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ZDARMA

Mikulášovice se nemohou zastavit
Retro 1. máj
1.5.2019 od 12.00 hodin
alegorický průvod
od „Severky“ v dolních
Mikulášovicích, program
u Slovanského domu
od 13.00 hodin

Skleněný zvěřinec
Simona Stašová
28.5.2019
od 19.00 hodin
KULTURNÍ AKCE
KVĚTEN 2019
1.5.2019

Retro 1. máj – amfiteátr
u Slovanského domu

12.5.2019

Den matek - Slovanský dům
14.00 hodin

15.5.2019

Beseda o soběstačnosti
Slovanský dům 18.00 hodin

28.5.2019

Divadelní představení
(Simona Stašová), Skleněný
zvěřinec Slovanský dům

31.5.2019

Den dětí – amfiteátr
u Slovanského domu od
15.00 hodin divadlo

SVOZY ODPADŮ
KVĚTEN 2019
DOMOVNÍ ODPAD
týdenní - každé pondělí
14ti denní – liché pondělí 6.5. a 20.5.
kombinovaný - liché pondělí
6.5. a 20.5.
měsíční - pondělí6.5.
BIO ODPAD
Sudé středy – 15.5. a 29.5.
PYTLE S TŘÍDĚNÝM ODPADEM
sudé pondělí 13.5. a 27.5.

Jaro je definitivně tady. Stromy v parcích vykvetly, odkládáme
teplé oblečení do skříní a někdo už vyhlíží dovolenou. Město
si však dovolenou vzít nemůže, je živým organismem, který se
nesmí zastavit. Pracujeme na změnách, úpravách a snažíme se
o zhodnocování našeho společného majetku. A jak konkrétně?
Slovanský dům – místo, na které jsme hrdí
Jistě vás zajímá, co se děje ve Slovanském domě. V přízemí
jsme položili novou dlažbu a nyní pokračujeme v pokládce
dlažby v prvním patře. Připravujeme montáž nového zábradlí
kolem schodiště, které je nově opracováno a vrátila se mu tak
jeho dávná krása. Zbývá ještě vybavit šatnu malým posezením,
novým odkládacím pultem, který bude ve stejném stylu, jako
nábytek v přízemí a na velkém sále. Vše bude dokonale ladit.
Naše veřejné prostory tak díky investicím získají úplně nový
rozměr. Jsme přesvědčeni, že město Mikulášovice na takový
počin může být hrdé. Samozřejmě, k úplné spokojenosti nás
čeká ještě hodně úsilí, ale pokud se nám letos alespoň z části podaří opravit pohledové části fasády Slovanského domu,
mohli bychom být spokojeni.
Stavby a úpravy dělají město hezčí
Ve staré spořitelně probíhají stavební práce na obnově bytů.
Po jejich rekonstrukci budou tyto byty nabídnuty obyvatelům
nájemních domů č.p.7 a č.p.8,které pak budou také kompletně
rekonstruovány. Zároveň této příležitosti využíváme k plynofikování dalších městských bytů, což je trend, ve kterém chceme
pokračovat i nadále.
Ale chceme se soustředit i na to, jak naše město vypadá venku.
Nejen proto, aby naši hosté a turisté mohli brzy o Mikulášovicích mluvit jako o malebném městě, ale především, abychom
se tady sami cítili dobře. Některé pozemky proto rekultivujeme. Díky tomu budeme moci využívat komunální techniku
a nebudeme závislí na nespolehlivé síle VPP. Konkrétně se jedná se o pozemky sídliště -Rukov, pozemek u hlavní silnice naproti Doutnáčovým a prostor kolem objektu městského úřadu.
Zde navíc začátkem května osadíme okrasné keře a uděláme
parkovou úpravu. Vedle toho jsme také po dohodě s majite-

