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Reprezentační ples města Mikulášovice
Retro MDŽ
Standa Hložek

9.3.2019

První společenskou akcí roku v Mikulášovicích byl bezesporu
reprezentační ples města. Ve Slovanském domě se uskutečnil
poslední sobotu v lednu a na taneční parket přilákal bez mála
dvě stovky tanečníků, kteří si v průběhu večera mohli užívat
nejen kvalitní hudbu. Na programu bylo také předtančení
místní taneční skupiny Step by Step, dva vstupy módní pře-

hlídky pak připravila umělecká agentura ReasAgency. Svatební
a společenské šaty a následně také luxusní spodní prádlo předvedly přední české modelky, finalistky České Miss a také muž
roku. O hudební doprovod celého plesu se postarala skupina
George band pod vedením kapelníka Jiřího Peška.
Text a foto: Tomáš Fúsek

Úvodní slovo měla starostka Ing. Miluše Trojanová spolu
s místostarostou Ing. Antonínem Bláhou.

Hned u vstupu do sálu čekalo na tanečníky milé přivítání
v podobě drinku.

od 20.00 hodin

Slovanský dům

Příběhy našich sousedů
str. 3

Fotozprávy
str. 5

KULTURNÍ AKCE
BŘEZEN 2019
3.3.2019

Dětský maškarní karneval
Slovanský dům
15.00 hodin

16.3.2019

Sportovní maškarní ples
Slovanský dům
20.00 hodin

Ples dobrovolných
hasičů se vydařil
Je to téměř neuvěřitelné, ale místní hasiči uspořádali již devětapadesátý ples v pořadí, a tak se napřesrok můžeme těšit na
zajímavé kulatiny. Snad v každém městě či vesnici je zvykem,
že právě ples nebo zábava hasičů bývá velmi vyhlášená. Mikulášovičtí hasiči nejsou výjimkou, plně obsazený sál, svižné
předtančení, nepředstavitelná tombola a o půlnoci velmi kuriózní překvapení v podobě losování vstupenek o netradiční
zážitkové poukazy. Na ples přijali pozvání také hasiči ze spřáteleného sboru ze sousedního Hinterhermsdorfu a jednotlivě
mnoho dalších z okolí.
Text a foto: Tomáš Fúsek

S prvními tóny hudby se taneční parket velmi rychle zaplnil.

SVOZY ODPADŮ
BŘEZEN 2019
DOMOVNÍ ODPAD
týdenní - každé pondělí
14ti denní – liché pondělí
11.3. a 25.3.
kombinovaný - každé pondělí
měsíční - pondělí 4.3.
BIO ODPAD
Nevyváží se
PYTLE S TŘÍDĚNÝM ODPADEM
sudé pondělí 4.3. a 18.3.

Organizačně se zapojilo mnoho členů místních hasičů, ústrojová
kázeň jenom podtrhla slavnostní událost.

Přítomné na úvod přivítala starostka místního sboru
dobrovolných hasičů Oldřiška Petříková.
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Malá a velká politika
Téměř denně, když otevřeme noviny nebo si pustíme televizi, valí se na nás skandály. Musíme sledovat, jak jeden politik pomlouvá druhého, jak si
navzájem vyhrožují trestními oznámeními a pak je
skutečně podávají. Kroutíme nad tím hlavou a říkáme si: Neměla by politika být o něčem jiném? Nevolili jsme ty lidi kvůli tomu, aby za nás řešili problémy
země, aby pracovali na kvalitních zákonech, aby
hájili ideje, kterými se zaštiťovali před volbami, aby
řídili úřady a ministerstva, která dostali svěřena? Jak
je tohle vůbec možné?
A tak máme chuť nad tím mávnout rukou s tím,
že když se ve „velké“ politice nedomluví, ukážeme
jim u nás, doma, v naší „malé“ politice, že to jde líp.
Možná proto, že jsme si blíž a denně se musíme potkávat, tak nevolíme opravdu tak ostrá slova do očí,
jenže metody používáme podobné.
V „malé“ i „velké“ politice by samozřejmě mělo jít
především o prosazení dobrých věcí pro nás všechny – o opravy silnic, kanalizaci, osvětlení, sociální
služby, pomoc sportovcům. Vyhráli jsme volby, dostali jsem vaši důvěru a děláme to, co jsme slíbili.
A samozřejmě, ne každému se to líbí, někdo má
jiný názor. A je to tak v pořádku, v demokracii musí
být i v „malé“ politice opozice. Nemá sice dostatek

hlasů pro svoje záměry, ale je zde od toho, aby
kontrolovala vedení města a navrhovala svá řešení
problémů. Všem nám ale společně jde přece hlavně
o Mikulášovice a tak by i opozice měla v naší „malé“
politice postupovat slušně, a kde to je možné, tak
vstřícně. Protože jakmile začne místo politických
a demokratických metod používat zlovolné intriky,
trestní oznámení a pomluvy – vzniká atmosféra, ve
které jde obtížně pracovat a věcné debaty o problémech, často i ostré a tvrdé – jak to má být, nahrazují emoce, zloba a zášť.
Konkrétní příklad? Na odbor dozoru a kontroly Ministerstva vnitra bylo doručeno anonymní udání které si můžete v tomto čísle novin přečíst. Toto udání
nezůstalo osamoceno a spolu s ním bylo na starostku podáno i trestní oznámení. Jako starostka, tedy
osoba veřejně činná v naší „malé“ politice, s tím samozřejmě musím počítat. Mám dost sil na to, abych
se dokázala bránit, zejména když se jedná o útoky,
které jsou evidentně nekonkrétní a nepodložené.
Proč ale o tom píšu a proč všechny tyto podklady
zveřejňujeme? Když se kolem nás dějí podobné
věci, už staří latiníci si kladli otázku „Qui bono?“
(Kdo z toho má prospěch?). Odpovědi se nabízí
dvě. Může to být dílo psychopata, který má ra-

