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SVOZY ODPADŮ 
DUBEN 2019

DOMOVNÍ ODPAD
týdenní - každé pondělí

14ti denní – liché pondělí 8.4. a 22.4.
kombinovaný - liché pondělí 8.4. 

a 22.4.
měsíční - pondělí 1.4.

BIO ODPAD
Sudé středy – 3.4. a 17.4.

PYTLE S TŘÍDĚNÝM ODPADEM
sudé pondělí 1.4., 15.4. a 29.4.

Maškarní ples 
sportovců

Jaro je tady 

Fotbalový oddíl uspořádal svůj maškarní ples, jak už to bývá 
v  Mikulášovicích zvykem na úplný závěr plesové sezony. Ve 
Slovanském domě se to maskami jen hemžilo a porota měla 
plné ruce práce. Byl to nelehký úkol, vždyť každý, kdo si dal 
tu práci s  tvorbou masky nebo svého přestrojení by si beze-
sporu zasloužil ocenění. Nakonec s přehledem nejvíce zaujala 
parta „Čtyřlístku“. Myšpulín, Bobík, Fifi nka a Pinďa byli středem 
pozornosti na letošním plese sportovců. Kromě masek si pří-
tomní také užívali výborné muziky, bohaté tomboly a celkově 
dobrého servisu snaživých pořadatelů.                                                                                                                                     

Text a foto: Tomáš Fúsek

Vážení a milí spoluobčané,
jaro už pomalu začíná vystrkovat růžky se vším, co k  němu 
patří. Všichni nealergici se už určitě těší, až zase budou kvést 
louky, zazelenají se stromy a do skříní uložíme zimní oblečení. 
A  těšíme se také na to, že se pustíme do práce na zahrádce, 
do jarního úklidu a drobných oprav toho, co se nám přes zimu 
doma pokazilo. Víme, že když to budeme odkládat, dříve nebo 
později nám to přeroste přes hlavu. A to nechceme.
Bude se nám lépe dýchat
Proto ani město neodkládá své povinnosti a postupně připra-
vuje a realizuje první opravy městského majetku. Opravili jsme 
šatnu kulturního domu, kde nyní prochází opravou chodba, 
opravuje se byt v  č.p. 574 – stará spořitelna, kde se zároveň 
připravují na plynofi kaci další byty.  
Pojem plynofi kace se dnes velmi často skloňuje. Důvodem je 
to, že stát podporuje zlepšení čistoty ovzduší. Máme z  toho 
radost, protože se nás to bezprostředně týká. Všichni přece 
máme rádi zdravý a čistý vzduch a každého z nás spolehlivě 
rozčílí, když si chce doma vyvětrat, jenže soused právě doma 
zatápí a do kotle přiložil něco, co si raději ani nechceme před-
stavit. 
Řešení podobných situací jsou tzv. kotlíkové dotace. Žádat 
o  ně bude možné znovu v  nejbližších měsících, když krajský 
úřad vypíše podmínky pro podávání žádostí v již čtvrté výzvě 
pro občany Ústeckého kraje. Ministerstvo životního prostředí 
se to navíc rozhodlo podpořit tak, že poskytne městům a ob-
cím bezúročnou půjčku. Budou ji moci využít občané, kteří 
o výměnu centrálního vytápění svých nemovitostí projeví zá-
jem, ale buďto nemají fi nanční hotovost, aby náklady výměny 
uhradili nebo nemají sílu na pořízení všech potřebných listin 
pro dotaci. Pokud tedy i vy přemýšlíte o plynovém kotli nebo 
tepelném čerpadle, můžete této lukrativní nabídky využít. 
Neváhejte, a  obraťte se na pana místostarostu Ing. Antonína 
Bláhu. Když si s ním domluvíte schůzku, rád Vás podrobně se-
známí se všemi podmínkami. Našim společným cílem je přece 
mít město čisté, upravené a se zdravým vzduchem.
V této souvislosti je velmi důležitá informace, že od září 2022 
dle zákona o ochraně ovzduší z roku 2012 nebude možné pro-
vozovat kotle emisní třídy 1 a 2, a budou moci být v provozu 
pouze kotle na tuhá paliva, které splňují minimálně 3. emisní 
třídu. Tomu, kdo zákaz poruší, bude hrozit pokuta až do výše 
50 tisíc korun. 

Mamma Mia! 
20.4.2019 od 

20.30 hodin, 
Slovanský dům
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Na letošním maškarním plese sportovců nebyla opět o masky nouze.

Čistíme město
S úpravou a čistotou města také úzce souvisí zchátralé budovy. 
Jednak jsou nevzhledné a Mikulášovice vypadají jako by jimi 
právě prošla válečná fronta, ale také ohrožují bezpečnost nás, 
občanů. Proto jsme s majiteli takových objektů začali vyjedná-
vat o možném odkupu jejich budov. Možná si někdo pomyslí, 
že je to nespravedlivé – někdo se o svoji nemovitost nestará 
a město po něm ještě uklidí a zbaví ho odpovědnosti. Problém 
je, že pokud chceme mít upravené prostředí a  nezodpověd-
ný majitel cokoliv odmítá udělat, jinou možnost nemáme. 
Bude-li možnost, pokusíme se ze státních programů na likvida-
ci polorozpadlých nemovitostí získat i fi nance.
S čistotou města také souvisí jeho významná povinnost zajistit 
možnosti připojení nemovitostí na vodovod a kanalizaci (tam, 
kde je ekonomicky možné toto zařízení vybudovat). Projekt 
vodovod a kanalizace pro část horní a dolní Mikulášovice je ve 
fázi přípravy projektu tzv. dokumentace pro územní rozhod-
nutí. Více informací k projektu najdete v tomto čísle novin.
Akce vodovod a kanalizace se však bude ještě dlouho připra-
vovat. Zatím se nám budou kupit dokumenty, plány a projekty, 
takže dílo sice bude vznikat, ale nikdo ho zatím neuvidí. Teprve 
až se konečně začne kopat, všimnou si všichni.  Do té doby vás 
samozřejmě budeme o postupu příprav informovat.
A  čeho si v  nejbližší době ještě všimnete?Již brzy započne 
oprava střechy na č.p. 730 – dům pro seniory a také oprava by-
tového domu č.p. 7, jehož střecha je v havarijním stavu.  
A nezapomínáme žít
A  co ještě přinese jaro kromě staveb a  oprav? Naši hasiči se 
dočkají nové dodávky s přívěsem. Termín plnění dle smlouvy 
s dodavatelem je konec května.  Celková kupní cena automo-
bilu je 1375489 Kč. Ústecký kraj nám na něj v roce 2018 věnoval 
300 tisíc a letos 450 tisíc přispěje Ministerstvo vnitra.  Rozhod-
nutí o přidělení dotace již bylo doručeno a bude projednáno 
na nejbližším veřejném zasedání zastupitelstva. 
Brzy také odstartuje turistická sezona 2019. A  co Vám mohu 
doporučit? Přijďte se podívat do Muzea nožířské tradice,které 
se rozrostlo o spoustu zajímavých exponátů, které jsou uspo-
řádány do nových vitrín. A až se ještě trochu více oteplí, děti se 
budou moci na našem koupališti radovat z nové herní sestavy. 
Parta nadšenců a  přátel koupaliště se o  náš přírodní poklad 
stará celou zimu, a tak nyní vrcholí přípravy na další sezonu. Už 
brzy tam tradičně vyjedou naši hasiči, aby za použití své nej-
lepší techniky a vybavení omyli kamenné hráze. 
Věřím, že na svých procházkách si neopomenete přijít zaplavat 
nebo se alespoň podívat. 
Přeji Vám příjemné jarní dny.

