
číslo 5 ročník 29 květen 2019 ZDARMA

SVOZY ODPADŮ 
ČERVEN 2019

DOMOVNÍ ODPAD
týdenní - každé pondělí

14ti denní – liché pondělí 3.6. a 17.6.
kombinovaný - liché pondělí 

3.6. a 17.6.
měsíční – pondělí 3.6.

BIO ODPAD
Sudé středy – 12.6. a 26.6.

PYTLE S TŘÍDĚNÝM ODPADEM
sudé pondělí 10.6. a 24.6.

Vážení a milí spoluobčané,
téměř letní počasí o Velikonocích vystřídalo květnové ochla-
zení. Dočkali jsme se deště i sněhových vloček. Zatím ale vody 
nenapršelo tolik, aby se doplnily zásoby podzemních vod 
z loňského roku. Nezbývá než doufat, že léto 2019 nebude tak 
suché. V loňském roce jsme měli zapůjčené ze státních hmot-
ných rezerv čtyři cisterny na pitnou vodu. Pro jistotu jsme dvě 
cisterny zatím nevrátili. Spoluobčané, kteří nakonec zůstali bez 
vody a měli možnost, zařídili si vrty nebo připojili svoje nemo-
vitosti na vodu městskou.
Kanalizace a vodovod
Od roku 2017 pracujeme na projektové dokumentaci k vybu-
dování nové kanalizační a vodovodní sítě pro horní a dolní část 
města. Projekt prochází fází územního řízení, budeme připra-
vovat projektovou dokumentaci k jednotlivým nemovitostem. 
Bohužel, v  roce 2018 měla proběhnout osvěta a  maximální 
informovanost občanů, protože se kanalizační a  vodovodní 
řad dotkne i  soukromých pozemků. V  průběhu komunikace 
s projektovou kanceláří jsme zjistili, že někteří občané vůbec 
o projektu na vodovod a kanalizaci nevědí. Tento stav napra-
vujeme a průběžně se budeme snažit dát do souladu potřeby 
města i vlastníků soukromých pozemků a budoucích uživatelů 
sítě. Bude to fi nančně, technicky a organizačně náročná stav-
ba. Výsledkem bude zlepšení zásobování pitnou vodou pro 
Vaše nemovitosti a odvedením splašků do kanalizace ulevíme 
životnímu prostředí. 
Opravy majetku, úklid města
Byly dokončeny úpravy na koupališti: odborná fi rma nainstalo-
vala herní sestavu. Získali jsme potřebný certifi kát, že je herní 
prvek bezpečný. Uživatelé musí dodržovat pravidla správného 
chování tak, aby zde nevznikaly zbytečné úrazy. Dopadová 
plocha je z písku a je ohraničena obrubníkem. Písek by se ne-
měl za tento obrubník dostávat. V  této souvislosti bych ráda 
požádala občany, kteří chodí venčit své psy, aby prostor kou-
paliště vynechali. Byly provedeny úpravy dětského bazénu. 
Změny jistě návštěvníci zaznamenají. Za tři měsíce zde byly 
odpracovány stovky hodin. Všichni, kteří věnovali koupališti 
svůj čas, elán a energii, zaslouží velké poděkování. 
Finišují práce na rekonstrukci bytů ve staré spořitelně, opravu-
jeme střechu na objektu č.p. 730, dokončeny byly práce v kul-
turním domě. Také jsme se dočkali nové zahrady u budovy úřa-
du. Pracovníci města začali sekat a uklízet městské pozemky. 
Další, neméně významnou činností je úklid nepořádku. Velkým 
nešvarem jsou stanoviště pro tříděný odpad. Bohužel, pleteme 
si je se sběrným dvorem (zde se musí za odložený odpad pla-
tit, to je rozdíl). Kontejnery slouží pouze pro tříděný odpad, tj. 
odpad, který je přímo na nádobách popsán. Ostatní, co se do 
kontejneru nevejde, ukládáme do zvláštních pytlů a ty odklá-
dáme na určená stanoviště. V sudé pondělí jsou pytle nakládá-
ny svozovou fi rmou. Není to zadarmo, za odvoz pytlů město 
platí fi rmě odměnu. Protože již několikátým rokem bojujeme 
s  nepořádkem na místech, která jsou určená pro tříděný od-
pad, jsme nuceni systém třídění změnit. Měla by to být služba 
pro občany města, a ne pro každého, který si zastaví u hlavní 
silnice a  zde odloží jakýkoliv odpad. Zrušíme kontejnery pro 
tříděný odpad u  Severky a  u  Rybníčku. Občanům v  dolních 
Mikulášovicích poskytneme zelené pytle a každé sudé pondělí 
pracovníci města svezou od nemovitostí naplněné pytle vytří-
děným odpadem. Kolik pytlů od nemovitosti odvezou, tolik 
prázdných složených pytlů vloží do schránky. Zamezíme tímto 
vzniku černých skládek a také si slibujeme zlepšení služby svo-
zu tříděného odpadu pro občany. 
Další významnou událostí je rekonstrukce železniční stanice 
dolní nádraží. Vzniknou zde dvě nová nástupiště, stávající ko-
lejiště bude redukováno na 3 dopravní a 2 manipulační koleje. 
Změní se také zabezpečení u stávajících železničních přejezdů 
na trati 083- zastávka Vilémov u Šluknova a Lipová. Zde bude 
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instalováno nové světelné zabezpečovací zařízení. Stavba by 
měla být dokončena v dubnu 2020. V současné době je také 
zpracováván projekt na opravu budovy nádraží. Věřím tomu, 
že se dočkáme i  zřízení dostatečného množství parkovacích 
míst.