dost z toho, že může ztrpčovat život. Může to být
ale také rafinovaný útok, který nemá argumenty
a nedokáže plnit svou úlohu v debatách. Proto
sahá k metodám, které mají za cíl všechny otrávit,
zastrašit a zabránit tak všemu smysluplnému, co ve
městě chceme udělat. Pořád chci věřit, navzdory
některým trpkým zkušenostem z minulosti, že se
jedná jen o práci osamoceného narušeného člověka, že ani opozice z něčeho takového nemá radost,
a jasně se veřejně od takových metod distancuje.
Ale ať už je to jakkoliv, jednu věc vám můžu slíbit,
nenechám se zastrašit a to, s čím jsme šli do voleb,
splníme.
Vaše starostka – Ing. Miluše Trojanová
Do uzávěrky únorového čísla novin bylo doručeno i vyjádření Ministerstva vnitra, odboru dozoru
a kontroly, jehož závěr shrnuje předložené materiály a konstatuje následující:
Na tomto místě shrnujeme, že po prošetření
celé záležitosti nebyly zjištěny skutečnosti, které by zakládaly relevantní důvod pro uplatnění
kompetencí svěřených Ministerstvu vnitra §123
a následující podle Zákona o obcích.

„Výběžan otužilý“
je nenápadný a stále velmi málo rozšířený živočišný
druh, vyskytující se na území Šluknovska. Zdá se, že
na rozdíl od jiných druhů savců v přímém ohrožení své existence není a jeho stavy v posledních pár
letech jsou stabilizovány. Nicméně nežije plošně
po celém území regionu, vytváří lokální ostrůvky,
jeho výskyt se však vloni dramaticky navýšil v severní části Lužického žulového masivu, konkrétně
v jádru Mikulášovické pahorkatiny. Je zřejmé, že
v tamních podmínkách je velmi dobře organizován,
skvěle prosperuje a překvapivě dokáže splynout
s místní populací nutrie říční.
Z těžko pochopitelných důvodů se v průběhu zimní sezóny několikrát stane, že se početní jedinci od
svého kmene krátkodobě oddělí a jakkoli jsou velmi nesmělí, dokáží se na dálku svolat a společně se
zanořit do ledových místních vod.
Nejinak tomu bylo o uplynulém víkendu na krásnolipském Cimráku.
Dle nezávislých pozorovatelů se tak v nepřerušeném režimu stalo již pošesté!
Nerušme je prosím, na vyhynutí zaplať pánbůh
předm. druh není, ale vyznačuje se mimořádnou
plachostí. Krásnolipští, děkujeme Vám za přízeň!
Milan Hulán

Na rybníku Cimrák v Krásné Lípě se sešlo několik desítek otužilců z okolního regionu.

Foto: vlastní
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Příběhy našich sousedů
Tak zní název projektu, který vyhlásila nezisková organizace Post Bellum.
Je to vzdělávací žákovský dokumentaristický
projekt.Žáci se během jednoho pololetí, za doprovodu svých učitelů, vydávají na pátrání za
osudy pamětníků války a komunistické nesvobody. Jejich příběhy zpracují do audio, video nebo
psané reportáže. Svou práci nakonec představí
veřejnosti na slavnostní závěrečné prezentaci.
Na základní škole v Mikulášovicích se do tohoto
projektu dobrovolně přihlásili žáci 7.třídy Lukáš
Machorek, Josef Horvatovič,Tomáš Baránek a Sára
Šimůnková pod vedením učitele Mgr. Petra Pánka.
Tak se stalo, že mě jednoho dne navštívili s prosbou, abych jim o svém životě vyprávěla. Žáci se
ptali, já odpovídala a byla to dvě krásná setkání.
Nejvíce mě potěšilo, že se děti opravdu zajímaly
o moji minulost spjatou s dobou, v níž jsem od roku
1929 až po dnešek žila. O celé akci mi mnoho řekla
paní Lucie Syrovátková, vedoucí projektu ve Šluknovském výběžku.
Na závěr celé akce jsem byla ve čtvrtek 14.2. 2019
pozvaná do Krásné Lípy, kde se konala slavnostní
prezentace.
Na té žáci z jednotlivých škol představili svá videa,
která o osmi pamětnících natočili. Osobně nás při-

vítal ředitel Post Bellum, Mikuláš Kroupa, senátor
Zbyněk Linhart a porota, která odměnila tři nejlepší
projekty.
Sál byl plný diváků, všichni pozorně sledovali záznamy a my, pamětníci, jsme měli radost, že jsme
dětem mohli předat trochu svých vzpomínek.
Velmi mě potěšilo, že Sára Šimůnková a Lukáš Machorek (Josef Horvatovič a Tomáš Baránek pro nemoc nemohli přijet) za mnou po prezentaci přišli
a děkovali mi, že se díky mně na takovou akci dostali.
Seděla jsem vedle pana Ondráčka z Dolní Poustevny,který vyprávěl o hrůzách, které prožil s maminkou ve sklepě domu v Drážďanech za náletu před
74 lety a o pocitu štěstí, že zůstali naživu. Řekl mi:
„Netušil jsem, že to budu moci ještě někdy někomu
vyprávět...“ Všimla jsem si, že i ostatní pamětníci vypadali velmi spokojeně a uvědomila jsem si, že my
starší jsme schopni radovat se ze života přes všechno špatné a zlé, co jsme museli prožívat. Nejvíce mě
těší, že autoři projektu Paměť národa zapojili žáky.
Něco jiného je učit se dějepisu a zcela jiné a názorné je vyslechnout lidi, kteří v době historických
změn žili.
Byla to smysluplná akce, za kterou všem organizátorům děkuji.
Milena Šťastná