Ing. Trojanová Miluše - starostka

KULTURNÍ AKCE
DUBEN 2019

6.4.2019 
Divadelní představení JOB

Slovanský dům
19.00 hodin

18.4.2019 
Zelený čtvrtek

Vzkříšení vodníků

21.4.2019 
Velikonoční jízda

Kostel sv. Mikuláše
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Vodovod a kanalizace 
Mikulášovice

Zpráva velitele sboru 
dobrovolných hasičů 

v Mikulášovicích za rok 2018 Významnou povinností města je zajistit možnosti připojení nemovitostí 
na vodovod a kanalizaci (tam, kde je ekonomicky možné toto zařízení vy-
budovat). Projekt vodovod a kanalizace pro část horní a dolní Mikulášovi-
ce je ve fázi přípravy projektu tzv. dokumentace pro územní rozhodnutí. 
Některým z Vás byly již doručeny z projekční kanceláře žádosti o vyjádření 
k dotčeným pozemkům. Po vydání územního rozhodnutí bude následo-
vat vyhotovení projektové dokumentace ke stavebnímu povolení a v zá-
věrečné přípravné činnosti před samotnou realizací se bude vypracovávat 
tzv. realizační projektová dokumentace.
Vypracováním projektových dokumentací pro územní řízení a  staveb-
ní povolení byla pověřena fi rma in PROJEKT LOUNY ENGINEERING s.r.o.  
Uvedený subjekt zpracovává kompletní dokumentaci v řízení s tím spoje-
nou vč. stanovisek všech dotčených plánovanou stavbou.   
Není vyloučeno, že některé občany tento subjekt osloví s  požadavkem 
na stanovisko ke stavbě, proto touto cestou občany žádáme o  spolu-
práci, aby nedocházelo ke zbytečným časovým průtahům.  Projektová 
dokumentace k územnímu řízení na kanalizační stoky je v jednom paré 
na našem MěÚ. Zájemci o nahlédnutí do dokumentace se můžou hlásit 
u technika dveře číslo 2. 
Nad rámec stavby kanalizace a vodovodu se očekává, že Město Mikulá-
šovice bude tak jako doposud zadávat vypracování jednotlivých kanali-
začních přípojek (tzv. soukromá část přípojky). Při tomto úkonu vlastníky 
nemovitosti osloví projektant s požadavkem na lokalizaci stávajícího od-
kanalizování, aby napojení na novou kanalizaci bylo projektově zpraco-
vané.
O dalších podrobnostech budeme občany průběžně informovat.

Ing. Trojanová Miluše a Ing. Bláha Antonín

POŽÁRY – ZA ROK 2018
Datum Lokalita Zasahující / 

záloha

26. 2. 2018 Odpad – Mikulášovice čp. 874 7

3. 6. 2018 OA Ford Galaxy – Mikulášovice dolní 7

2. 7. 2018 OA Renault Megane – Mikulášovice střední 8

7. 7. 2018 Lesní porost - Tomášov 7

8. 8. 2018 Travní porost - Mikulášovice čp. 878 9

13. 8. 2018 Lesní porost – Tomášov – Planý poplach 7

15. 8. 2018 Travní porost – Mikulášovice čp. 746 6

23. 11. 2018 Linkový autobus – Mikulášovice dolní 11

30. 11. 2018 Travní porost – listí – Mikulášovice čp. 787 9

Tato zpráva byla přednesena na valné hromadě dne 2. března 2019 přítomným hasičům 
a hostům.
Je mojí povinností, abych vás seznámil s činností JSDH za uplynulý rok.
Opětovně musím připomenout dobrou spolupráci s  vedením města Mikulášovice 
a jeho zastupitelstvem.
V roce 2018 nám byl schválen rozpočet v celkové výši 1.981.000,- Kč, ale po úpravě se 
částka vyšplhala na 3.339.500 Kč. Část rozpočtu zahrnuje i dotaci na nový automo-
bil. Z rozpočtu byly pořízeny tyto položky: zásahový oděv (Tiger Plus 7 ks), sorbent 
Absoban, hadice, savice, záchranářský žebřík, záchranná lana, motorové pily, tablet, 
záchranářské batohy s výbavou atd.

V tomto roce zasahovala naše jednotka 
také u  32 technických výjezdů, čištění 
koupaliště, pročišťování městské kana-
lizace, odstranění spadlých stromů při 
orkánu Friederike, likvidace vosích a  sr-
šních hnízd, zalévání městských parků, 
únik ropných produktů, přeprava zraně-
né osoby- asistence ZZS, záchrana zvířat 
z hloubky apod. 
Celkem se tak na technických výjezdech 
podílelo 158 členů a  bylo odpracováno 
291 hodin.
Všem, kteří se na těchto výjezdech podí-
leli, mnohokrát děkuji.
Naše jednotka se podílela na těchto ak-
cích:
- 13. Reprezentační ples města 
 Mikulášovice
- Ples sportovců
- Velikonoční jezdci
- Pálení vatry (čarodějnic)
- Vítání jara
- Dětský den
- Koncert skupiny Citron
- Průjezd cyklistického závodu Tour de 

Feminin
- Ukázka hasičské techniky ČSCH 

Salmov
- Ukázka hasičské techniky – Tábor 

Šluknov
- Průjezd cyklistického závodu Tour de 

Zeleňák
- Koncert skupiny Jelen
- Hubertská Zábava OK Klub
- Zábava ZŠ Mikulášovice
- Koncert skupiny Marien OK Klub
- Mikulášovický advent
Na těchto 16 akcích se celkem účastnilo 
89 hasičů a odpracováno bylo v souhrnu 
287 hodin.
Rok 2018 byl  ve znamení oslav, první 
akce pro naší jednotku byla registrace 
na největší hasičskou fontánu Praha 
2018 ve dnech 1.-3.6.2018 v rámci oslav 
100 let samostatného československé-
ho státu. Naše jednotka byla vybrána 
na tuto velkolepou událost. Týden před 
odjezdem do Prahy dne 26.5.2018 jsme 
odjeli na zkoušku na koupaliště do Slou-
pu v Čechách. Den D nastal 1.6.2018, zú-
častnili  se členové jednotky: Jehlička P., 