Mikulášovice mají MÁJ 
(1.5. 2019 B.H.) 

Máme Máj, máme mír, máme malebné malé městečko.
Máme majetek, máme minulost, máme městské muzeum.
Máme Mopedos, máme Milušku, Miluška má mandát.
Máme mykology, máme medaře, máme malířku Machorko-
vou, mávám.
Máme Mikov, Mikov má medaile, má milé mistry, má mikulá-
šovického majitele.
Máma mámy, mámy mají mámy, máme mládí.
Martina mikrobioložka, Martin míchá maltu, má moderní mí-
chačku made Maroko.
Mirka maká, má maloobchod, málo místa.
Mára má multikáru, Michal Mazdu, Milenka má migrénu, Ma-
ruška má mykózu.
Macek má motorku, Miloš munici, Monika má málo mateřské-
ho mléka.
Mirek má mambu modrou, mrchu. 
Mikulášovice mají málo mrakodrapů.
Máme málo majetných, mnoho má malou mzdu. Majetní mají 
málo.
Mutter Merkel má mnoho migrantů, málo makajících.
Mikulášovice mají Máj, milujte se, množte se, mějte se :)

Pokračování na straně 2

Regionální závod 

v letním biatlonu 

9.6.2019
od 11.30 h. 

Tomášov
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Vydařený Den matek

Hvězdárna ve Šluknovském výběžku?
Věřte tomu nebo ne, je to tak!

V neděli12. května 2019 jsme oslavili Den ma-
tek již tradičně ve Slovanském domě. 
Své taneční nadání předvedla děvčata z  Ta-
neční školy Step by Step, která zde vystupo-
vala v hojném zastoupení, od těch úplně nej-
menších až po nejstarší, které se každoročně 
zúčastňují tanečních soutěží. Vystoupily děti 
z mateřské školy s krásným vystoupením pro 
maminky, jednalo se o  pásmo tance, zpěvu 
a básně. Dále děti ze Základní školy v Mikulá-
šovicích, písně o mamince nám zazpívaly děti 
z  pěveckého sboru paní Blanky Baranovské 

a  básně recitovaly děti z  1., 2. a  3. třídy Zá-
kladní školy. Na hudební nástroje nám zahrály 
děti ze Základní umělecké školy v Rumburku, 
pod vedením pana Patrika Englera. Letos jsme 
oproti jiným ročníkům, měli dva hosty, a  to 
děvčata z tanečního oboru ze Základní umě-
lecké školy ve Varnsdorfu a mažoretky Berušky 
ze Šluknova.
Tato akce proběhla za podpory Města Miku-
lášovice. 

