nebyl výjimkou. Máme krásné nové dveře
v prvním patře, chodby v celé škole byly vymalovány a mají nová osvětlení, byla provedena celková
rekonstrukce učebny Vv - Hv, včetně výměny podlahové krytiny, osvětlení a nové elektroinstalace.
Všem řemeslníkům moc děkuji za dobře odvedenou práci. Určitě přispěla ke zpříjemnění školního
prostředí…
Díky velké dotaci, kterou naše město získalo, a také
značnému příspěvku z vlastního rozpočtu, začíná
rozsáhlá rekonstrukce horní školy. Bude probíhat

Zpráva mykologického
kroužku
Podzim přispěchal do krajiny a dal o sobě
vědět, že je tu a i jeho podzimní dary. Tuto
skutečnost spolek houbařů přijal s nadšením.
Po horkém a suchém létě začali éterem prosakovat zprávičky o zaručeném výskytu hřibovitých plodnic. No konečně! Je tu období,
na které jsme netrpělivě čekali. Bylo rozhodnuto, vyrazit do místních lesů, remízků a také
prošmejdit nízké březové a osikové křoviny.
Sobotní dopolední počasí bylo příznivé k vášnivé sběratelské akci. Skupina houbařů vnikla
do lesního porostu, s nadějí, že vrchovatě naplní koše nalezenými houbovými exempláři.
odpoledne jsme se všichni sešli na základně.
Úroda byla až překvapivě bohatá. Vše bylo
druhově roztříděno a určeno. Hřibovitých
plodnic bylo neuvěřitelně mnoho. A nalezeno
bylo tentokrát mnoho křemenáčů březových
a osikových. V doneseném množství triumfoval hřib pravý, kozák březový a habrový.
Z rourkovitých hřib kovář, hřib peprný, žlutomasý a hnědý. Z lupenatých byla zastoupena
pošvatka plavá, muchomůrka růžová nebo
šedivá, ryzec smrkový. Z holubinek nalezena

celý školní rok. Máme radost, že se podaří zachránit tuto krásnou historickou budovu. Po dokončení
všech prací získáme nové prostory pro výuku, školní družinu i volnočasové aktivity. Práce se netýkají
školní jídelny, ta je plně v provozu. Prosíme žáky
i všechny ostatní strávníky, aby dodržovali zvýšenou opatrnost při cestě na oběd.
Teď už jen doufejme, že přítomnost dětí ve škole
a přímá výuka v tomto školním roce nebude jen
naším snem, ale samozřejmostí. Při dodržování
zvýšených hygienických pravidel a ostatních nařízení snad vše zvládneme. Přestože poslední vývoj
situace tomu příliš nenasvědčuje, chci popřát všem
učitelům, rodičům i žákům zase „ten obyčejný“ školní rok.
D. Kalousková

FOTO ZPRÁVY

výborná holubinka mandlová, nazelenalá,
hlínožlutá a olivová. Čechratka podvinutá
byla donesena pro studijní účely. Dříve byla
doporučována jako jedlá. Zjistilo se však, že
při opakovaném používání vyvolává rozpad
červených krvinek! Přesto ji lze ve východní
Evropě stále koupit na tržištích. Břichatkovité byly nalezeny: pýchavka obecná, sbírají se
jen mladé plodnice, pestřec obecný, který je
jedovatý, ale po usušení se může používat
v malém množství jako koření. Jedlé houbičky
byly očištěny a zpracovány. Kotlík již čekal svůj
úkol. Ohniště bylo rozpáleno, nastával ten
pravý houbařský potlach, který máme všichni
tak rádi. Houbová smaženice byla výborná. Při
dobrém truňku se hezky povídalo. Na opékání
špekáčků přišla řada později. I kytara dostala
prostor ke své produkci. Vždyť houbaření je
naší doménou. Na konci měsíce září, uskutečníme další houbařské podzimní posezení
a příroda k nám bude jistě opět štědrá. Houbám zdar.
Za mykologický kroužek Záveská Mirka
předsedkyně houbařského kroužku

V městském parku u pošty se slavnostně odhalil památník věnovaný vzpomínce slavné rodačce, pěvkyně Anni Frind, umělecké
ztvárnění pochází z ateliéru bratrů Bodorových.