lem pozemku panem Čížkem přistoupili k finální upravě již vysazené aleje na kostelní stezce.
Koupaliště se chystá na letní sezónu
Silné větry, které se poslední dobou prohnaly městem a okolím, poškodily mnoho stromů a dřevin. Pracovníci úřadu se
proto musí vedle boje s kůrovcem vypořádávat i s vývraty a polomy. Zjistili jsme také, že mnohé staré a vzrostlé stromy jsou
již v takovém stavu, že ohrožují naši bezpečnost. Museli jsme
proto nechat vykácet stromy na koupališti a budeme v jejich
kácení pokračovat i v bytové zástavbě.
U koupaliště bychom chtěli ještě zůstat, protože již asi všichni
obyvatelé zde zaregistrovali nezvyklý pohyb. Intenzivně pracujeme na tom, aby koupaliště dostalo nový kabát, a aby to
nebyly jen úpravy kosmetické. Nejen čerství dědové a babičky, ale samozřejmě i mladé maminky a tátové se proto mohou
těšit na nové brouzdaliště pro malé děti a novou herní sestavu s pískovištěm. A protože na sociálních sítích informujeme
o postupu prací takřka v přímém přenosu, sami se můžete přesvědčit, jak vše pokračuje. Můžeme však zodpovědně slíbit, že
sezónu určitě stihneme!
Uklízíme všechno, co se dá
Jaro nám také odhalilo i spoustu míst, kde se přes zimu objevil
rozesetý odpad, který je třeba uklidit. Rádi bychom také společně s tím zajistili likvidaci nechutných zřícenin, které město
neskutečně hyzdí. Jenomže jejich soukromí vlastníci zatím ve
svém majetku vidí byznys místo toho, aby jim bylo hanba za to,
co způsobili, a chtěli to co nejdříve vyřešit. Posun proto příliš
nenastal, avšak přesto věříme (a hlavně na tom intenzivně pracujeme), že ruiny brzy zmizí.
Hezké Velikonoce
Máme před sebou Velikonoční svátky. Přejeme vám příjemné
jarní počasí a zveme vás na připravované kulturní akce. Věříme, že si vyberete. Vedle stavění a úklidu je totiž důležité se
navzájem potkávat a povídat. I tím všichni pracujeme na tom,
aby město, ve kterém bydlíme, bylo nejen krásné, ale i kulturní.
Ing. Miluše Trojanová – starostka,
Ing. Antonín Bláha - místostarosta

Vzkříšení vodníků v Mikulášovicích
Místní spolek otužilců a spřátelených duší již po několikáté zorganizoval zajímavou akci v mikulášovickém lomu. Na Zelený
čtvrtek si dalo dostaveníčko několik desítek vodníků, malých
i velkých a s nimi další příchozí si tak užili krásné jarní odpole-

dne. Kromě mikulášovických si setkání nenechali ujít ani přespolní, největší zastoupení měli varnsdorfští otužilci.
Text a foto: Tomáš Fúsek
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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

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 MěÚMikulášoviceu
pana místostarosty Ing. Antonína Bláhy na tel.: 603 700 832.
Vše potřebné pro Vás zajistíme.

Přírodní koupaliště
Mikulášovice
ceník r. 2019
pronájem kabinky na sezonu
500 Kč
permanentka dospělí
500 Kč
permanentka děti
250 Kč
příspěvek – koupání na den
25 Kč (dospělí i děti)
děti do 5ti let zdarma
Přírodní koupaliště je majetkem města Mikulášovice, je to
naše společná zahrada, na které si užíváme chvíle odpočinku.
O takový prostor je nutné pečovat. Žádná péče není zadarmo.
Važme si pokladu, který v Mikulášovicích máme. Přejeme Vám
příjemný pobyt.
Ing. Trojanová Miluše, starostka,
Ing. Bláha Antonín, místostarosta

duben 2019

KALENDÁŘ AKCÍ
•
•
•
•
•

30.4.2019
1.5.2019
12.5.2019
15.5.2019
28.5.2019

Pálení čarodějnic – program u Huberta a Slovanského domu
Retro 1. máj – amfiteátr u Slovanského domu
Den matek - Slovanský dům 14.00 hodin
Beseda o soběstačnosti – Slovanský dům 18.00 hodin
Divadelní představení (Simona Stašová), Skleněný zvěřinec
Slovanský dům
• 31.5.2019 Den dětí – amfiteátr u Slovanského domu od 15.00 hodin divadlo
• 16.6.2019 Nožířské slavnosti – amfiteátr 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 Adamem Nedvídkem
• 9.11.2019 Hubertská zábava – Slovanský dům
• 1.2.2020
Reprezentační ples města (Leona Machálková, kapela Bogie Man)
Slovanský dům