Příběhy našich sousedů očima
Lucie Syrovátkové
Dne 14. února 2019 se v Krásné Lípě uskutečnila závěrečná prezentace vzdělávacího projektu Příběhy
našich sousedů neziskové organizace Post Bellum.
Do tohoto projektu bylo zapojeno sedm škol ze
Šluknovského výběžku. Na závěrečné prezentaci
děti představily široké veřejnosti a odborné porotě, jak si poradily s dokumentací příběhů pamětníků ze svého okolí. V rámci projektu Příběhy našich
sousedů se zúčastnili workshopů, setkávali se s pamětníky a půl roku pracovali na finálním výstupu.
Tým ze ZŠ Mikulášovice pod vedením pana učitele
Petra Pánka oslovil paní Milenu Šťastnou, která bývala učitelkou na této škole. Vyprávění paní Šťastné
bylo velmi poutavé a dětem přiblížilo život v období druhé světové války i komunismu. Celý výstup
z projektu je ke shlédnutí na stránkách Příběhy našich sousedů.
Lucie Syrovátková
koordinátorka projektu
Foto: Tomáš Fúsek

Firma Mikov expanduje s kancelářskými
potřebami na světové trhy

Přesto, že prezentaci naší školy představili pouze dva zástupci
mezi ostatními početnějšími skupinami žáků ostatních škol se
rozhodně neztratili.

Mikov v hlavní hale veletrhu Paperworld ve
Frankfurtu nad Mohanem představil koncem
ledna na ploše 30 metrů čtverečních kancelářské výrobky své privátní značky RON, ale i další tradiční výrobky firmy, kam patří zejména
nožířské zboží.
„Byli jsme příjemně překvapeni velkým zájmem obchodníků doslova ze všech kontinentů,”řekl manažer exportu Mikova Lukáš
Benko“. Vznikla zde celá řada konkrétních
kontraktů s národními i mezinárodními
distributory, které zaujaly nejen naše kancelářské potřeby, ale i další naše produkty.
Účast na významných zahraničních veletrzích,
kam Paperworld bezesporu patří, odpoví-

Na závěr prezentace předali žáci kytičku paní Mileně Šťastné.

Koordinátorka projektu Lucie Syrovátková také poděkovala
hlavní postavě našeho příběhu a předala pamětní certifikát.

Foto: vlastní
Pohled na veletržní expozici firmy Mikov.

dá aktivní exportní politice Mikova. Firma se
díky ní vrací nejen na tradiční trhy, ale získává
i nové obchodní příležitosti zejména v Západní Evropě a na Britských ostrovech.
Mikov je tradičním českým výrobcem nožů
a kancelářské techniky. Akvizicí firmy Narex
Bystřice letos své portfolio rozšířil ještě o ruční
nářadí, šroubováky a nástroje pro dřevovýrobu.
Jednoho z největších světových veletrhů
kancelářských potřeb na světě Paperworld se
v roce 2019 zúčastnilo na 1700 vystavovatelů
z 64 zemí světa. Jejich expozice si prohlédlo
přes 33 tisíc návštěvníků.
PhDr. Bedřich Jetelina - ředitel komunikace
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KRÁTKÉ ZPRÁVY
•
•
•
•

Zažíváte-li domácí násilí, potřebujete poradit, jak z bludného kruhu ven, existuje poradenské centrum
Intervenční centrum, sídlo má v Ústí nad Labem, pobočku také v Rumburku. Máchova ul. 492, sídlo ČD, tel. č.
475 511 811. Pomoci může i Policie ČR.
Město hledá kronikáře. Máte-li zájem, prosím, napište na
starosta@mikulasovice.cz
Upozorňujeme na omezení vjezdu vozidel těžších než
3,5 t na mostek v dolních Mikulášovicích, odbočka
z hlavní silnice do ulice „Německá“.

Kotlíková dotace nově - peníze nepotřebujete!
Vyměňte Váš starý /i nový/ kotel na uhlí za plynový
nebo tepelné čerpadlo. Plyn je levný, komfortní, bezúdržbový, čistý, ekologický a bezpečný. Již žádná černá,
špinavá kotelna. Ušetříte i na ohřevu teplé vody. Teplá
voda vždy k dispozici. Uhlí bude drahé, předpisy přísné!
Zájemci o nový zdroj vytápění, hlaste se na Městském úřadě
Mikulášovice u pana místostarosty Ing. Antonína Bláhy na
tel.: 603 700 832
Vše potřebné pro Vás zajistíme.