Foto: Tomáš Fúsek
Začátek září úrodě opravdu přál, sucho ji však trochu pozastavilo

Spolek Nixdorf uspořádal koncert ke 121. výročí narození pěvkyně
Anni Frind, vystoupila pěvkyně Helena Krausová za doprovodu
hudebníků Šluknovska.
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Informace o dění v ČSCH ZO
Mikulášovice „Lerchův statek“
Vážení zástupci města, vážení sponzoři, vážení
přátelé a příznivci chovu domácích zvířat a vážení spoluobčané.
Letošní rok začal pro všechny nepříliš příznivě.
Po různých opatřeních vlády jsme byli všichni
omezeni, a tak se i květnová výstava nemohla
konat. Mnoho lidí bylo zklamaných, protože
se těšili jak na zvířata, tak i na posezení s přáteli u pivečka a dobrého jídla. I my, chovatelé,
jsme na tom nebyli lépe, protože každá akce
zabere mnoho času na přípravu, a nakonec
vše přišlo vniveč. Byla to velká škoda, ale jak
se říká: ‚nehodili jsme pušku do žita‘, a o to
více jsme se soustředili na podzimní výstavu,
která se opravdu vydařila. Mnoho z vás nám
dopředu oznamovalo, že se určitě zúčastní,
a tak se také stalo. Účast byla opravdu hojná
a my jsme rádi, že se nám pomalu, ale jistě
daří navázat na staré tradice, vystavovat zvířata, která mnohde nejsou vidět, přinést něco
nového a tím obohatit kulturní život našeho
města. Připravili jsme nový výstavní areál, který byl oddělen od posezení, a tak bylo dost
prostoru jak pro zvířata, tak pro občerstvení
a stánkový prodej.
Bylo vystavováno celkem více jak 200 zvířat.
Největší zastoupení máme v hrabavé drůbeži,
kde bylo k vidění 32 plemen z celkových 82
kusů. Obrovským lákadlem, především pro
děti, byli bezesporu 2 pštrosi Emu, které jsou
v držení manželů Lerchových a 7 nutrií pana
Jansy. Mimoto byla výstava obohacena o expozici holubů (33 ks), exotů (32 ks), vodní drůbeže (12 ks), králíky (11 ks), hlodavce (16 ks),
jednu kočku, pět plazů, dvě kozy, dvě ovce,
dva poníky a v zastoupení hmyzu dvě strašilky.
Jsme rádi, že i mladí chovatelé přispěli svými
mazlíčky a rozhodli se vystavovat. Velmi pozitivní je i ten fakt, že jsme se rozrostli o nové
chovatele, kteří vstoupili do naší organizace.
Před rokem jsem vás informoval o tom, že je
nás 14, ale to už neplatí. Za poslední rok požádalo o vstup do našeho spolku 15 lidí, takže je
nás už 29 a další se hlásí. I toto o něčem svědčí.
Naší prioritou je kvalita jednotlivých akcí a to,
aby každý z vás odcházel spokojený. Rozšířili jsme posezení, aby bylo více míst k tomu,
abyste si mohli s jídlem, nebo s pitím všichni