Kateřina Sýkorová

K návštěvě Mikulášovic nás zlákala informace 
o  tom, že se tam bude v  pondělí 21. dubna 
konat velikonoční jízda. A  abychom si toto 
dopoledne co nejvíce užili, rozhodli jsme se 
s mým mužem navštívit také před touto plá-
novanou akcí kostel, kde se konala mše obo-
hacená hudebním a  pěveckým vystoupením 
Vilémovského chrámového sboru a  Mikuláš-
ského pěveckého sboru. Po jejím skončení 
jsme se všichni vydali do sluníčka před kostel 
a s napětím jsme očekávali začátek velikonoč-
ní jízdy. Zde byla již připravena bryčka, tažená 
dvěma černými koňmi. Nedaleko byli připra-
veni jezdci na koních, nádherně vystrojených, 
a ani jezdci za nimi nebyli pozadu. A poté, co 
se do průvodu vřadili také hudebníci v půso-
bivých uniformách, mohlo defi lé začít. Jelikož 
to byla teprve 9. velikonoční jízda, nebylo zde 
až tolik návštěvníků, ale byl to krásný pohled 

a  krásná podívaná. V  momentě, kdy průvod 
zašel za zatáčku, všimli jsme si domu před kos-
telem. Na balkóně bylo v starobylých krojích 
několik mužů, žen a dětí a vesele všem kynuli. 
Náš pohled upoutal nápis na tomto starém 
domě. HVĚZDÁRNA! Nelenili jsme a s mnoha 
dalšími zvědavci jsme ji navštívili. I  když je 
tato hvězdárna již více než 100 roků stará, je 
funkční. Měli jsme možnost podívat se, jak po-
hledem do nedávno pořízeného dalekohledu 
a zrekonstruované kopule vypadá Slunce. 
Byli jsme nadšení z krásně stráveného dopo-
ledne, pěkného jarního počasí a několika mi-
lých zážitků. V závěru bych chtěla popřát této 
nejseverněji položené hvězdárně u nás, aby se 
jí brzy podařilo najít „penízky“ na rekonstrukci 
této staré, ale velmi zajímavé budovy.