Linhart O., Opočenský P., Charvát R. ,Plí-
šek F. s instrukcemi a výbavou jsme odje-
li směr Praha. Chtěl bych tím poděkovat 
vedení města za nákup materiálu, který 
byl potřeba a  za zapůjčení dodávky od 
p. Pavloviče. Za naši jednotku mohu říci, 
že akce se vydařila. V září jsme obdrželi 
certifi kát o vytvoření světového rekordu 
o  největší hasičskou fontánu, zakoupili 
jsme si Českou knihu rekordů, kde jsme 
jmenovitě zapsáni a obdrželi jsme doku-
ment na fl ash disku. Další akcí, na kterou 
jsme byli pozváni, byla fontána, která se 
uskutečnila v rámci oslav 150 výročí za-
ložení SDH ve Varnsdorfu dne 15.6.2018. 
Na další hasičskou fontánu dne 7.7.2018 
jsme odcestovali do Krompachu. Nemů-
žu ale zapomenout na naše oslavy 150. 
výročí založení SDH Mikulášovice, které 
proběhly 17. - 18.8.2018 , byl připraven 
bohatý program pro diváky, počasí nám 
přálo a  oslavy byly ukončeny hasičskou 
fontánou s  pomocí okolních i  vzdále-
ných sborů na místním koupališti, která 
měla velký úspěch u diváků. Tímto bych 
chtěl všem členům poděkovat, kteří se 
podíleli na všech fontánách a  oslavách 
sborů.
Aby jednotka spolehlivě fungovala, musí 
se provádět údržba techniky výstroje 
a výzbroje, to se děje každý týden v úte-
rý tzv. úterní brigády. Těchto 50 úterků se 
zúčastnilo celkem 325 členů, při kterých 
členové odpracovali 650 hodin. Všem 
bych touto cestou chtěl za vykonanou 
práci a úsilí poděkovat.
Dále provádíme školení a  odbornou 
přípravu členů výjezdové jednotky. Do 
těchto školení bylo zapojeno 15 mužů + 
2 ženy. Průměrně 15% členů absolvova-
lo všech jedenáct školení. Této činnosti 
jsme věnovali celkem 670 hodin.
Rád bych touto cestou poděkoval ve-
dení města za podporu při prosazování 
nároků na dovybavení naší jednotky 
a podporu při udržování akceschopnosti 
hasičské techniky. 
Vážení přátelé, děkuji Vám za Vaši pozor-
nost. Ohni zmar.

Velitel JSDH Mikulášovice - Jehlička Petr

Foto: Tomáš Fúsek
Na valné hromadě místního sboru dobrovolných hasičů se nejen schůzovalo, ale také 
předávaly medaile a čestná uznání.
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Nový design výstavního stánku 
Mikova budí na zahraničních 
veletrzích pozornost a zájem

Pozvánka pro děti k účasti 
v otevřeném základním kole 
olympiády mladých chovatelů 

2019 v Mikulášovicích

Mikov pro rok 2019 připravil pro účast na 
zahraničních i  domácích výstavách a  veletr-
zích nově koncipovaný výstavní stánek, který 
vychází z  aktuálních důrazů fi rmy na design, 
kvalitu a uživatelský zážitek.
„Naše zkušenosti z  posledního veletrhu Die 
HoheJagd&Fischerei v  Salzburgu potvrzují 
velký zájem o  naši expozici a  velmi pozitivní 
reakce na náš způsob prezentace,“ řekl Martin 
David, obchodní ředitel Mikova s tím, že „tak-
řka po celou dobu trvání výstavy byl stánek 
v obležení zákazníků.“
Mikov do Salzburgu přivezl expozici, která je 
otevřená všem návštěvníkům. Stánek o  veli-
kosti minimálně 30 metrů čtverečních před-
stavuje průřez výrobou nejen nožů, ale i dal-
ších výrobků fi rmy. Zájemcům to umožňuje 
si vystavené produkty nejen prohlédnout, ale 
zároveň je i u speciálního stolu se vzorky vzít 
do ruky a vyzkoušet.
Salzburgská výstava, která byla zaměřena na 
myslivost a  rybolov, přivedla ke stánku fa-

noušky nožů z  Rakouska, Německa, Sloven-
ska, Itálie, Francie, Maďarska, Švýcarska nebo 
z  balkánských zemí, kteří se zajímali nejen 
o lovecké nože, ale i o další nožířské výrobky.
„Jsme zároveň hrdí na to, že jsme v Salzburgu 
defi nitivně uzavřeli spolupráci s  rakouským 
distributorem a  designérem nožů Arminem 
Stützem, který navrhl řadu nožů světozná-
mých značek a v Rakousku zároveň provozuje 
úspěšný e-shop,” ohlédl se za uplynulou výsta-
vou Lukáš Benko, ředitel zahraničního obcho-
du Mikova.
Mikov je tradičním českým výrobcem nožů, 
kancelářské techniky a  průmyslových spo-
jovačů a  hřebíkovačů. Navazuje na 225 let 
trvající tradici průmyslové výroby v  Českém 
Švýcarsku. Mezi nejznámější nože Mikova pa-
tří tradiční Rybička, vyhazovací nůž Predator 
nebo lovecké zavírací nože Fixir, Hunter a Hu-
bert.

PhDr. Bedřich Jetelina - ředitel komunikace

Olympiáda mladých chovatelů (OMCH), 
v otázkách a odpovědích pro účastníky
Pro koho je soutěž určena?
Soutěž je určena pro mladé chovatele ze 
základních organizací a  kroužků, pro členy 
kroužků při DDM a  Stanicích mladých příro-
dovědců, pro děti ze základních a  středních 
škol
Jak je soutěž rozdělena a z čeho se skládá?
Soutěž je rozdělená podle věku a odborností 
a má více kol.
Soutěž se dělí do dvou věkových kategorií:
I. - kategorie pro ročníky narození 2013-2005
II. - kategorie pro ročníky narození 2004 – 
2001
Děti si vyberou odbornost, ve které chtějí sou-
těžit, a to z těchto možností:

Králíci, Drůbež, Holubi, Ovce a kozy, Okrasné 
a exotické ptactvo, Akvarijní rybky, Teraristika 
(sem patří například i  ježci), Hlodavci, Kočky, 
Psi, Činčily jihoamerické, fretky a nutrie.
Základní kolo se skládá ze znalostního testu 
a poznávačky plemen či druhů zvířat v dané 
odbornosti.
Co musím udělat, když chci soutěžit?
Kontaktovat vedoucího chovatelského krouž-
ku- předsedu ZO Mikulášovice Vlastimila Juru, 
aby s mojí účastí počítal. Stačí telefonicky na 
602 682 600 případně prostřednictvím Face-
booku či Mesengeru nejpozději do 2.4.2019. 
A pak už jenom přijít ve středu 3. dubna 2019 
v 15.00 h. do klubovny ZO ČSCH v horní škole 
v Mikulášovicích č.p. 327.

Vlastimil Jura st.

Foto: vlastní
Nový design expozice Mikova byl doslova v obležení zákazníků

Vážení občané,
upozorňujeme ty z Vás, kteří dosud neuhradili poplatky ze 
psů a za pronájem pozemků na rok 2019, aby tak učinili co 
nejdříve. Termín pro platbu za pronájem pozemků uplynul 
dne 31.1.2019 a za psy je lhůta pro platbu ukončena dnem 
31.3.2019. Poplatkové povinnosti lze splnit úhradou v poklad-
ně města nebo úhradou na účet města č. 921390349/0800 
s uvedením druhu platby.