sednout. I toto se ukázalo jako dobré rozhodnutí, neboť lavice byly stále obsazené a nikdo
s jídlem nestál.
Zakládáme si na třech věcech:
1) aby vystavovaná zvířata byla v určitém
standardu a měla co největší záběr, a chtěli
bychom, aby se bylo na co dívat,
2) aby tombola byla bohatá a ceny hodnotné,
to znamená, že když už se někdo rozhodne do
toho investovat, tak aby vyhrál, dohlíželi jsme
na to, aby výherní byl opravdu každý třetí lístek,
3) aby občerstvení mělo úroveň a jídlo bylo
kvalitní, a když si někdo něco koupí, aby se
najedl a byl spokojený.
Na kvalitu občerstvení si nikdo nestěžoval,
a tak jsme rádi, že vám chutnalo. Snažíme se,
aby to nebylo jen o párku nebo klobáse, ale
v nabídce byla i uzená kýta, vepřové a kuřecí
steaky, guláš, po kterém se jen zaprášilo, grilovaný hermelín a bramboráky. K tomu se točilo dobré pivo a pro děti limonáda. O tom, že
vám chutnalo, svědčí i ten fakt, že jak z jídla,
tak i z pití, nic nezbylo. Tak věříme, že tím byla
celá atmosféra zpečetěna.
Opět chceme poděkovat všem sponzorům,
bez kterých by celá akce nebyla tak hodnotná a rozmanitá. Jmenovitě děkujeme Městu
Mikulášovice, Pivovaru Kocour z Varnsdorfu,
Obchodnímu domu Ratio z Rumburka, firmě
Energys, firmě Alatex, panu Fúskovi a turistickému sdružení TOM, masně manželů Möseových, paní Kocourkové a květince Sonia, manželům Kalvasovým a mnoha dalším, drobným
sponzorům z řad obyvatel našeho města. Díky
vám všem, kteří jste přispěli, ať už finančně
nebo hodnotným darem. Děkujeme i vám,
kteří jste se „pouze“ zúčastnili, protože jenom
tak se tato akce mohla konat v takovém rozsahu, který přesáhnul hranice našich představ.
Opravdu děkujeme všem.
Závěrem bych Vám všem chtěl popřát mnoho
pohody, klidu a osobních úspěchů, loučím se
s Vámi a těším se na viděnou na některé z našich dalších akcí konaných v příštím roce 2021.
Už nyní plánujeme, jak a čím vás zaujmout.

září 2020

FOTO ZPRÁVY

V mikulášovickém zatopeném lomu se opět po roce sešli dřevosochaři, aby pokračovali v započaté tradici setkávání a zejména
dalšího zkrášlování nejen samotného lomu, ale i dalších míst ve
městě. Děkujeme majiteli Tomáši Česnekovi za poskytnutí zázemí,
ale také všem účastníkům za pohodu při akci, která přilákala řadu
návštěvníků.

Za ZO ČSCH „Lerchův statek“ Jiří Šitner.

První školní den je slavnostním okamžikem nejen pro samotné
prvňáčky, ale také pro jejich nejbližší.

Žáci FK Mikulášovice a jejich činnost
Letošní fotbalové jaro, bylo bohužel bez fotbalu. Omezení vlády nás nepustilo do velice dobře
rozehrané soutěže.
Václav Kunc

Stejně jako do školy základní, vedení přišlo pozdravit také ty nejmenší do naší mateřské školy.

září 2020
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Z Jilemnice přivezli biatlonisté dvě medaile
a jednu krásnou bramboru
V průběhu letních prázdnin biatlonisté tréninkově
nezaháleli a usilovně se připravovali na druhý Český pohár v Jilemnici, pořádaný ve dnech 21. - 23. 8.
2020, společně pro žactvo i dorostence. K běžným
tréninkům v Mikulášovicích zařadil klub i třídenní
soustředění právě v areálu Hraběnka v Jilemnici,
pár dní před závody. Soustředění se účastnilo osm
závodníků a dva trenéři. V samotných pohárových
závodech se poté každý závodník mohl soustředit jen na sebe, jako by závodil na „domácí půdě“.
Bohužel tvrdé výkonnostní síto nepustilo do dalších
bojů Matěje Kocourka a Andreu Fúskovou. Další čtyři žáci a tři dorostenci sbírají body dál, jak pro klub,
tak hlavně v hodnocení jednotlivců v republikovém
žebříčku. Naším nejžhavějším želízkem je Adélka
Trojanová, vedoucí závodnice Českého poháru, která má našlápnuto na celkové vítězství. Rozhodne se
však právě v Jilemnici a na Mistrovství ČR v Mladé Boleslavi. První zkoušku o Jilemnickém víkendu zvládla na jedničku. V sobotním dopoledním sprintu se
štafetovou střelbou nedala svým soupeřkám šanci.
Na trati i střelnici byla nejrychlejší, a to i přes jedno
dobíjení v první střelecké položce. V nedělním klasickém sprintu na každé střelecké položce jednou
chybovala, ale svojí momentální běžeckou formou
se dokázala dostat na medailovou pozici a skončila třetí. V celkovém hodnocení si tak po Jilemnici