Členská výroční schůze mysliveckého
spolku Tesák Mikulášovice
Výroční členská schůze MS Tesák Mikulášovice se konala 22.3.2019 v mysliveckém klubu
U Huberta.
Zúčastnilo se 20 členů a 2 hosté – paní starostka Miluše Trojanová a místostarosta pan
Antonín Bláha. Zahájení schůze provedl předseda p. Svatopluk Trojan, přivítáním hostů
a přítomných.
Zástupci města ocenili společenskou úlohu
spolku s přínosným potenciálem i do budoucnosti v rámci spolupráce.
Počet členů spolku v současnosti je 26 + 2
adepti, bohužel průměrný věk členů je neustále velmi vysoký - 61. Členové výboru svými
příspěvky seznámili přítomné s činností spolku za uplynulé období, které v myslivosti trvá
od dubna do března. Vytýčený finanční plán
a plán činnosti za uplynulé období byl splněn
a spolek je připraven uhradit Lesům ČR požadovaný nemalý poplatek za nájem honitby.
Rovněž byla přednesena zpráva kontrolní komise, která neshledala závady v hospodaření
spolku.
V uplynulém období byla zahájena nutná větší rekonstrukce budovy klubu zatím částeč-

nou výměnou oken, která bude v měsíci dubnu pokračovat. Je již tradicí a samozřejmostí,
že je do plánu činnosti zařazena Hubertská
zábava se všemi doprovodnými požitky na
den 9.11.2019.
V současném měsíci březnu došlo k dovršení
živnotních výročí některých našich členů: pan
František Plíšek se dožívá 60 let, pan Stanislav
Houska 70 let a pan Eduard Jaroš úctyhodných 92 let. V souvislosti s těmito jubilei byly
jmenovaným předány pamětní listy. I tímto
sdělením jim přejeme pevné zdraví, prožití
mnoha dalších let a spoustu radostí při výkonu myslivosti.
V závěru zprávy o činnosti mysliveckého
spolku „TESÁK“ Mikulášovice, bychom chtěli
oslovit všechny mladé lidi, kteří mají kladný
vztah k přírodě - zkuste se v našem kolektivu
realizovat. Nabízíme zájmovou činnost v dobrém kolektivu v celém spektru mysliveckých
činností, jako je například péče o zvěř, práce
s loveckými psy, ochrana přírody a samozřejmě lov, který je pomyslnou třešničkou na dortu po spoustě odvedené práce.
Jiří Doubrava

Každoročně se na jaře musí koupaliště řádně vyčistit a hasiči se musí tedy
postarat o přísun vody.
Foto: Tomáš Fúsek

Výroční schůze se zúčastnilo také vedení města.

Celkový pohled na mikulášovické koupaliště z výšky před čištěním.
Foto: Robert Frisnicz

Nejstarším a stále velmi platným členem je vážený
pan Eduard Jaroš.

Foto: Tomáš Fúsek

Gratulační list ke svým šedesátinám obdržel mimo
jiné také pan František Plíšek.
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…. jak to dopadlo?
Ve středu 3. dubna proběhlo v klubovně zdejšího chovatelského spolku v horní škole letošní otevřené základní kolo Olympiády mladých
chovatelů. Probíhalo v odbornostech: drůbeže, hlodavců, akvarijních rybek, terarijních živočichů, koček a psů a zúčastnilo se jej 8 mladých chovatelů. Bohužel, ani letos nevyužily
otevřenosti soutěže další děti z Mikulášovic či
okolí, které nejsou členy chovatelského kroužku, aby poměřily své znalosti o zvířatech. Nejúspěšnější byla Aneta Kulhavá v hlodavcích,
Marcela Shánělová ve psech, Anna Čmelínská
v teraristice, Jiří Krůta v drůbeži, Tereza Be-