KALENDÁŘ AKCÍ
• 3.3.2019
• 9.3.2019
•
•
•
•
•

16.3.2019
6.4.2019
18.4.2019
20.4.2019

• 21.4.2019
• 30.4.2019
• 1.5.2019
• 16.6.2019
• 22.6.2019
• 27.7.2019
• 7.9.2019

Dětský maškarní karneval – Slovanský dům
Retro MDŽ, Standa Hložek – Slovanský dům
20.00 hodin
Sportovní maškarní ples – Slovanský dům
20.00 hodin
Divadelní vystoupení Hraničář - Slovanský dům
Zelený čtvrtek – Vzkříšení vodníků
muzikál Mamma Mia – Slovanský dům
20.00 hodin
Velikonoční jízda – kostel sv. Mikuláše
Pálení čarodějnic – program u Huberta
a Slovanského domu
Retro 1. máj – amfiteátr u Slovanského domu
Nožířské slavnosti – amfiteátr u Slovanského
domu
Mikulášovický triatlon – mikulášovický lom
Neckiáda – městské koupaliště
Mikulášovická řežba – mikulášovický lom

Jednání starostů Šluknovska na
ministerstvu zdravotnictví
V návaznosti na zapojení starostů Šluknovska do problematiky zachování nemocniční
lůžkové péče ve Šluknovském výběžku v posledním roce, dohodl senátor Zbyněk Linhart
na úterý 6. 2. 2019 v Praze schůzku zástupců
starostů Šluknovska s ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem. Jednání se zúčastnili
i zástupci měst, kterým patří místní nemocnice – tedy Rumburku a Varnsdorfu. Tématem
jednání bylo především zachování akutní
lůžkové péče v regionu. Všichni zúčastnění,
včetně zástupců zdravotních pojišťoven, se
shodli na potřebě udržet zdravotní péči v nemocnici v Rumburku, o jejímž případném
převzetí jedná Krajská zdravotní, a.s. Stejně
tak je shoda na případném rozšíření LDN

v Nemocnici Varnsdorf. Zároveň byla otevřena
otázka případného využívání lékařské péče
i v příhraničních oblastech Saska, především
v nemocnici v Sebnitz. Také byla diskutována
otázka nedostatku a věkové skladby praktiků
a stomatologů a nedostatečná či chybějící nabídka odborných lékařů. V horizontu příštích
dvou měsíců proběhnou další dílčí jednání
k jednotlivým problémům a následně opět za
účasti ministerstva zdravotnictví, na kterém
zdravotní pojišťovny připraví odborné podklady pro nastavení ambulantní lůžkové péče
na Šluknovsku a domluví další postup.
Za starosty Šluknovska Eva Džumanová,
Jan Kolář, Robert Holec a Pavel Svoboda

SLOVO SENÁTORA ING. ZBYŇKA LINHARTA
V lednu se uskutečnilo mnoho věcí, v Senátu i v regionu. Tak alespoň několik poznámek:
1.) V pondělí 14.1. 2019 proběhlo veřejné projednání (a tím bylo ukončeno připomínkování) posouzení dopadů na ŽP – EIA ke stavbě elektrického vedení 110 kV z České Lípy do Varnsdorfu v Okrouhlé
u Nového Boru, a to i za účasti většiny starostů Šluknovska a zástupců podnikatelů.
V dokumentu je několik variantních řešení, které
budou posouzeny.
Posudek by měl být hotov do 60, resp. 80 dní, pak
má MŽP 30 dnů na sepsání. Takže do konce dubna
by mělo být vydáno. Následovat bude projektování – PD pro územní řízení atp. Tisková zpráva ČEZ
Distribuce.
2.) Dne 22.1. 2019 vydal Senát tuto tiskovou zprávu: „V úterý 29. ledna od 9:30 se v Senátu koná veřejné slyšení o situaci ve strukturálně postižených
regionech (tzn. území s vysokým zastoupením těžebního a těžkého průmyslu a vysokým stupněm
urbanizace). Iniciátorem a garantem veřejného slyšení na téma „Situace ve strukturálně postižených
regionech“ je předseda Výboru pro územní rozvoj,
veřejnou správu a životní prostředí Zbyněk Linhart.
O tématu budou v Senátu kromě zákonodárců hovořit také premiér Andrej Babiš nebo ministryně
pro místní rozvoj Klára Dostálová.

„Problém postižených regionů je dlouhodobý a negativní trendy se v mnoha ohledech prohlubují,
jak dokládají číselné řady za posledních 25 let. Zejména v severozápadních Čechách se to projevuje
už neúnosným množstvím sociálně patologických
jevů. Celá centrální moc společně s kraji s tím konečně musí zásadně hnout. Veřejné slyšení Senátu
je další aktivitou horní komory Parlamentu k tomuto tématu,“ vysvětluje senátor Zbyněk Linhart“.
Pozvánka a program veřejného slyšení zde.
Z důvodu omezené kapacity jednacího sálu nemohli být bohužel pozvaní všichni zástupci veřejnosti a institucí nejen z regionů, jichž se tato
problematika týká, alespoň ale bude pro každého
dalšího zájemce možné toto úterý dne 29.1.2019
od 9:30 sledovat průběh celého veřejného slyšení
v přímém přenosu na stránkách Senátu.
3.) V oblasti životního prostředí je mnoho problémů, především pak odpady a hospodaření s vodou
v krajině. Pokud jde o odpady, zásadní je separace
a především účinná recyklace plastů. U některých
typů plastů je to velký problém nejen v ČR. Vedle
předcházení vzniku odpadu je potřeba hledat nové
technologie pro jeho zpracování a odbyt a nastavit
dlouhodobé podmínky, které zajistí důvěru investorů do odpadového hospodářství. Narychlo jsem
byl zavolán v této věci do Událostí komentářů,