Všem, kteří si své platby hradí řádně a včas, děkujeme. 
MěÚ Mikulášovice

• -Zažíváte-li domácí násilí, potřebujete poradit, jak 
z bludného kruhu ven, existuje poradenské centrum - In-
tervenční 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

• 6.4.2019 Divadelní představení JOB - Slovanský dům 
19.00 hodin 

• 18.4.2019 Zelený čtvrtek – Vzkříšení vodníků
• 20.4.2019 muzikál Mamma Mia – Slovanský dům 

20.00 hodin
• 21.4.2019 Velikonoční jízda – kostel sv. Mikuláše
• 30.4.2019 Pálení čarodějnic – program u Huberta a Slo-

venského domu
• 1.5.2019 Retro 1. máj – amfi teátr u Slovanského domu
• 12.5.2019 Den matek - Slovanský dům 14.00 hodin
• 28.5.2019 Divadelní představení (Simona Stašová), 

Skleněný zvěřinec – Slovanský dům
• 16.6.2019 Nožířské slavnosti – amfi teátr u Slovanského 

domu
• 22.6.2019 Mikulášovický triatlon – mikulášovický lom
• 27.7.2019 Neckiáda – městské koupaliště
• 7.9.2019 Mikulášovická řežba – mikulášovický lom
• 19.10.2019 Narozeninová oslava Step by Step s Ada-

mem Nedvídkem 
• 9.11.2019 Hubertská zábava – Slovanský dům
• 1.2.2020 Reprezentační ples města (Leona Machálková, 

kapela Bogie Man) – Slovanský dům

• 14. 4. - Květná neděle – mše svatá s žehnáním kočiček 
v 14.30 hodin v Mikulášovicích

• 18. 4. - Zelený čtvrtek – mše svatá v Dolní Poustevně 
v 19.00 hodin

• 19. 4. - Velký pátek – Křížová cesta na vrcholu Jáchym u Lo-
bendavy 10.00 hodin 

• 19. 4.  - Velkopáteční obřady ve Vilémově v 18.00 hodin
• 20. 4. - Bílá sobota – Mše svatá v 22.00 hodin v Mikulášovi-

cích – přineste si na požehnání pokrmy (vajíčka, beránka, 
mazanec)

• 21. 4.  - Slavnost zmrtvýchvstání Páně – mše svatá v 10.00 
hodin, po mši svaté velikonoční jízda, mši doprovodí 
orchestr Šluknovska, Vilémovský chrámový a Mikulášovický 
pěvecký sbor

KRÁTKÉ ZPRÁVY

KALENDÁŘ AKCÍ

FARNOST MIKULÁŠOVICE 
VÁS ZVE:

Kotlíková dotace nově - peníze nepotřebujete!
Vyměňte Váš starý /i nový/kotel na uhlí za plynový nebo te-
pelné 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 vy-
tápění, hlaste se na MěÚ Mikulášovice u pana místostarosty 
Ing. Antonína Bláhy na tel.: 603 700 832.
Vše potřebné pro Vás zajistíme.                                     
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Zveme k účasti na 
akci Ukliďme svět 
ukliďme Česko 
v Mikulášovicích

Dětská scéna 2019

Podpořte náš spolek 
Český svaz chovatelů 

ZO Mikulášovice při svých 
běžných nákupech 

na internetu

Pozvání na soutěžní výstavu 
Mikulášovická kraslice 2019

Už poněkolikáté se mladí i  dospělí chovatelé 
z  Mikulášovic zapojí do celostátního úklidu. Le-
tos na jaře to bude v  neděli 7.4., kdy se sejdeme 
v 10.00 h. před č.p.31 na Salmově, abychom tradič-
ně prověřili pořádek v lese na Salmově a přilehlém 
okolí. Závěr úklidu jako obyčejně bude patřit spo-
lečnému opékání buřtů.
Naše aktivita je zaregistrována na portálu www.
uklidmecesko.cz, kde bylo prezentováno několik 
tisíc míst v celé republice, do kterých se mohl kaž-
dý dobrovolník zaregistrovat. My organizátoři jsme 
pak obdrželi pro turo činnost bezplatně požadova-
né pytle na odpadky a rukavice pro děti i dospěláky, 
které budeme moci dále používat i v době našeho 
tábora i podzimního úklidu. Navíc jsme měli úklid 
bezplatně prezentován i  na propagačním portálu 
http://www.vylep.info/, kde obdobně propaguje-
me všechny naše pořádané akce.

Vlastimil Jura st.

Ve středu 27. února se konala ve Slovanském domě 
oblíbená recitační soutěž naší školy.  Soutěží se 
vždy v pěti kategoriích. Do uměleckého zápolení se 
letos přihlásilo 43 recitátorů z  první až sedmé tří-
dy. Zástupci z osmé a deváté třídy sice chyběli, ale 
oproti předchozím letům se mohli soutěžně zapojit 
i žáci 1. třídy, kteří dříve nemohli už dále postoupit.  
Přítomné publikum složené z rodičů, prarodičů, ka-
marádů a  dalších návštěvníků ocenilo vystoupení 
našich malých umělců zaslouženým potleskem. Po-
chvalu si zaslouží všichni zúčastnění recitátoři, ale 
také paní učitelky, které žáky připravily. 
Do oblastního kola, které se konalo 5. března 
v Rumburku, postoupili vždy dva nejlepší z  0. – III.  
kategorie. 
Konečné pořadí:
Nejmladší kategorie (1.třída):
1. Vojtěch Sýkora
2. Apolena Fojtová
3. Matěj Vokoun 
I. kategorie (2. a 3.třída):
1. Barbora Čiháková
2. Barbora Berková
3. Adriana Němcová 
II. kategorie (4. a 5.třída):
1. Veronika Musilová(5.tř.)

2. Kateřina Čiháková(4.tř.)
3. Tereza Němečková (5.tř.)
III. kategorie (6. a 7.třída):
1. Valerie Lechmanová (7.tř.)
2. Tereza Podoláková, Marcela Shánělová (7.tř.)
3. Matěj Tříško (6.tř.)
I v oblastním kole si naši žáci vedli velmi dobře. Do 
rumburské soutěže jsme vyslali devět zástupců: V. 
Sýkoru, A. Fojtovou, B. Čihákovou, B. Berkovou, K. 
Čihákovou, V. Musilovou, V. Lechmanovou, T. Podo-
lákovou a M. Shánělovou. A myslím, že v konkuren-
ci šluknovských škol opravdu obstáli. Získali jsme tři 
čestná uznání (V. Sýkora, A. Fojtová- 1.tř., V. Lechma-
nová - 7.tř.) Tři žákyně (B. Berková - 2.tř., T. Podolá-
ková, M. Shánělová - 7.tř.) postoupily do okresního 
kola v Děčíně, které se koná 13.3.2019. 
Držíme jim palce.
Také v Děčíně jsme byli úspěšní. Naši školu repre-
zentovaly tři dívky: Barbora Berková, Tereza Podo-
láková a  Marcela Shánělová. Všechny tři si vedly 
opravdu dobře a  mezi zástupci z  ostatních škol 
měly svá oprávněná místa. Tereza Podoláková za 
svůj výkon dokonce získala postup do krajského 
kola! To proběhne v Lounech dne 28.4.2019. Tak ať 
se jí daří. 