nátská v akvaristice a Anna Hajná v kočkách.
Okresní postupové kolo proběhne opět v Mikulášovicích ve středu 8. května a všem mladým chovatelům přejeme hodně zdaru!
V neděli 7. dubna se skupinka 13 dobrovolníků sešla na Salmově, aby uklidila les po
nevychovaných návštěvnících. Výsledkem
bylo sesbírání 12 pytlů odpadu, tří pneumatik
a rozbitého umývadla. Počasí přálo, nálada
byla výtečná, takže závěr akce patřil tradičně
společnému opékání buřtů. S odvozem odpadu pomohlo město Mikulášovice.
Vlastimil Jura












+OHGiPHXUJHQWQČQRYpSRVLO\GRQDãHKRWêPX


$872±$8)%(5(,7(5 PZ 
 SĜtSUDYDDXWQDSURGHM 

1iSOĖSUiFH

YHãNHUiSURIHVLRQiOQtSpþHRYR]LGOD
SpþHRþDORXQČQtDODN\
SĜtSUDYDQRYêFKDXWRPRELOĤQDSURGHM
GUREQpRSUDY\ODNXDWG

1DEt]tPH

GĤNODGQpSURãNROHQt
PRåQêSOQê~YD]HNþiVWHþQê~YD]HN
VWDQGDUGQtYþDVQiSODWED

3UDFRYLãWČMH1HXVWDGWY6DVNX
=QDþN\DXWRPRELOĤâNRGD0LWVXELVKLD2SHO
9\åDGRYiQ\MVRXSRX]HRPH]HQp]QDORVWLQČPþLQ\

=DãOHWHSURVtPNUiWNêåLYRWRSLVQDHPDLO
LQIR#DXWRUXVVLJGH
QHERYROHMWH

Prodej slepiček

Nabídka práce

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.

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

Prodej se uskuteční:
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
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Pozvání na jarní
propagační výstavu mláďat
Už po třetí akci pro zdejší občany připravují zdejší chovatelé
v sobotu 18.května od 9.00 do 18.00 h. v prostorách Lerchova
statku v Dolních Mikulášovicích č.p. 518. Výstavu připravujjí
členové spolku a chovatelského kroužku, a mohou se jí zúčastnit i další mladí i dospělí chovatelé různých druhů zvířat
z města i okolí. Hodnocení zvířat budou mít v rukou opět návštěvníci formou hlasování během celé výstavy, aby na závěr
mohli majitelé nejúspěšnějších zvířat dle jednotlivých odborností obdržet hezké poháry a další ceny. Projekt zaštituje
a finančně podporuje Město Mikulášovice. Výnos akce bude
sloužit na podporu činnosti kroužku mladých chovatelů v Mikulášovicích. Uzávěrka přihlášek je v pondělí 13. května. Pro
návštěvníky jsou připraveny v rámci občerstvení chovatelské
speciality i tradiční tombola. Informace získáte na telefonu
606 124 531 nebo 602 682 600.
Vlastimil Jura

Pozvání na vzpomínkové
setkání na paměť
osvobození města
Zdejší chovatelský spolek zve občany města na uctění památky osvoboditelů našeho města a k položení věnce k památníku osvobození před základní školou na náměstí. Vzpomínka se
uskuteční ve státní svátek 8. května v 10.00 h. Naše město, stejně jako celý výběžek osvobozoval 36. pěší pluk 8. pěší divize,
2. polské armády pod velením generála Karla Świerczewského.
Velitelem 8. pěší divize byl plk. Józef Gražewicz.
Nápis na památníku zní:
Polská 8. pěší divize armády gen. K. Swierczewského zlomila
9. května 1945 silný odpor německých fašistů v Mikulášovicích. boj polských vojsk po boku sovětské armády napomohl
osvobození naší vlasti z hitlerovské poroby.
Vlastimil Jura