a tento týden jsem psal k této problematice ministru životního prostředí.
Velkým problémem jsou ale také velké administrativní překážky při obnově vodních ploch v krajině
(a to přes všechny proklamace). Jedním z nich jsou
rozbory bahna a jeho ukládání a vynětí ze Zemědělského půdního fondu (ZPF) a jeho vysoké platby.
atp. Mluvil jsem o tom s odpovědným náměstkem
a připomněl ministrovi v dopise jako druhý bod.
4.) Problém „kůrovce“ v našich lesích je zřejmý sice
několik let, ale v posledním roce tento problém
nabral ohromných rozměrů. V létě jsme se tomu
věnovali, v září jsme k této problematice udělali
mimořádné jednání našeho senátního Výboru pro
územní rozvoj, veřejnou správu a ŽP. Ministerstva
tam slíbila rychlý krizový plán, novely zákonů, vyhlášky atp. a pomoc soukromým a obecním vlastníkům lesů. Do konce listopadu. A dopadlo to jako
vždy. Je leden a nic moc. Slibují také urychlenou
novelu lesního zákona (doposud nemají!!!), nové
vyhlášky a především dotace pro soukromé a obecní vlastníky lesů. Ale pomalu!!!! Jako vždy pomalé.
Na jednání výboru pro ŽP dne 23. 1. 2019 jsme si
pozvali ministra zemědělství Tomana, který slíbil
urychlení všech prací, novely zákona a dojednání.
Mějte se fajn a hlavně, ať zvládáme nástrahy zimy
Váš senátor - Zbyněk Linhart
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Podpořte náš spolek Český svaz
chovatelů ZO Mikulášovice při svých
běžných nákupech na internetu
Věděli jste, že nás můžete zdarma podpořit
při nakupování přes internet? Třeba když si
na nás vzpomenete při nakupování na internetu. Pokud půjdete přes portál www.GIVT.
cz Díky portálu GIVT, na který se pouze jednorázově zaregistrujete, dostaneme příspěvek
ať už budete nakupovat lyžařské vybavení,
zájezd na hory, knihy na dlouhé zimní veče-

Do základní školy přiletěl neposedný klobouk, naši žáci opět zhlédli zajímavý divadelní počin.

moc nebo podporu našich asistentek. Osobní
asistenci poskytujeme v 18 městech Šluknovského výběžku. Ve všední dny jsme našim
klientům k dispozici od 8 do 20 hod. Víkendy
a svátky poskytujeme v případě potřeby po
vzájemné dohodě. Služba je zpoplatněná –
od 100 Kč do 120 Kč dle rozsahu poskytnuté
služby. Poskytování služby finančně podporuje Ústecký kraj a obce v regionu. Podrobné
informace získáte našem webu www.komunitnicetrum.com nebo na telefonním na čísle
770 125 690.
Ivana Pokorná
vedoucí týmu Osobní asistence

HOUBAŘI INFORMUJÍ
Výroční zpráva o činnosti
mykologického kroužku za rok 2018
Stojíme na prahu nového roku a klademe si
otázku,jaká asi bude letošní houbařská sezona? Ale nejprve mě dovolte zhodnotit a bilancovat ten rok minulý. V jarním měsíci dubnu
naše houbařská cháska uklidila okrajové části
města Mikulášovice. S odklízením odpadků
se začalo od bývalé elektrárny směr Tomášov,
další část vedla od Hančova vrchu po cestě
„zlodějce“ k Tomášovu. Okolní příroda si opět
na nějaký čas oddechla od nekonečných odpadků. Na konci dubna se kroužek prašivkářů
tradičně rozloučil se zimou upálením čarodějnice na hranici. A to už do kraje přispěchalo
jaro, voňavý měsíc květen. Ten nás vybízel
k jarnímu otevření lesa a k poetické akci otevírání studánek. Houbaři dokázali opět přivést
pramének do studánky a on zase zurčí tak jako
dříve. O letních prázdninách spolek zvládnul
výlet do Hřenska, kde jsme bravurně sjeli
a prohlédli na lodičkách Divokou a Edmundovu soutěsku. Letní měsíc srpen sálal vysokými
teplotami. Sbor dobrovolných hasičů v Mikulášovicích oslavil 150 let od svého založení,
k této oslavě jsme přispěli stánkem s ozdobnými předměty. V září se po delší odmlce
v Mikulášovicích uskutečnil turistický běžecký závod sportovních kolektivů. A to z České
a Slovenské republiky. Náš spolek se rád zúčastnil tohoto sportovního klání, z našich řad
byli delegováni čtyři členové, kteří plnili funkci organizačního pomocníka. Podzimní houbařské hemžení to byla v tomto měsíci téměř
ztracená věc, hub jako šafránu a deště ještě

FOTO ZPRÁVY

ry, objednávat ubytování na internetu,věci do
domácnosti, obnovovat jarní šatník, nezapomeňte to udělat přes GIVT! Vy nezaplatíte
nic navíc a nám to moc pomůže! Klikněte
na „Český svaz chovatelů ZO Mikulášovice“.
Děkujeme, že nám pomáháte pomáhat!
Podle podkladů GIVT, Vlastimil Jura st.,
předseda spolku