D. Kalousková

Věděli jste, že nás můžete zdarma podpořit při na-
kupování přes internet? Třeba když si na nás vzpo-
menete při nakupování na internetu. Pokud půjde-
te přes portál www.GIVT.cz Díky portálu GIVT, na 
který se pouze jednorázově zaregistrujete, dosta-
neme příspěvek ať už budete nakupovat lyžařské 
vybavení, zájezd na hory, knihy na dlouhé zimní 
večery, 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

Tak zde máme konečně jaro! A k jaru patří naše tra-
diční velikonoční svátky. Letos nás čekají poměrně 
pozdě a  budou opět o  den delší, už od pátku 19. 
dubna. Těší se na ně především děti, ale i my dříve 
narození se nemůžeme dočkat. Zdejší organizace 
Českého svazu chovatelů letos již po desáté pořá-
dá v  našem městě soutěž o  nejhezčí velikonoční 
kraslici, pomlázku a jiný velikonoční výrobek. Touto 
naší akcí podporujeme udržování lidových tradic 
v  našem městě a  doufáme, že se letos více zapojí 
i děti ze zdejších MŠ a ZŠ za pomoci svých učitelů, 
kteří naši akci využijí k tomu, aby si společně v rám-
ci výuky vytvořili pro účast v  soutěži svoje vlastní 
exponáty. Moc se na to těšíme! 
Pro účastníky soutěžní výstavy máme následující 
informace. Je možno použít jakékoliv technologie 
výroby a výzdoby, lze se zúčastnit s jednotlivými ex-
ponáty nebo s celou kolekcí, to je jen na Vás.
Soutěžit se bude opět v  5 kategoriích ve zdobení 
kraslic:
předškolní děti do 6 let věku, děti starší 6 let až 

10 let, starší 10 let až 15 let, starší 15 let až 18 let 
a pak dospělí starší 18 let bez omezené věkové hra-
nice a  dále v  kategorii pletení pomlázek a  výrobě 
jiných velikonočních předmětů.
Soutěžní exponáty bude nutno předat na umístění 
na výstavě, kde pak bude veřejnost udělovat body, 
v pátek 19. dubna 2019 v době mezi 13.30 a 14.00 
hodinou. Od 14.00 do 15.00 hodin pak proběhne 
veřejná výstava všech exponátů s  hodnocením, 
kterého se zúčastní všichni návštěvníci této akce. 
Hodnotí se tak, že každý návštěvník může dát maxi-
málně 1 hlas v každé soutěžní kategorii.
Přibližně v  15.30 hodin proběhne vyhodnocení 
soutěže s oceněním autorů. Ti nejúspěšnější v kaž-
dé kategorii si domů na památku odnesou hezký 
pohár. Následně pak proběhne veřejná aukce vý-
stavních exponátů, na kterou zveme širokou rodi-
čovskou a podnikatelskou veřejnost z Mikulášovic. 
Výnos z aukce vystavených exponátů bude rozdě-
len následovně: 50 % z dražební ceny exponátů od 
autorů do 18 let obdrží autoři, druhá polovina a celý 

výnos z dražby kraslic autorů starších 18 let zůstane 
pořádající organizaci, která je použije na podporu 
činnosti mládeže v  organizaci a  pro pořádání dal-
ších akcí pro děti a mládež v Mikulášovicích.
Současně připomínáme, že v rámci závěrečné draž-
by si můžete zakoupit nejenom kraslice, ale i další 
velikonoční výrobky! Rovněž předpokládáme, že 
akce využijí šikovní výrobci z  města a  okolí, aby ji 
obohatili prodejem velikonočního zboží.
Letošní ročník bude obohacen tradiční tombolou, 
ale i  výtvarnou dílnou, kde bude možnost si vy-
zkoušet i pletení pomlázek a zdobení kraslic.
Předpokládáme, že akce si už našla své trvalé mís-
to v programu pro občany města a zapojí se do ní 
dostatek mladších i starších autorů za výrazné pod-
pory rodin a  sponzorů. Místem konání bude malý 
sál Slovanského domu (klubu) v Mikulášovicích pod 
záštitou města a pro návštěvníky bude k dispozici 
i možnost občerstvení. 
Informace na tel.: 602 682 600.

Vlastimil Jura st.

Na stupních vítězů už tréma opadla a radost rozzářila oceněným tváře.                                               Foto: Tomáš Fúsek
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Podpora rodin s dětmi
V rodině, které byla služba doporučena, došlo 
k umístění dětí do dětského domova. Děti byly za-
nedbané a žily v nevyhovujících podmínkách. Děti 
žily s matkou a otcem v malém bytě, ve kterém chy-
bělo základní vybavení, postele, nábytek, všude byl 
velký nepořádek a zima, v bytě plíseň. Rodina nemě-
la dostatek fi nančních prostředků, neuměla s fi nan-
cemi hospodařit, otec dětí nepracoval, děti často 
hladověly. Služba probíhala 3x týdně v domácnosti. 
Hlavními cíli spolupráce bylo zlepšit a  stabilizovat 
psychický stav uživatelky služby- matky dětí, najít 
pro otce dětí zaměstnání, dát do pořádku domác-
nost, rozšiřovat a upevňovat rodičovské kompeten-
ce obou rodičů, naučit rodinu hospodařit s  fi nan-
cemi, získat děti zpět do rodiny. Zprvu byla práce 
v  rodině velmi obtížná, matka i  otec pochopili až 
časem, co znamená pro děti vhodný domov a pod-
mínky, jaké kroky je třeba vykonat, co vše je nutné 
zajistit a na čem pracovat. Matce byla s podporou 
služby zprostředkována psychologická pomoc, otci 
dětí zaměstnání, v domácnosti bylo postupně vše 
dáno do pořádku – vymalováno, zajištěno její vyba-
vení, byla zprostředkována materiální i potravinová 
pomoc. Oba rodiče začali aktivně se službou spo-

lupracovat a připravovat pro sebe i své děti pěkný 
a čistý domov. Pracovali na sobě s cílem získat děti 
zpět do své péče, komunikovali za podpory pracov-
nice služby s dětským domovem a dalšími institu-
cemi, naučili se být více zodpovědnými. Otec dětí 
získal a udržel si své zaměstnání, stabilizovala se fi -
nanční situace v rodině, začaly se řešit dluhy. Matka 
byla doprovázena pracovnicí k soudním jednáním, 
na úřady, do zdravotnických zařízení.
Děti byly čím dál častěji propouštěny z  dětského 
domova domů k  rodičům na propustky, zprvu na 
kratší, postupem času na delší období. Při pobytu 
dětí doma matka pravidelně se službou pracova-
la na rozvoji péče o děti, o domácnost, docházelo 
k  různým nácvikům, uplatňování teoretických vě-
domostí v každodenním životě.
V současné době jsou všechny děti doma na dlou-
hodobé propustce.  OSPOD podpořil návrat dětí 
do rodiny návrhy na zrušení ústavní výchovy. Nyní 
probíhají soudní jednání, dvě nejmladší děti jsou již 
soudně svěřeny zpět do péče matky. 
Tolik o jedné dlouhodobé spolupráci s rodinou, na 
které tým Kostky pracoval. Sociálně aktivizační služ-
by pro rodiny s dětmi poskytují podporu rodinám 

s dětmi v obtížné sociální situaci, u kterých je ohro-
žen vývoj dětí nebo fungování rodiny. Jsou časově 
náročné, protože pracovník si nejdříve musí získat 
důvěru členů rodiny, než s nimi následně může za-
čít pracovat na zlepšení jejich situace.
Služby jsou poskytovány především terénní for-
mou v přirozeném prostředí rodiny. Snaží se rodiče 
podporovat v  jejich kompetencích, zůstávají v  roli 
průvodce a usilují, aby se rodiče na řešení problé-
mu spolupodíleli a zodpovědnost za řešení situace 
zůstala na jejich straně.
Sociální služba působí ve všech obcích Šluknovské-
ho výběžku. Kancelář služby má zázemí v  objektu 
komunitního centra Kostka v Krásné Lípě. 
Ve službě pracuje v současné době 6 zaměstnanců - 
2 sociální pracovníci a 4 pracovníci v sociálních služ-
bách.  Za rok 2018 bylo podpořeno 73 rodin. 
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s  dětmi fi -
nančně podpořil Ústecký kraj a Evropská unie.
Mgr. Renáta Kučerová, sociální pracovník, vedoucí 
služby