Bridž v Lounech
Ve čtvrtek, 11. dubna, jsme jeli hrát 2. celostátní kolo v bridži
do Loun. 1. kolo se hrálo u nás v Mikulášovicích, tentokrát bylo
hostitelem gymnázium J. Hlavatého v Lounech. Hrálo se na
8 stolech a mezi 32 hráči byli, kromě našich žáků, žáci z tamního gymnázia v Lounech, z Mensa gymnázia v Praze, z GEKOMu
v Praze a nově také žáci ze ZŠ U Nemocnice z Rumburku. A stejně jako v 1. kole i tentokrát patřili naši žáci k těm nejlepším
hráčům celého turnaje. Po téměř půlročním fungování našeho
bridžového kroužku se dá říct, že se naše škola stává jednou
z bašt mladých hráčů této hry. Turnaj se hraje pod záštitou
Českého bridžového svazu a organizátorem a mentorem celé
akce je pokaždé předseda svazu a bývalý mistr světa v bridži,
pan Milan Macura. Všichni naši hráči zaslouží velkou pochvalu
za to, jak přistoupili k tomuto turnaji. Jak dobrými hráči jsou
naše děti svědčí i to, že se pravidelně střídají na předních místech v turnajích. V 1. kole mezi nejlepšími byli Eliška Trantinová, Terka Podoláková, Michael Lalik, v Lounech byl celkově
druhý Honza Le a třetí Natka Bošková. Pokaždé hráči naší školy
(mimo výše jmenovaných i Sára Šimůnková, Agáta Koubková,
Kuba Belanec a Lukáš Machorek) však porážejí žáky z ostatních
gymnázií, což jen dokazuje kvalitu našeho hraní. Podrobné výsledky jsou na stránkách Českého bridžového svazu, což opět
dokazuje, že nově vzniklé celostátní školní bridžové lize věnuje
svaz velkou pozornost. Na sklonku června bude tento cyklus
turnajů završen 1. mistrovstvím České republiky v Praze a mezi
velkými kandidáty na titul jsou bezesporu i žáci naší školy.
V této souvislosti bych chtěl uvést, že stoupá i počet nových
hráčů bridže mezi dospělými zde v Mikulášovicích. V úterý,
9. dubna jsme uspořádali první místní turnaj bridže, ve kterém
společně hráli naše děti, naše některé zasloužilé bývalé učitelky a rodiče našich žáků, ti všichni již ovládají hru natolik, že můžou směle poměřovat své síly. Kouzlo této hry spočívá právě
v tom, že u jednoho stolu hrají všechny generace se stejnými
šancemi. Vítěz není podstatný, důležité je, že si všichni společně zahráli a zjistili, jak dobrými hráči již jsou. Zveme tímto další
nové členy, děti mohou přijít každé pondělí od 15.00 hodiny,
každý čtvrtek ve 14.00 hodin a dospělí zájemci každou středu
v 17.00 hodin. Veškeré hraní provádíme v kuchyňce v horní budově základní školy.
Vladimír Tesařík
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HISTORIE
Fotbalové začátky ve výběžku 4. díl
V minulých třech dílech jsme si tak trochu připoměli historii šesti fotbalových mužstev ve výběžku, ve
kterých se tento sportovní fenomén začal klubat na
svět už někdy ve 20. a 30. letech minulého století.
Tuto průkopnickou šestku dnes doplníme fotbalovým pravěkem mikulášovického oddílu. Jelikož jde
o náš domácí problém, dělali jsme opravdu maximum při pátrání v minulosti. Moc materiálu ze života tohoto sportu se ale ani tady nezachovalo. Že
se tu ale před válkou do míče kopalo nám potvrdili,
dnes v Německu žijící, rodáci a pamětníci od sousedů z Velkého Šenova. Ti dokonce fotoaparátem
zachytili ten fakt, že si místní pozvali naše kluky,
jako soupeře, na otevírací zápas na novém hřišti „Na
Střelnici“. Takže víme i to, že nás ponížili a na cestu
domů nám přibalili 8 banánů. Přesný výsledek byl
v poměru 8:0. Od místního rodáka pana Rudolfa
Chodery jsme získali ještě informaci o tom, že svůj
fotbalový tým měl i místní „Dělnický spolek“, spadající pod Sociálně- demokratickou stranu. Ta byla
založena už na přelomu 19. a 20. století. Tehdejší
politické partaje si v oblasti kultury nebo právě
sportu hrávali na svém vlastním písečku. V archivu
vlastníme i fotografii z jednoho mače tohoto týmu.
Bohužel ale její špatná kvalita nedovolila přetištění
do našeho měsíčníku.
Toť vše o fotbale v Mikulášovicích v časech předválečných. Kde není ani čert nebere, natož novodobý
kronikář. Kde tehdejší souputníci zaspali, nemá našinec šanci.
To, co se podařilo z minulosti vydolovat, odstartovalo ale až po květnových událostech roku 1945,
po odsunu místních rodáků a nástupu nových
osídlenců. Jak už to v minulosti popsal ve svém
článku zdejší klub historiků, sešla se 22. září roku
1946 v hotelu Střelnice valná hromada, na které
se do čela oddílu s názvem AFK Mikulášovice, postavil 17 členný výbor, kterému šéfoval pan Hladík.
O kopání do míče byl tehdy v Mikulášovicích oproti
dnešku velký zájem a tak hned od začátku fungovala dvě mužstva dospělých a dorost. Podle tehdej-