upevnila první pozici v republikovém hodnocení.
V nejmladších žácích, náš začínající nováček Janko Jork Feimann, absolvoval své druhé závody
a první pohárové. Ukázal, že z něho do budoucna může být výborný střelec a závodník biatlonu. V sobotním sprintu velice mile překvapil,
když s jedním dobíjením vyčistil terče a doběhl
na krásném čtvrtém místě. Jen deset sekund ho
dělilo od medaile. V neděli, při jediné střelecké
položce, udělal dvě chyby a po dvou odběhnutých trestných kolech obsadil 6. místo. Protože
má odběhnuté pouze tři závody, v republikovém
žebříčku se tak předběžně usadil na 12. místě.
Ve starších žákyních Natálka Ludvíková podala
v každém závodě velice dobré běžecké výkony.
Na střelnici jí však v prvním sprintu se štafetovou
střelbou nevyšla druhá střelecká položka, kde
i po třech dobíjených ranách nechala jeden terč
a jedno trestné kolo s časem stráveným dobíjením jí stačilo na 27. místo. V druhém závodě sice
střelnici zvládla pouze s jednou chybičkou, ale
střelba byla příliš opatrná, a tak doběhla na pěkném 14. místě s nevelkou ztrátou na první pětku.
V nejstarších žákyních se na Hraběnce předvedla na svých úplně prvních biatlonových závodech další nováček, Barbora Trojanová. Barča
oba závody zvládla velice dobře, kdy hlavně na

střelnici patřila k nejlepším. V prvním závodě po
deseti ranách musela dobíjet jen jednou a doběhla na 27. místě. V nedělním závodě musela na dvě trestná kola a skončila na 35. místě.
Víkendové odpoledne v Jilemnici patřilo již dorostu a střelbě z malorážky na 50 metrů. Tři naše „začínající“ nejmladší dorostenky Adélka Švitorková,
Natálka Mocíková a Viktorka Kirchnerová ukázaly,
že se mezi nejlepšími neztratí. Áďa sice v sobotu
v závodě se štafetovou střelbou tzv. vybouchla na
střelnici, když vleže po osmi ranách běžela tři trestná kola a vstoje dvě. Jako zkušená závodnice závod
nevzdala a dobojovala ho na 24. místě. V neděli
pustila sobotní neúspěch z hlavy a ukázala, že umí.
Zastřílela nejlépe ze všech dorostenek, vleže za
1 a vstoje parádní 0. Tento výkon znamenal 13. místo a velice ceněnou první výkonnostní třídu, která jí
zajišťuje do příštího roku volný postup až na Mistrovství ČR. Natálka s Viktorkou měly oproti Adélce
lepší sobotní závod. Naty vleže i vstoje dobíjela
pouze jednou a vybojovala pěkné 11. místo. Viki
skončila šestnáctá s šesti dobíjenými ranami. V neděli pak Natálka na střelnici chybovala celkem čtyřikrát a Viki sedmkrát a doběhly na 22. a 24. místě.

Adélka Trojanová a její zlato ze sprintu se štafetovou
střelbou

Janko a jeho premiérová střelba na ČP

Finiš Báry Trojanové a její premiérový závod

Natálka Ludvíková na trati sprintu

Zdeněk Mocík

Společné foto nesmí chybět

Bronz Adélky Trojanové z nedělního sprintu

Soustředění v Jilemnici si všichni užili

Soustředění v jilemnickém areálu Hraběnka našim
sportovcům před startem Českého poháru prospěl.
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Mistrovství České republiky v Turistickém
závodě se běželo v Mikulášovicích
Další sportovní událost z těch nejvyšších možných
se uskutečnila v našem městě. Mistrovství České
republiky v turistickém závodě smíšených dvojic
a také samostatné MČR v dlouhém závodě nazývaném Long se běželo za fotbalovým stadionem
a přes rozhlednu Tanečnice. Na ty nejlepší závodníky z celé republiky nečekala jenom fyzicky náročná
více jak dvanáctikilometrová trať, ale také fakt masivní těžby napadeného dřeva kůrovcem. Přesto,
že organizátorům vyšly Lesy ČR velmi vstříc a operativně spolupracovali, závodníků znepříjemňoval
běh například koberec vytvořený ze spadaného
jehličí. Seběhy klouzaly, výběhy zase podkluzovaly a tak kdo trať absolvoval a doběhl do cíle, mohl
být se svým výkonem spokojen. Přesto se běželo
o mistrovské tituly, a tak rozhodovala rychlost,
orientace v terénu a také šikovnost na trati. A právě to se mikulášovickým závodníkům povedlo na
jedničku, a tak na domácí půdě získali celou řadu
cenných medailových ocenění. Zejména dopo-