Bc. Dagmar Válková DiS., 
pracovník v sociálních službách

Na fotografi i fotbalistů Lipové už byli identifi kováni pouze vlevo stojící spoluzakla-
datel pan Matuňák a na pravém křídle pan Ort. Snímek byl pořízen 15. května 1960, 
před mistrovským utkáním s Horním Podlužím. Tým Šluknova z roku 1948, zřejmě před prezentací v prvomájovém průvodu.

HISTORIE

Fotbalové začátky ve výběžku III.
V historické minisérii o začátcích nejpopulárnějšího 
sportu v  našem výběžku jsme se dostali k  tomu, 
co kronikáři, pamětníci a  sběratelé nashromáždili 
o klubech, které se po několika desetiletích existen-
ce rozhodly spojit svůj osud v jeden, společný. Dříve 
SK Lipová a JISKRA Šluknov, dnes tedy SK PLASTON 
Šluknov A a B. Bohužel jsme, hlavně při pátrání po 
jejich předválečné činnosti, narazili. Nenapověděly 
ani staré a dostupné kroniky, ani archiv měsíčníku 
„UnsereNiederland“, který vydávají, místní rodáci 
a jejich potomci a který je na dobové fotografi e ji-
nak velice bohatý.
Začněme tedy béčkem, Lipovou. O  tom, zda se 
hrávalo už tenkrát v Heinspachu, jsou rozporuplné 
informace. Na jednu stranu vzpomíná ve svých pa-
mětech bývalý člen fi nanční stráže a jeden z nejlep-
ších tehdejších fotbalistů Poustevny, pan Břetislav 
Bečka, na to, jak chodili s kamarády v době volna na 
fotbal právě do Heinspachu. Toto své tvrzení doložil 
i  fotografi í. Tomu odporuje poslední žijící spoluza-
kladatel poválečné éry, pan Oldřich Hofrichtr s tím, 
že v místě nebylo po osvobození žádné hřiště ani 
plácek, kde by jeho předchůdci fotbal provozovali. 
Nezbývá tedy, než začít tam, kde začal i  pan Hof-
richtr spolu s panem Matuňákem, tedy v roce 1947. 
Přípravný výbor se sešel 9. června tohoto roku. 
Místní správa přidělila nadšeným průkopníkům 
pozemek pro vybudování hřiště na místě, kde se 
o  body hraje dodnes. Stejně jako po válce všude 

v  okolí, museli přiložit ruku k  dílu všichni, včetně 
hráčů. Začalo se hrát logicky od nejnižší soutěže, 
bez jakýchkoliv zkušeností. V  roce 1961, dne 10. 
prosince, došlo k jednání místního oddílu, který v té 
době nesl název Spartak, s mužstvem pohraniční-
ků, kteří se nastěhovali do zdejšího zámku. Ti si říka-
li Rudá Hvězda. Důsledkem této schůzky bylo sjed-
nocení obou celků pod jeden, se společným logem 
TJ Rudá hvězda Lipová. Soupiska pak byla skládána 
převážně z vojáků základní služby. Z civilistů vydr-
želi v sestavě nejdéle pánové Votruba a již zmíněný 
Hofrichtr. Novému týmu se začalo dařit a v okres-
ních soutěžích stoupal postupně až do A- třídy.
S předválečnou minulostí šluknovských sportovců 
je to z našeho dnešního pohledu obdobné jako s Li-
povou. Bylo by asi dost nelogické, kdyby se v okres-
ním městě, ve třicátých letech minulého století 
nehrál fotbal, zatímco všude okolo už mu přišli na 
chuť. I v tomto případě ale musíme vzít za vděk tím, 
co přišlo až po válce, konkrétně v roce 1945, který 
byl datem založení. Značné počáteční problémy 
nastaly hlavně proto, že nebylo kde hrát, a  tak se 
provizorně využívaly plácky v  okolí. O  rok později 
byli čutálisté místními radními vyslyšeni a  dostali 
přidělený prostor za tehdejším Okresním národním 
výborem. Začali si říkat SK Šluknov, později z toho 
byl Spartak. Na dresech nosili znak města, které je 
podporovalo stejně jako tomu bylo i  jinde. Před-
sedou se stal František Kořínek. Už v roce 1947 byl 

ale založen i konkurenční tým Spojených bavlnář-
ských závodů. Ten nastupoval k zápasům jako Jis-
kra Šluknov, stejně jako celá řada dalších soupeřů 
z výběžku. Všichni tehdy byli přifařeni do společné 
vesnické sportovní organizace. Ta fungovala v sou-
ladu s dobou, kdy se začínal budovat socializmus. 
Nesla i příznačný název – DSO Jiskra neboli Dobro-
volná sportovní organizace, docela paradoxně se 
sídlem v Praze 11, na náměstí Maxima Gorkého 23. 
Už tehdy si zřejmě Pražáci usmysleli, že budou do-
hlížet na vše, tedy i na záležitosti týkající se sportov-
ců v pohraničí. Do tohoto sdružení patřili například 
i  Poustevna, Velký Šenov, Dolní Podluží a  později 
i  Vilémov. Mezi oběma šluknovskými rivaly došlo 
k mnoha přátelským a posléze i mistrovským derby. 
V této době začátečníků zřejmě byla přehršel těch, 
kteří chtěli sportovat a ostatní sporty ještě nebyly 
ani v  plenkách a  tak tenhle přetlak ve Šluknově 
vyvrcholil tím, že do třetice založili fotbalový oddíl 
ještě v  Království. Oba městští rivalové se v  roce 
1956 dohodli na sloučení, ale to už následovala éra 
novodobá.
Čerpáno z vlastního archivu a archivů „UnsereNie-
derland“ a také fotbalových klubů Lipové a Šlukno-
va.

Pokračování příště.

Text a foto archiv: 
Petr Horák
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Prodej slepiček 
Drůbež Červený Hrádek prodává slepičky 
našeho chovu typu Tetra hnědá, Dominant 
ve všech barvách a slepičky Green Shell - 

typuAraukana
Stáří 14- 19 týdnů.Cena 159 - 209,- Kč/ks.