Osobní asistence
pro Vás či Vaše blízké
Kostka Krásná Lípa dlouhodobě poskytuje sociální služby v regionu Šluknovského výběžku.
Nově nabízíme sociální službu - Osobní asistence. Službu poskytujeme seniorům se sníženou soběstačností, osobám se zdravotním
nebo mentálním postižením, osobám s chronickým onemocněním i osobám s kombinovaným postižením od 7 let věku. Nejčastěji
přímo v domácnosti podporujeme klienta při
zvládání osobní hygieny, přípravě jídla, nákupech, drobném úklidu domácnosti a aktivizační činnosti. Poskytujeme také doprovody
k lékaři, na úřady, do školy nebo na kulturní
akce. Klient si s námi domlouvá, s jakými úkony a v jakém časovém rozsahu potřebuje po-
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méně. Tento stav jsme vyřešili rozjímáním nad
guláškem, který se na ohništi v kotlíku připravoval bez hub. Minulá houbařská sezóna byla
skoupá, vše bylo zapříčiněno deficitem vody.
Přesto byla uskutečněna říjnová mykologická
přednáška v základní škole v Mikulášovicích,
která byla spojena s výstavkou houbových
plodnic ze zdejších lesů. Školní mládež předvedla, že znají a neztratí se v mykologické říši.
Přispěchal smutný listopad, skupinka skalních
houbařů se vydala o sobotním dopoledni uzavřít les. Tradičně se této podzimní akce zúčastňuje malá část členů spolku. Snad je to proto,
že se loučíme s houbařskou sezonou a les je
smutně naladěn. Lesní klíč nám vždy k tomuto rituálu dobře poslouží a s přednesenou
poezií natřikrát les uzamkne. Přiblížili jsme se
ke konci roku, spolek pořádá v listopadu akci
pro veřejnost „houbařský šmak“ U Vladařů.
Soutěží se o nejlepší zhotovenou houbovou
specialitu.Vše hodnotí nezávislá porota, bylo
se na co dívat a hlavně co hodnotit. V konečném hodnocení zvítězila členka Pavla Brotánková. Minulý rok byl bohatý na akce, je to až
k neuvěření, co dokázalo pár lidiček, kteří drží
basu a podporují svůj spolek a zájem o mykologickou tématiku. Uspořádali jsme vloni celkem jedenáct akcí, jak pro mládež, město i veřejnost. Za podporu spolku ráda za všechny
děkuji vedení města Mikulášovice a za dobrou
spolupráci s panem Tomášem Fúskem.
Mirka Záveská
předseda mykologického spolku

Zima nabízí spoustu zábavy, mimo závodní sezonu si tak i v rámci tréninků zpestřují volný čas členové turistického oddílu mládeže. Dobrá parta
se vždy dovede dobře bavit a co víc, pokaždé na sebe nabalí další a další
kamarády a především ty nejmenší, kteří si užívají zábavu nejen se svými
vrstevníky, ale do radovánek zapojí i své rodiče.

Foto: Tomáš Fúsek
Mykologové hodnotili a plánovali na své výroční schůzi.
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Fotbalové začátky ve výběžku - 2. Díl
Život obyvatel v pohraničí, v drsném a geograficky
složitém kraji na rozmezí Lužických hor, Česko –
Saského Švýcarska a Labských pískovců, byl vždy
po všech stránkách daleko těžší, než ten, který žili
jejich vrstevníci ve vnitrozemí. Projevilo se to i na
procesu rozvoje sportovní činnosti. Patřičným důkazem toho je i značný časový posun při popularizaci fotbalu třeba u nás ve výběžku, oproti „ zbytku
světa“. Zatímco náš národní tým v sestavě s Pláničkou, Bicanem a dalšími hvězdami, slavil historické
stříbro na mistrovství světa 1934 v Itálii, v našich
končinách teprve nesměle a pomalu nadšenci zakládali fotbalové oddíly jeden po druhém.
Vedle Poustevny a Rumburku, jejichž začátky jsme
zmínili v úvodní části této retrogalerie historických
fotbalových začátků, zachycených na zázrakem dochovaných vzácných fotografiích, se mezi nejstarší
kluby, kterým učarovala tato hra, řadí i Jiříkov, Velký
Šenov a Mikulášovice.
Fotbalový tým Velkého Šenova, podle historických
pramenů patřící mezi TOP- týmy ve Šluknovském
okrese, je zachycen při významném momentu,
v den slavnostního otevření nového hřiště „ Na
Střelnici“, které sloužilo ještě v nedávné době. Vybu-

dováno bylo „ Dobrovolným dělnickým spolkem“,
dalo by se tedy říci, brigádně. Vedle nové hrací plochy byly v areálu také kabiny, kuželník a domek pro
občerstvení. Tedy kompletní vybavení, jak jsme na
něj dnes zvyklí. Na tuto premiéru a velkou událost si
místní pozvali, na podzim roku 1936, sousedy z Mikulášovic a svůj nový stánek pokřtili vítězstvím 8-0.
Šenováci otvírali hřiště v sestavě zleva obchodní
vedoucí (v dnešní terminologii manager) Ottomar
Hickisch, náhradník Josef Engelmann, brankář Eduard Bergmann, Hans Diessner, Franz Müller, Anton
Herrmann, Josef Nikodem, Max Engelmann, Fritz
Brauner, Alfred Pietschmann, Willi Maschke, Hans
Riedel, Hans Liebsch, Franz Strobach, předseda
klubu Anton Mauer a další náhradník Josef Rudolf.
Plácek u Střelnice byl už třetím, na kterém se v Šenově fotbal hrál. První vybudovali už v roce 1920
členové Dělnického tělovýchovného a pěveckého
spolku „Vorwärts“ vedle tehdejší barvírny v č.p. 137.
O rok později, tedy v roce 1921 se fotbalisté přestěhovali na hřiště západně od hřbitova, na pozemek
firmy Hille & Müller, zabývající se výrobou niklových
plechů. Součástí byly i kabiny a prostory pro ukládání tělocvičného nářadí. Z velké části ale bylo toto

sportoviště využíváno pro kulturní akce a hromadná cvičení, tehdy tak populární.
O tom, že se fotbal před válkou hrál i v Mikulášovicích, je nám známo jen z informací jednoho z pamětníků tohoto otevíracího mače. Naše poválečné
začátky si připomeneme v dalším pokračování.
Kdo byl ale dalším z průkopníků fotbalu ve výběžku, jehož fotografie se dochovala, byl tým Jiříkova.
Z nastoupené jedenáctky můžeme ale jmenovat
pouze mladého brankáře, stojícího uprostřed. Jde
o Herberta Schattena, narozeného v roce 1918 na
Butterbrgu v sousedním Neugersdorfu. Ten zažil
i novodobou a velice úspěšnou éru německého fotbalu, když skonal ve věku 87 let v Drážďanech. Pro
nás z tohoto případu vyplývá, že už tehdy startovali za některé týmy cizinci. Za jakých přestupových
podmínek, už ale dneska nezjistíme. Navíc určitě
neobsazovali v sestavě více postů, než domácí, jak
tomu je velice často v dnešním fotbale, kdy nejdůležitější roli hrají peníze.
Čerpáno z vlastního archivu a archivů „UnsereNiederland“ a šenovského klubu.
Pokračování příště.
Text a foto archiv: Petr Horák

Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek prodává slepičky
našeho chovu typu Tetra hnědá, Dominant
ve všech barvách a slepičky Green Shell typu Araukana
Stáří 14 - 19 týdnů. Cena 169-209,- Kč/ks.

Prodej se uskuteční:
9. března 2019
Mikulášovice - u základní školy - 15.50 hod.
Při prodeji slepiček -výkup králičích kožekcena dle poptávky.
Informace: Po-Pá 9.00 - 16.00 hod. Tel.: 601 576 270,
728 605 840, www.drubezcervenyhradek.cz

Prodám levně, vše použité

Fotbalisté Velkého Šenova před otevíracím zápasem, nové hřiště na Střelnici

- péřové deky, polštáře
- záclony + zbytky látek
- bytové doplňky a jiné
pouze během měsíce března,
domluva - J. Hejhalová,
telefon: 775 694 293

Nabídka práce
Město Mikulášovice přijme:
pracovníka na pozici údržba, obsluha
komunální techniky

Předválečný tým Jiříkova

požadavek: zodpovědnost, dobrý
zdravotní stav, řidičské oprávnění B+T
podmínkou
Zájemci, hlaste se na adrese
Měú Mikulášovice Ing. Antonín Bláha
tel.: 603 700 832
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Halový turnaj o pohár starosty
města Mikulášovice ovládlo
mužstvo FK Mikulášovice B
V sobotu 27.1. 2019 FK Mikulášovice pořádal
v místní sportovní hale již 2. ročník halového
turnaje o pohár starosty města Mikulášovice
mladších žáků. Vítězem turnaje se stalo mužstvo mladých žáků z FK Mikulášovice B, které
ve finále porazilo obhájce z minulého ročníku SK PLASTON Šluknov poměrem 1:0. Třetí
příčku vybojovalo kombinované mužstvo FK
Dolní Poustevna /SK Velký Šenov A, když po
tuhém boji porazilo mužstvo z FK Mikulášovice A poměrem 2:1. Turnaje se zúčastnilo
osm družstev z okresu Děčín. Mužstva byla
rozlosována do dvou skupin po čtyřech mužstvech, kde se utkal každý s každým. Po odehrání základních skupin byla mužstva nasazená podle umístění do vyřazovací části turnaje.
K jednotlivému utkání nastupovalo za každé
mužstvo pět nadějných borců, jeden brankař
a čtyři hráči v poli. Každé utkání ve skupině
se hrálo 1x12 minut. Čtvrtfinále, semifinále
a o umístění se hrálo také 1x12 minut. Celý

turnaj zdárně a bez potíží odpískali rozhodčí,
Josef Nehněvajsa a Marek Šimek, kterým patří velké poděkování za zdárný průběh celého turnaje a poděkování patří i trenérům FK
Mikulášovice, kteří celý turnaj zorganizovali.
Slavnostního předávání cen a putovního poháru se zúčastnila starostka paní Trojanová,
která předala poháry a ceny pro nejlepší jednotlivce a štědře odměnila všechna zúčastněná mužstva sladkostmi. První tři celky dostaly
i poháry a vítězi byl propůjčen i putovní pohár,
se kterým se mohli vítězové vyfotit. Po slavnostním aktu byl putovní pohár opět vrácen
organizátorům k uložení pro další ročníky. Organizátoři tohoto turnaje by chtěli poděkovat
všem sponzorům FK Mikulášovice bez jejichž
finanční pomoci by tento turnaj nemohl být
zorganizován. Závěrem se organizátoři těší
a zvou na třetí ročník v roce 2020.

Pořadí ve skupinách:
Skupina A
1. SK Plaston Šluknov
11:3
7 bodů
2. FK Dolní Poustevna/SK Velký Šenov A
12:2
6 bodů
3. FK Mikulášovice A
4:4
4 body
4. FK Rumburk B
0:18
0 bodů
Skupina B
1. FK Mikulášovice B
13:0
9 bodů
2. FK Dolní Poustevna/SK Velký Šenov B
8:8
6 bodů
3. FK Rumburk A
6:10
3 body
4. FK Jiskra Modrá
2:11
0 bodů
Po čtvrtfinálových zápasech se družstva utkala
o konečné pořadí.
O 3. místo:
FK Mikulášovice A – FK Dolní Poustevna/SK Velký
Šenov A
1:2