šího zdroje měla být aktivní i stará garda i když je
otázkou kde a odkud se postarší fotbalisté v těchto
začátcích vzali. Hrávalo se na pronajatém place od
Městského úřadu, nejprve za 500 korun, o rok později už za 1.000 Kčs za rok. Jedním z hlavních příjmů
byly výtěžky z pořádání plesů a zábav, jak tomu
ostatně bylo i v ostatních oddílech. V roce 1948 došlo k přejmenování na Sokol AFK Mikulášovice, aby
z toho o něco málo později byla TJ Sokol (Tělovýchovná jednota). Po roce 1949 fotbaloví funkcionáři
přesídlili z místních hotelů do svého, do klubovny
v sokolovně. Povzbudit sportovce přijel v té době
do Mikulášovic i legendární Josef Laufer, rozhlasový
reportér, který uskutečnil v roce 1926 první přímý
rozhlasový přenos ze sportovního utkání. Byla to
evropská premiéra a přenášelo se utkání Slavia –
HungarieBudapest.
Abychom měli výčet zdejších fotbalových pionýrů kompletní, zbývá nám už jen soused nejbližší
a věčný rival, Vilémov. Jediná to obec ve výběžku
předválečným fotbalem nepolíbená. Prvním, tak
trochu planým, pokusem začali zdejší nadšenci
v roce 1948, když si na Obecní úřad podali žádost
o přidělení pozemku na provozování, všude v okolí oblíbené, kopané. Název kopaná tehdy nahradil
pro soudruhy zřejmě příliš buržoazně znějící fotbal.
Chlapcům bylo vyhověno a pro jejich zábavu byla
vyčleněna louka za domem č.p. 4, v místě za dnešní
správní budovou firmy Siops. Věc byla potvrzena
předsedou MNV (Místní národní výbor) panem Vrzákem dne 29. ledna. Pronájem byl zdarma na dobu
5 let. Louka byla velice pracně přizpůsobena, svépomocně vyrobeny branky a nalajnováno. Tak vzniklo
první fotbalové hřiště ve Vilémově. Obec činnost
sportovců z politických důvodů podporovala a věnovala i výstroj v barvě obce, v kombinaci zelené
a bílé. Ke slavnostnímu otevření přijeli borci Jiskry
Šluknov, aby zpátky domů odcestovali s nakládačkou 7:0. Vše můžeme shrnout pod slogan – mnoho povyku pro nic. Tenhle zápas byl totiž prvním
a posledním počinkem zdejších playerů. Celá řada