lední závod smíšených dvojic potvrdil dlouholetou nadvládu a stabilitu Mikulášovic v týmových
soutěžích. V kategorii žáků zvítězila sourozenecká
dvojice Andrea Fúsková a Ondřej Fúsek, stříbro zůstalo rovněž doma, a sice dvojici Barbora Trojanová
a Daniel Kreibich, na třetí příčce je pak na stupních vítězů doplnila dvojice z Kralup nad Vltavou
Homolková s Plickou. V kategorii dospělých pak
zvítězila mikulášovická dvojice Michaela Kreibichová a Zdeněk Plešinger, stříbro získali také domácí
Eliška a Vojtěch Šimkovi, bronz putoval do Orlové
zásluhou Hany Gabzdylové a Ondřeje Genca. V nejzkušenější kategorii se stali vítězi Radka a Libor
Koloniční z Frýdku Místku těsně o jednu jedinou
chybnou penalizaci před mistry sportu Květou
a Tomášem Fúskovými, bronz pak vybojovali Jana
Patzeltová a Petr Kalousek rovněž z Mikulášovic.
Odpolední long startoval bezprostředně po doběhu smíšených dvojic a na trať se vydala většina
závodníků z dopoledního závodu, tím se stal tento

běh ještě náročnějším na připravenost sportovců.
Dvanáctikilometrový přeběh rozhledny Tanečnice
s převýšením téměř 500 metrů ovládl celkově bez
rozdílu věku Vít Konopáč z Frýdku Místku, s minimální ztrátou pak doběhl mikulášovický veterán
Tomáš Fúsek, třetí byla Linda Palivcová ze Sudoměřic. V jednotlivých kategoriích si cenné kovy vyběhli
zlato Marek Charvát, stříbra pak Michaela Kreibichová, Pavlína Trojanová, Tomáš Fúsek a bronz
Zdeněk Plešinger všichni z TOM Mikulášovice.
Skvělé sportovní reprezentaci nejen našeho města,
ale i celého regionu a kraje předcházela mnohaměsíční příprava tohoto sportovního svátku, který patřil k absolutním vrcholům v daném odvětví. Poděkování patří opravdu všem institucím, sponzorům
a kamarádům, kteří se na přípravách i realizaci podíleli, bez nich bychom k nám na sever do příhraničí
nikdy takovou událost nemohli dotáhnout a uspořádat. Je to skvělá reklama a propagace nás všech.
Tomáš Fúsek

Nejen kvalitně připravené tratě v okolních lesích přispívají ke zdárnému průběhu, ale také samotné zázemí a prostor startu a cíle dává akci nejvyšší punc.

V kategorii nejmladších se na start postavila také
Adéla Trojanová spolu s Adamem Fojtou.

Sourozenci Andrea a Ondřej Fúskovi startovali v nejmladší kategorii naposledy a výkon ozdobili mistrovským titulem.

Poprvé běželi společně Eliška a Vojtěch Šimkovi a nakonec brali stříbro v kategorii dospělých.

Ceny mistrům republiky předával spolu se starostkou
a místostarostou také senátor PČR Zbyněk Linhart.

Mikulášovický Tomáš Fúsek na trati long dosáhl času
1.05.01 a celkově i ve své kategorii obsadil 2. místo.

Dotrostenec Marek Charvát dosáhl času 1.09.29, celkově 8. místo svoji kategorii vyhrál.

Zdeněk Plešinger svůj závod zaběhl v čase 1.09.55,
celkově 9. místo, ve svojí kategorii bral stříbro.

Marek Charvát se na dlouhé trati stal Mistrem České
republiky.
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