Finále:
SK Plaston Šluknov – FK Mikulášovice B
0:1
Konečné pořadí:
1. FK Mikulášovice B
2. SK Plaston Šluknov
3. FK Dolní Poustevna/SK Velký Šenov A
4 FK Mikulášovice A
5. FK Dolní Poustevna/SK Velký Šenov B
6. FK Rumburk A
7. FK Jiskra Modrá
8. FK Rumburk B
Hodnocení jednotlivců:
Nejlepší střelec: Josef Ludrovský – 8 branek (FK
Mikulášovice B)
Nejlepší brankář: Jaroslav Platil (SKPlaston Šluknov)
Nejlepší hráč: Jiří Vorel (FK Dolní Poustevna/SK
Velký Šenov A)
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Také mikulášovičtí sportovci si v rámci své přípravy odskakují do spřátelených oddílů, aby si zpestřili a hlavně zkvalitnili zejména období tréninku.
Ve větší míře se tak i na atletických závodech můžete setkat s biatlonisty
či běžci z vašeho okolí. Krajského halového přeboru se ve trojboji družstev
zúčastnil v kategorii mladších žáků Ondřej Fúsek. Nejen, že v jablonecké
sportovní hale pomohl v družstvu AC Rumburk v týmové soutěži, ale kluci
se nakonec neztratili ani ve výsledkové listině. Přeboru se zúčastnili například atletické kluby jako například Liaz Jablonec nad Nisou, AC Mladá
Boleslav, AC TJ Jičín, AC Česká Lípa, Slovan Liberec, a další.

Jaroslav Šulc – předseda FK Mikulášovice

Foto: Tomáš Fúsek

V závěru ledna v Mikulášovicích opět odstartoval extrémní závod na
109 km.

Nocí i dnem se účastníci museli vypořádávat prakticky s nepřetržitým náledím, hlubokým deštěm ztěžklým sněhem a dalšími nástrahami.

Úspěšné účinkování v turnaji kluci korunovali prvním místem.

Nejlepším střelce se stal s osmi brankami domácí hráč Josef Ludrovský.

Na hřišti se bojovalo v každé situaci, pro kluky
nebyl žádný míč předem prohraný.

Následující den pak proběhlo ve Slovanském domě vyhodnocení nejen letošní „Ledopádové stovky“ ale také celého ročníku ČSUT dálkových běhů.
Na snímku ti nejlepší v celkovém pořadí.
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Ukázka luxusního spodního prádla přišla na řadu ve druhém vstupu módní přehlídky.

Vedení místního hasičského sboru poděkovalo také největší partnerům.

Letošní zima nám nakonec docela přála a sněhová nadílka umožnila
celkem dobrou možnost přípravy našich sportovců na oficiální soutěže.
Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě a následných úpravách tratí
na Tomášově, které hojně využívala také široká veřejnost.

Nové klubové oblečení, nové lyže, kvalitní servis zkušeného týmu, to vše
přispělo k ideálním podmínkám pro přípravu biatlonového oddílu.

Anketa Nejúspěšnější sportovec roku 2018
Mikulášovice měly své zastoupení
v „topten“ ve třech kategoriích
V období relativního závodního i tréninkového klidu pro sportovce, kteří své aktivity mají
zacíleny především na letní měsíce se pravidelně uskutečňuje prestižní anketa „Nejúspěšnější sportovec roku“. Okres Děčín měl opět
svůj galavečer v městském divadle, kde se na
pódiu představili nejen úspěšní sportovci, ale
také umělci v doprovodném programu. Mikulášovice měly v základní nominaci řadu úspěšných sportovců v několika kategoriích. Mezi
největší želízka v ohni mezi mládeží byli například biatlonisté, boxeři či běžci, v kategorii
dospělých pak zejména outdooroví běžci. Mezi
nominovanými se také objevily mikulášovické
kolektivy nebo trenéři. O konečných výsledcích
rozhoduje každoročně hned několik subjektů
a zejména pak čtenáři Děčínského deníku. Do
finálového bilancování se nakonec dostalo
hned několik sportovců z Mikulášovic a ti pak
své ocenění převzali na závěrečném galavečeru za přítomnosti předních představitelů měst,
sponzorů a dalších osobností veřejného dění.
Mezi oceněnými na medailové pozici v kategorii kolektivy dospělých skončil tým TOM Mikulášovice za vítěznými extraligovými basketbalisty
z Děčína a druholigovými fotbalisty z Varnsdorfu. Na třetí příčku je vyneslo především úspěšné účinkování na mezinárodním mistrovství ve
štafetách, kde braly medaile dvě štafety žen,

a to zlatou a stříbrnou a v kategorii mužů zlatou. Celou sezonu pak podtrhl úspěch ještě na
týmové soutěži MČR ve smíšených dvojicích.
Výsledky jednotlivců dospělých:
1. Radek Porcal – fotbal Varnsdorf
2. Ondřej Šiška – basketbal Děčín
3. Adam Zdobinský – karate Děčín
4. Milan Myšík – enduro Děčín
5. Lamb Autrey – basketbal Děčín
6. Daniel Pianka – silový trojboj Varnsdorf
7. Aleš Kubík – motorismus
8. Martina Schmoranzová – box Děčín
9. Tomáš Fúsek – TZ, letní biatlon Mikulášovice
10. Jan Fidler – florbal Děčín

Páté místo v kategorii mládež obsadila mikulášovická běžkyně Barbora
Trojanová.

Výsledky jednotlivců mládež:
1. Kateřina Zárubová – rychlostní kanoistika
Děčín
2. Matěj Syrovátka – silový trojboj Varnsdorf
3. Adéla Házová – rychlostní kanoistika Děčín
4. Vojtěch Duda – vodní motorismus Děčín
5. Barbora Trojanová – TOM Mikulášovice
Výsledky kolektivů dospělých:
1. Basketbal Děčín
2. Fotbal Varnsdorf
3. TOM Mikulášovice – turistický závod
Foto: Deník – Karel Pech

Tomáš Fúsek šel v sezoně výsledkově dolu kvůli zranění kolene, přesto se
v hlasování do elitní desítky vešel.
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