Nejstarší dochovaná fotka vilémovských průkopníků, dnes již bezejmenných, ještě na původním hřišti
za Siopsem

kluků narukovala na vojnu, nenašel se ten správný
tahoun, který by další strhnul a tak, jak se s velkou
slávou začalo, tak rychle dění okolo kulatého nesmyslu utichlo. Jedinou událostí v tomto tak těžce
vybudovaném areálu už byl jen odborářský turnaj
družstev jednotlivých závodů firmy Stap. Fotbal ve
Vilémově se odmlčel na dlouhých 8 let a dokonce
dřív než fotbalisté, se v roce 1955 na zdejší scéně
objevili lyžaři - skokani.
Ke znovuvzkříšení pak došlo v roce 1956. Semlelo
se to v hospodě v domě č.p. 23 stojícím přes silnici naproti zdejší škole. Nadšenec a v dobrém slova
smyslu blázen do sportu, pan Václav Žák, zde po
večerech provozoval hospodskou činnost. Měl už
na svědomí fungování oddílu volejbalu, stolního
tenisu, základní tělesné výchovy a lyžování. Dne
19. dubna, l.p. 1956 se v jeho hospůdce sešli pozdější bafuňáři pánové Zika, Svoboda, Koudelka
a Michalíček. Padlo pár piveček, možná i panáčků,
slovo dalo slovo a spolu s panem domácím ustanovili TJ Jiskru Vilémov a začali celkem svižně jednat.
Jako plochu pro nastávající hřiště získali další zdejší
louku, tentokrát tu pod nádražím, která k účelu honěním se za míčem slouží dodnes. Pomocnou ruku
už tenkrát nabídl hospodář pan Suk, který zapůjčil
techniku, navezla se škvára a jako jediné zázemí
posloužila, sem přemístěná trafika paní Klátilové
z centra obce. Branky zhotovil zdejší truhlář Jančík,
kopačky okoval špunty švec Hackenbeck, s výstrojí pomohli z nedaleké Lobendavy, odkud se vrátila tam kdysi zapůjčená, a místo kabin posloužily
půdní prostory v nedaleké restauraci Klub. Úpravy
plochy byly dokončeny 18. října 1956 a bylo tak zaděláno pro existenci posledního fotbalového oddílu ve výběžku. Nutno podotknout, že v celé historii
i nejúspěšnějšího.
Text a foto archiv: Petr Horák
Několik málo dat převzato od místního Klubu historiků, fotografie týmu Mikulášovic z archivu pana
Čáslavského.

Takto byli zachyceni první pováleční borci Mikulášovic. Jedinými známými jmény jsou první zleva Josef Kubeš, druhý zprava Václav Vačkář
a první sedící vlevo Olda Trnka.
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Členové místních sportovních spolků TOM a Biatlon vyčistili okolí místního nádraží střed
a také přilehlého parku. Na peronu nádraží se jich o velikonocích sešlo šestatřicet a nejmladší brigádnici bylo méně než 2 roky, nicméně akci svědomitě řídila.

Starostka města Ing. Miluše Trojanová spolu s místostarostou Ing. Antonínem Bláhou ocenili
nelehkou práci učitelského sboru v mateřské škole.
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Vedení města rovněž navštívilo sborovnu školy základní a rovněž popřálo učitelskému sboru.
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FOTO AKTUALITY - VELIKONOČNÍ JÍZDA

Při letošní velikonoční jízdě se na balkóně místní hvězdárny objevil také císař s chotí v doprovodu lékárníka a jeho ženy a další hosté.
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Pan domácí vodník v plné parádě.

Některé vodnice byli od sebe k nerozeznání.

Divadelní soubor Hraničář z Rumburku představil své vystoupení Job interviews od Petra Zelenky.

V místní základní škole proběhl zápis do první třídy
pro školní rok 2019/2020.

V prvním domácím utkání okresního přeboru dospělých porazily Mikulášovice tým z Verneřic v poměru 3:1.