Prodej se uskuteční: 
13. dubna, 18. května, 15. června 2019

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 

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

požadavek:  zodpovědnost, dobrý 
zdravotní stav, řidičské oprávnění B+T 
podmínkou
Zájemci, hlaste se na adrese 
Měú Mikulášovice Ing. Antonín Bláha 
tel.: 603 700 832      

První turnaj České školní ligy v bridži se uskutečnil v Mikulášovicích za účasti školáků z Gymnázia Václava Hlavatého Louny, 
Menza Gymnázia Praha a Základní školy Mikulášovice. Podrobnosti o akci naleznete na webových stránkách: http://www.
czechbridge.cz/articles/vysledky-soutezi/356

Dětský maškarní karneval se uskutečnil na velkém sále Slovanského domu za pořadatelské režie základní školy, děti spolu 
s rodiči si připravily řadu nejrůznějších masek. 

Mateřská škola jako každý rok připravila pro předškoláky svůj maškarní karneval s příběhem, při kterém si děti užívají spoustu 
legrace.

Letošní maškarní karneval navštívil i  kouzelník, na pomoc 
si vybral velmi šikovné pomocníky. Mnohdy se divil proč mu 
kouzla nevycházejí tak, jak by si sám představoval.

Harrachovská klasika Natálky Mocíkové

Děti z  mateřské školy vyrazily do města se svým masopus-
tovým průvodem, symbolicky se předškoláci stavili za svými 
nastávajícími nejstaršími spolužáky i v základní škole.

Obecně prospěšná společnost České Švýcarsko a  její desti-
nační agentura pravidelně před začátkem sezony informuje 
vedoucí informačních středisek, hoteliéry a další aktéry ces-
tovního ruchu o turistických novinkách.

Turistický oddíl mládeže se mimo hlavní závodní běžeckou 
sezonu věnuje řadě nejrůznějších aktivit. Jednou z nich bylo 
také zpestřit volný čas o  jarních prázdninách dětem, které 
neměly možnost vyjet například na hory. 

Část předškoláků se přišla podívat na městský úřad, jak vlast-
ně pracuje takové vedení města a ostatní zaměstnanci. Sta-
rostka s místostarostou města zrovna konzultovali s občany 
možnost „Kotlíkové dotace“

FOTO ZPRÁVY
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Mikulášovičtí biatlonisté na všech Českých pohárech
Proměnlivé zimní počasí na konci prosince roku 
2018 neumožnilo uspořádat v  daném termínu bi-
atlonové závody v  našem městě, ale na začátku 
nového roku sněhová nadílka podpořila trénink na 
lyžích bez časově náročného dojíždění. Proto moh-
li naši svěřenci trénovat na lyžích prakticky každý 
den, což bylo na jejich vylepšené technice a kondici 
hodně znát. 
Ze tří Českých pohárů, které biatlonový svaz vypsal, 
byl otevřený (bez postupových pravidel) jediný 
a bylo na trenérech a závodnících, aby se rozhod-
li, jaký absolvují. Na další pohárové závody bylo 
potřeba na tomto vybraném vyjet potřebný počet 
bodů pro další postupy. Dva pohárové víkendy se 
jely závody klasickou technikou a  pouze jediný 
v Jablonci nad Nisou skatem (bruslením). Nelehký 
úkol pro závodníky, aby se na jednom poháru ve 
dvou závodech pokusili o postupy. 
V polovině ledna byl na programu první Český po-
hár v  Harrachově, který se jel celý klasickou tech-
nikou. Trenéři se rozhodli, že na uvedené závody 
pojede pouze Natálka Mocíková, která ze všech 
závodníků natrénovala nejvíce v  lyžařské stopě 
klasickou techniku a  byl zde velký předpoklad, že 
dokáže postoupit.
V  sobotu 19.01.2019 se jel sprintový závod klasic-
kou technikou, na který musel každý z týmů pro své 
závodníky připravit klasické lyže se stoupacím vos-
kem na ideální odraz. Mrazivé počasí mázu trochu 
ulehčilo. V  samotném závodě startovalo bezmála 
250 závodníků ve věku od 12-15 let. Na trati Natálka 
předvedla kvalitní běžecký výkon a po jedné chybě 
na každé střelecké položce doběhla na 23. místě. 
Získané body však kýžený postup do dalších re-
publikových závodů nepřinesly. Druhý den se v Ha-
rrachově jel stejný závod jako v sobotu. Natálka na 
trati letěla, na střelnici udělala jedinou chybu a v cíli 
doběhla na 18. místě. Výsledný cílový čas, vylep-
šený více jak o minutu od soboty, už Natálce stačil 
a mohla se radovat z postupů na další závody ČP.  
Na druhý Český pohár, který se konal o  víkendu 
2. - 3. února 2019 v jabloneckém areálu v Břízkách 
se vydala nejpočetnější skupina mikulášovických 
biatlonistů. V nejmladší dívčí kategorii závodila Na-
tálie Ludvíková. Mezi mladšími chlapci se představil 
Matěj Kocourek a  mezi nejstaršími dívkami tři zá-
vodnice Viktorie Kirchnerová, Veronika Kirchnerová 
a  Natálie Mocíková. Nejzkušenější závodnice Adé-
lka Švitorková bohužel na závody neodcestovala 
z důvodu nemoci. Sobotní sprintový závod volnou 
technikou intervalovým způsobem připravil pro 
závodníky kopcovitou trať s  prudkými sjezdy na 
mokrém a  těžkém sněhu. V  nejmladších dívkách 
Natálka Ludvíková na trati a střelnici bojovala a jako 
nováček nikterak nezaostávala. Do cíle doběhla 23. 
i přes čtyři chyby na střelnici. Starší žákyně v závo-

dě neměly svůj den.  Na trati se trápily a střelbou si 
to nevylepšily. Natálka Mocíková spolu s Viktorkou 
Kirchnerovou udělaly po třech chybách a  skončily 
kousek od sebe na 28. a 30. místě. Veronika Kirch-
nerová udělala sice o jednu střeleckou chybu méně, 
ale zlomená hůl na trati ji zdržela a  doběhla na 
32. místě. 
Nejlepší z  našich byl v  mladších žácích Matěj Ko-
courek, který udělal jedinou chybičku na střelnici 
a po hodně vylepšeném běhu obsadil 17. místo. 
Druhý den v  neděli pořadatelé na stejném profi lu 
tratě připravili speciální biatloncross, na kterém zá-
vodníky čekaly na lyžích nejrůznější překážky. Sko-
ky, slalom z kopce i do kopce, boule, otočky, přejezd 
houpačky a třeba i couvání do cíle. Prostě zkouška 
obratnosti na lyžích. Samozřejmou součástí byla 
dvoupoložková střelba v  leže. Krátké nacvičení 
obratnostních prvků si závodníci mohli vyzkoušet 
při hodinovém nástřelu zbraní těsně před závo-
dem.  Každý z našich závodníků se v obratnostním 
závodě v  konečném pořadí oproti sobotě zlepšil. 
Nejvíce Natálka Mocíková, která jediná zastřílela 
bezchybně obě položky a obratnostní prvky zajela 
na jistotu. V pořadí jí to stačilo na 20. místo. Ostatní 
naši závodníci jeli tento závod poprvé, ale všichni 
byli natěšeni na dovednostní hrátky. Bohužel si více 
nepomohli na střelnici, kde každý udělal dvě a více 
chyb. Natálka Ludvíková se probojovala 19. místem 
do první dvacítky, Matěj Kocourek 14. místem do 
první patnáctky a dvojčata Kirchnerovy 24. místem 
Viktorka a 29. místem Verča do třicítky. 
O týden později se v Liberci ve sportovním areálu 
Vesec konal regionální závod žactva. Na umělém 
sněhu se jel sprintový závod volnou technikou. Na 
závody se vydali čtyři závodníci, bez nemocných 
Matěje Kocourka a  Adélky Švitorkové. Do závodu 
jsme přihlásili i  naši nejmladší biatlonistku Adél-
ku Trojanovou. Ta sice patří ještě do přípravky, ale 
protože na lyžích je jako ryba ve vodě a nemohla se 
dočkat závodění, tak jsme se domluvili s pořadateli 
a přihlásili ji mezi starší dívky. Ve slunečném a tep-
lém závodě nám udělala velikou radost. Na lyžích 
vůbec nezaostávala a po třech chybách na střelnici 
dojela na 7. místě. Adélka se biatlonem evidentně 
bavila a  pokud jí vydrží tréninková píle, tak se do 
budoucna budeme z  jejích výsledků určitě těšit. 
Další radost nám udělala svým výkonem Viktorka 
Kirchnerová, která ve starších dívkách zajela čtvrtý 
nejlepší čas po jedné chybě na střelnici. Ve výsled-
cích to hlavně znamenalo, že si vyjela druhou vý-
konnostní třídu, což jí po zásluze vyneslo postup 
na poslední třetí Český pohár. Natálka Mocíková 
v závodě dojela na 7. místě a Veronika Kirchnerová 
na 9. místě. 
Třetí a  poslední Český pohár žactva se konal ve 
dnech 16. - 17. února 2019 v Letohradu. Nekompro-