 Mgr. Jaroslava Markusová, Rumburk

Letošní Den matek zahájilo vystoupení našich nejmenších 

Step by Step představila všechny své věkové kategorie

Předškoláci z mikulášovické mateřské školy

Kotlíková dotace
Zájem o výměnu zastaralých zdrojů vytápění je u nás v Mikulá-
šovicích opravdu velký. Ne všechny obce do pilotního projektu 
Ministerstva životního prostředí přistupují. Vážíme si občanů, 
kteří mají o  projekt zájem, kteří chtějí vytápět svoje objekty 
ekologicky. Příjem zájemců ukončíme k 31.5. 2019. Do dnešní-
ho dne jsme zaznamenali celkem 74 zájemců.
Mohlo by Vás zajímat
*Zastupitelé na 4. zasedání rozhodli o revitalizaci trávníku na 
fotbalovém hřišti. Úpravy provede místní zkušená fi rma Eu-
rogreen z  Jiřetína pod Jedlovou. Zastupitelé dále podpořili 
uskutečnění koncertu skupiny Čechomor, který se bude konat 
v pátek 11.10. na sále Slovanského domu. 
*V dubnu jednali starostové Šluknovska s náměstkyní ministra 
zdravotnictví paní Rögnerovou, se zástupci zdravotních pojiš-
ťoven, se zástupci nejbližších nemocnic českých i německých, 
se zástupci Euroregionu Labe a  Krajského úřadu Ústeckého 
kraje, se zástuupci Záchranné služby ÚK. Tématem jednání 
bylo poskytování zdravotní péče na Šluknovsku. Ze strany pří-
hraničních nemocnic zazněla jasná ochota a nabídka ke spolu-
práci. Zástupci Ministerstva zdravotnictví vyslovili požadavek, 
aby byl zdravotními pojišťovnami a německými partnery při-
praven pilotní projekt na poskytování přeshraniční zdravotní 
péče. 
*Dne 21.6. 2019 se bude v Rumburku na atletickém stadionu 
konat Atletická olympiáda dětí a mládeže Šluknovska. Projekt 
je podpořen Ústeckým krajem, městy a  místními sponzory. 
Organizátorem akce je Mikroregion Sever, sdružení 12 obcí 
okresu Děčín. Cílem projektu je sportovní setkání mládeže 
a propagace sportu. Patronem jednotlivých týmů budou sta-
rostky a starostové obcí a měst Šluknovska. Budete-li mít cestu 
21.6. do Rumburka, přijeďte fandit mikulášovickým atletům.
*Dne 6.7. 2019 proběhnou na železniční trati 084 oslavy 5.vý-
ročí otevření železničního přejezdu Dolní Poustevna – Sebnitz. 
Projekt pod názvem 5 let dráhy Národního parku je fi nancován 
z  fondu projektů Euroregionu Nisa a patronem a hlavním or-
ganizátorem je Krásná Lípa. Na nádraží budou umístěny infor-
mační tabule k projektu. 
*Dne 11.7. 2019 asi ve 14 hod projedou Mikulášovicemi 
cyklistky z  celého světa. Ve dnech 11. - 14. 7. 2019 se koná 
XXXII. ročník světového poháru - mezinárodní etapový cyklis-
tický závod žen, Tour de Feminin - O cenu Českého Švýcarska. 
V těchto dnech budou uzavřeny komunikace, na kterých bude 
závod probíhat. Informace jsou zveřejněny na webu města 
v kalendáři u pozvánky na závod.
Závěrem dovolte, abychom Vás srdečně pozvali na divadel-
ní představení Skleněný zvěřinec se Simonou Stašovou, a  to 
v úterý 28.5. od 19.00 hodin. Představení je s přestávkou, cca 
2,5 h.
Těšit se také můžete na bohatý program Nožířských slavnos-
tí, které se uskuteční 16.6. v amfi teátru u Slovanského domu 
a 22.6. se v mikulášovickém lomu koná Triatlon na ostří nože.
Průběžně informace uveřejňujeme na webových stránkách 
www.mikulasovice.cz, na městském facebooku a na informač-
ním kanále Česká obec. Doporučujeme nainstaolování aplika-
ce Česká obec do mobilních telefonů. 

Ing.Trojanová Miluše, starostka 
a Ing. Bláha Antonín, místostarosta

Pokračování ze strany 1
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Na trh vstoupila Nožička, 
mladší sestra Rybičky

Insolvence zdarma a odborně

Reformace trochu jinak

Mikov po desítkách let opět 
uvedl na trh kuchyňské nože 

zpracované legendární 
technologií kalení MartfrostNůž s  rukojetí ve tvaru dámské nohy patřil 

mezi tradiční výrobky Mikulášovických nožíř-
ských továren už na počátku minulého století. 
Vzhledem k  četným žádostem zákazníků se 
nyní takzvaná „Nožička“ opět vrací na český 
i světový trh.
„Mikov Nožičku již vyráběl v  devadesátých 
letech a  výrobu ukončil před více než deseti 
lety. V poslední době jsme však byli stále čas-
těji dotazováni, zda Nožičku znovu nezačne-
me prodávat, a proto jsme se rozhodli ji opět 
zařadit do výrobního programu,“ řekl Martin 
David, obchodní ředitel Mikova. 
Zákazníci se tak nyní mohou setkat navenek 
se stejným nožem jako v  minulosti, ovšem 
s  inovovanou konstrukcí, která zajišťuje větší 
pevnost a odolnost nože. To jistě ocení i turis-
té, pro které může být střenka ve tvaru Nožič-
ky vítanou inspirací pro zdolávání i náročněj-
ších tras.
„Nožičku jsme nabídli prodejcům již na počát-