Spolek Alt Ehrenberg
a obec Staré Křečany
Vás srdečně zvou

8. 5. 2019
13.00 hodin
náves
Staré Křečany

Velikonoční kraslice, dnes již tradiční soutěž v režii místních chovatelů
přilákala vzhledem ke krásnému téměř letnímu počasí o něco méně soutěžících.

*
za účasti jezdců
spanilé jízdy
historických vozidel

F. A. BERNARD
1914 - 1980

*
poděkování patří obci
Staré Křečany, která
podpořila umístění
pamětní desky
Ve slovanském domě se uskutečnilo vystoupení s představiteli muzikálu
Mamma Mia!

ODHALENÍ PAMĚTNÍ DESKY
RODÁKOVI ZE STARÝCH KŘEČAN
- stíhací pilot čsl. jednotek RAF
ve Velké Británii
- bojovník proti nacismu
- držitel 16ti válečných vyznamenání

pamětní desku
u příležitosti
105. výročí narození
starokřečanského
hrdiny
věnuje
spolek
Alt Ehrenberg
Základní škola opět uspořádala zajímavý den pod názvem Šikovné ruce.
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Mikulášovický biatlonista zaujal
českou reprezentaci na MS
Celý reprezentační biatlonový tým ukázal
v polovině měsíce března 2019 na Mistrovství
světa ve Švédském Östersundu, že má smysl
pro humor a dokáže se ve chvílích odpočinku
pobavit při různých dovednostních soutěžích.
Jednou ze soutěží pro TV diváky byla výzva
reprezentantů na Facebooku o nejzajímavější fotografii biatlonového fanouška. Výzvy se
náramně zhostila maminka našeho mladého
biatlonisty Aleše Janduse. Nafotila při televiz-

ním přenosu biatlonu bouřlivé fandění Aleška
a fotografii zaslala do soutěže. Všichni reprezentanti z mnoha fotek vybrali vítěznou právě
tu z Mikulášovic. Odměnou pro šťastného vítěze je startovní číslo, se kterým Veronika Vítková zahajovala smíšenou štafetu. Startovní
číslo všichni reprezentanti a trenéři podepsali,
hrdému vítězi zaslali a prohlásili, že je vidět, že
výhra bude v dobrých rukách.
Foto: vlastní

Takto fandil Alešek Jandus při letošním Mistrovství
světa v biatlonu u televize.

České reprezentanty snímek natolik zaujal, že ho vybrali a ocenili.

Šťastný výherce na tréninku.

Mikulášovičtí běžci zahájili
letošní sezonu
Po zimní přípravě ve sportovní hale se členové
místního turistického oddílu opět postavili na
startovní čáru plni očekávání, jak si povedou
zejména ti nejmladší závodníci. První závod
seriálu poháru Ústeckého kraje se běžel sice
již v závěru loňského roku, ale nominační kritéria pro účast v soutěžích Českého poháru
jsou velmi neúprosná. Do nejvyšší soutěže s
názvem Český pohár měli přímý postup po
úspěšné loňské sezoně zajištěn: Magdaléna
Kulhavá, Ondřej Fúsek, Barbora Trojanová,
Andrea Fúsková, Eliška Šimková, Zdeněk Plešinger, Michaela Kreibichová, Tomáš Fúsek
a Pavlína Trojanová. Na Mistrovství České republiky pak pouze Magdaléna Kulhavá, Bar-

bora Trojanová, Michaela Kreibichová a Tomáš
Fúsek. Všichni ostatní o něj museli velmi tvrdě
usilovat při mistrovských závodech v Kralupech nad Vltavou a následně pak na Mistrovství Ústeckého kraje ve Skalici u Litoměřic. Na
jaře oddíl trápí nejen marodka, pooperační
tréninkové výpadky, ale také pracovní povinnosti. Přesto si všichni postup vyběhli a do
soutěží Českého poháru může za Mikulášovice nastoupit celkem 25 závodníků. Mistrovský
závod Ústeckého kraje byl pro naše barvy natolik úspěšný, že z celkových 18 závodníků na
startu se hned 16 z nich medailově prosadilo.
Text a foto: Tomáš Fúsek
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