misním postupovým sítem prošla pouze Natálka 
Mocíková a Viktorka Kirchnerová. Adélka Švitorko-
vá využila práva prvního startu po promaroděných 
dvou pohárech. Na programu byl sobotní dlouhý 
vytrvalostní závod a  nedělní sprint, oba klasickou 
technikou.
Trenéři a  zároveň servisáci se museli vypořádat 
s teplým počasím a tedy hodně měkkou lyžařskou 
stopou. Stoupací klistry a parafíny se na lyže naná-
šely dlouho do noci a pak se ladilo ještě ráno, těsně 
před samotnými závody. Bohužel v sobotu musela 
být ze zdravotních důvodů ze závodu odhlášena 
Natálka. Svůj vůbec první závod v  klasice absol-
vovala Viktorka, která odzávodila velice pěkně.  Ze 
tří střeleckých položek chybovala celkem čtyřikrát, 
a to nejhůře ve druhé, kde netrefi la třikrát. V cíli se 
zařadila na 29. místo. Adélka Švitorková v dlouhém 
závodě bojovala, ale v posledním kole se projevila 
její dlouhá tréninková absence. Na střelnici udělala 
tři chyby a obsadila 32. místo. 
Na nedělní sprintový závod už nastoupily všech-
ny naše závodnice. Nejlépe si vedla Natálka, která 
z deseti ran minula jednou, a i s pádem na trati do-
běhla na 23. místě. Na 31. místě doběhla po třech 
chybách na střelnici Adélka a 33. místo po čtyřech 
chybách obsadila Viktorka. 
Po Letohradském závodění bylo jasné, že nikdo 
z našich biatlonistů nepostoupil na mistrovství Čes-
ké republiky. Výkony, které by ještě minulý rok na 
postupy stačily, byly letos málo. Obrovský nárůst 
mladých začínajících biatlonistů nutí svaz každým 
rokem upravovat postupová pravidla. I přes nepo-
stupy na MČR ale zaslouží naši začínající biatlonisté 
velikou pochvalu za jejich výkonnostní vzestupy. 
Motivací pro všechny do další sezóny je pochvala 
zástupců Českého svazu biatlonu za práci v malých 
biatlonových klubech napříč celou republikou. 
V  zimní sezóně 2018-19 se klub biatlonu Mikulá-
šovice umístil na 23. místě z  36. klubů z  celé ČR. 
Z Ústeckého kraje jsme nejlepší. V celkovém pořa-
dí jednotlivců obsadili ve svých kategoriích Matěj 
Kocourek 29. místo, Natálka Ludvíková 31. místo, 
Natálka Mocíková 27. místo, Adélka Švitorková 
32. místo, Viktorka Kirchnerová 34. místo a Veronika 
Kirchnerová 41. místo.  
Zimní sezóna skončila, lyžařské boty přezouváme 
na běžecké a začíná nám příprava na tu letní, kdy 
nás čeká i velká událost v podobě Letní olympiády 
dětí a mládeže, kterou bude hostit v červnu tohoto 
roku Liberecký kraj. Ze 14 krajů ČR budou ten svůj 
reprezentovat vždy dva závodníci v  jednotlivých 
kategoriích. Za Ústecký kraj to budou vybraní zá-
vodníci z Mikulášovic, Jílového, Děčína a Teplic dle 
výsledků z  určených závodů v  nadcházející letní 
sezóně. 

 Zdeněk Mocík – trenér

Dobrá biatlonová parta

Biatlon Mikulášovice v novém klubovém oblečení

V rychlosti najít pušku na střelnici není jednoduché

První závod v biatlonu Adélky Trojanové v Liberci

Matěj Kocourek na houpačce při biatloncrossu

Letohradský sjezd v podání Adélky Švitorkové
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Halový turnaj starších žáků v mikulášovické hale
Stejně jako první letošní žákovský turnaj ovládli i tento kluci z místního fotba-
lového klubu. Za účasti šesti týmů ze čtyř různých měst se turnaj odehrál sys-
témem každý s každým a nakonec bez jediného prohraného zápasu si vítězství 
zaslouženě vybojovali mikulášovičtí fotbalisté. Celkový primát podtrhl ještě 
tým FK Mikulášovice B svým třetím místem.

Foto: Tomáš Fúsek

FOTO ZPRÁVY

Konečné pořadí:
1. FK Mikulášovice A 14:3 13 bodů
2. MSK Benešov nad Ploučnicí 16:6 12 bodů
3. FK Mikulášovice B 9:10 7 bodů
4 TJ Spartak Jiříkov B 8:7 7 bodů
5. FK Česká Kamenice 4:13 4 body
6. TJ Spartak Jiříkov A 4:16 0 bodů

Úspěšné účinkování v turnaji kluci zakončili prvním a třetím místem.

Žáci deváté a osmé třídy se opět po roce zúčastnili meziškolního turnaje v basketbale. Po velmi slušném výkonu, kdy z pěti zápasů třikrát remizovali, dosáhli na páté místo 
a tím si o jedno místo od loňska polepšili.

Na závěr letošní sezony opět připadl maškarní sportovní ples a stejně jako v roce loňském přilákal spoustu účastníků v civilu, ale i v zajímavých maskách. A to i přesto, že 
v okolních městech byly ve stejný čas ještě dva další plesy.

Mezinárodní den žen se uskutečnil ve Slovanském domě a jako hlavní program večera bylo vystoupení Standy Hložka, který to na pódiu rozjel hned dvěma hudebními 
vstupy. Mezi jeho účinkováním se představila taneční skupina Step by Step, ale také gymnasticko silové pánské duo FaKu.

Při žákovských zápasech je každý míč potřeba vyhrát, to je u malých kluků v ten 
daný moment nejdůležitější, jenom kdyby jim to vydrželo co nejdéle.