ku roku a  setkala se s  velkým zájmem doma 
i v zahraničí. První velká objednávka několika 
stovek kusů okamžitě směřovala do Francie. Je 
to vlastně taková mladší sestra Rybičky, proto 
věříme, že naše zákazníky zaujme a udělá jim 
radost podobně, jako ji dělá Rybička, “dodal 
Martin David.
Mikov je tradičním a  největším českým vý-
robcem všech typů nožů, kancelářské tech-
niky a  průmyslových spojovačů, který sídlí 
v Mikulášovicích, v srdci takzvaného Českého 
Švýcarska. Na počátku roku 2019 převzal i nej-
většího českého výrobce ručního nářadí Narex 
Bystřice.
Mezi oblíbené nože z  portfolia Mikovu patří 
vedle zavíracího nože Rybička například vy-
hazovací nůž Predator, armádní UTON nebo 
luxusní sada nožů Pocket.

PhDr. Bedřich Jetelina - ředitel komunikace

Míra zadluženosti a  exekucí ovlivňuje vý-
znamně život jednotlivců i  rodin v  našem 
městě. Podle mapy exekucí je v  Krásné Lípě 
podíl osob v  exekuci 22,88 %. Tedy z  cel-
kového počtu 2.919 osob starších 15 let je 
668 z nich v exekuci (a pak další co neplatí své 
závazky a ještě v exekuci nejsou). Celkový po-
čet exekucí je 3.168, průměrný počet exekucí 
na osobu je 4,7 a průměrná jistina na osobu 
je 174.745 Kč. 
V Kostce je pro nás důležité, aby se člověk, kte-
rý chce řešit své dluhy, měl kde poradit. Aby 
mu někdo s řešením odborně pomohl. Posky-
tujeme Odborné sociální poradenství, které 
může pomoci s řešením dluhů, a také pomoci 
s přípravou na oddlužení. Poradce s klientem 
projde všechny dokumenty a posoudí, zda je 
oddlužení možné, doporučí mu, jak postupo-
vat. Následně právník sepíše návrh a  odešle 
soudu. Díky dotaci EU můžeme platbu právní-
kovi ve výši 4.000 Kč za jednotlivce a 6.000 Kč 
za manžele ještě asi za 20 klientů zaplatit. 
Aktuálně soud schválil oddlužení 34 našim 
klientům.
Od 1. června 2019 nabyde účinnosti novela 
Insolvenčního zákona, která by měla umožnit 
podání návrhu na povolení oddlužení širší-
mu okruhu osob. Kromě jiného jde zejména 
o zrušení podmínky, podle které měl dlužník 
při podání návrhu prokázat, že je schopen 
v průběhu insolvenčního řízení zaplatit mini-
málně 30 % svých dluhů a odměnu insolvenč-
ního správce. Novela pouze ukládá dlužníkovi 

povinnost vynaložit veškeré úsilí k uspokojení 
svých věřitelů. Musí však být schopen zapla-
tit na dluhy stejnou částku jako na odměnu 
insolvenčního správce. Tedy i když nedokáže 
splatit 30 % svých dluhů, má šanci na oddluže-
ní. Insolvence trvá 5 let. Po této době soud po-
soudí úsilí dlužníka a schválí oddlužení. Další 
podstatnou změnou, kterou novela přináší je 
3letá varianta oddlužení. Dlužník však musí 
zaplatit minimálně 60 % svých dluhů. Novela 
pamatovala i na seniory s přiznaným starob-
ním důchodem a invalidy ve druhém či třetím 
stupni invalidity. V těchto případech může tr-
vat oddlužení rovněž pouze 3 roky.
V roce 2018 jsme poskytli poradenství 99 kli-
entům z  regionu. Pomáháme nejen s  dluhy, 
exekucemi a  insolvencí, ale také s  rodinnými 
problémy v  případě rozvodů a  dělení majet-
ku, pracovně-právními vztahy, vyřizováním 
sociálních dávek apod. 
Poradenství je poskytováno bezplatně, díky 
fi nanční podpoře projektu „Poradna v kostce“ 
z  prostředků „Evropského sociálního fondu“ 
prostřednictvím „Operačního programu Za-
městnanost“.
Je možné přijít do Kostky nebo si domluvit 
návštěvu poradce doma. Na konzultace je 
vhodné se objednat telefonicky na číslech 
777 925 302 a 770 125 690, nebo elektronicky 
na e-mailových adresách hanzlicek@komunit-
nicentrum.com.

JUDr. Miloš Hanzlíček, Kostka Krásná Lípa, p.o.  

V dějepise probíráme různá témata, některá zajímavá, jiná 
méně, některá důležitá, jiná více. Reformace patří mezi témata 
důležitá, leč ne zrovna záživná. Proto jsme provedli malý po-
kus: se sedmáky jsme se v úterý 14. května 2019 vypravili za 
reformací k sousedům do Saska a k dějepisu jsme si přidali ně-
kolik dalších předmětů. Od školy jsme vyrazili směr „Hančperk“ 
a po cestě jsme se poměrně úspěšně snažili správně pojme-
novat stromy, keře a květiny. Z „Hančperku“ jsme odbočili na 
Zlodějskou stezku a z ní na německý Wachberg, ze kterého je 
krásný výhled na Saské Švýcarsko. Nás ovšem zajímal celkem 
nenápadný evangelický kostel ve vesničce Sauspdorf. Tam už 
na nás čekal kamarád Gert Ulbricht se správcem kostela panem 
Petrowitzem a dějepisné vyučování mohlo začít. Žáci svědomi-
tě plnili záludné úkoly i  přesto, že odpovědi museli zjišťovat 
z německých textů a od německých pánů. Dozvěděli jsme se 
tak něco málo nejen o Martinu Lutherovi, ale také o jeho uče-
ní, názorech a zopakovali jsme si i něco z učiva o středověké 
architektuře. Na závěr jsme si zazpívali písničku od Winfrieda 
Pilze, který nás bohužel před třemi měsíci navždy opustil. Sice 
jsme ušli víc než slibovaných 6 kilometrů, ale počasí nám přálo 
a nenásilnou formou jsme se snad něco nového naučili. Ještě 
že máme tak šikovné děti a milé přátele za hranicemi.

Petr Pánek

Foto: vlastní
Nožička, mladší sestřička slavné rybičky 

Foto: vlastní
Kuchyňské nože jsou vyráběny ve dvou velikostech s  modrou 
rukojetí v dárkové krabičce  

Foto: vlastní
Žáci sedmé třídy na dějepisném výletě v sousedním Saupsdorfu

Mikov uvedl na trh kuchyňské nože s modrou rukojetí, jejichž 
čepel je zakalená metodou s  využitím hlubokého zmrazení 
Martfrost. Chce tak připomenout technologii, která vznikla na 
základě patentu slavného českého metalurga Jaroslava Jecha.
Mikov tuto metodu kalení používal od sedmdesátých do deva-
desátých let minulého století. Aplikoval ji zejména na kuchyň-
ské nože, lovecké nože nebo armádní speciály UTON. Ale pro-
tože stávající nerezová ocel má přibližně stejné vlastnosti, jako 
dřívější ocel z SONP Kladno kalená metodou Martfrost, a navíc 
tato metoda způsobovala velkou ekologickou zátěž, Mikov od 
tohoto způsobu kalení ustoupil. 
Kuchyňské nože Martfrost jsou ve dvou velikostech a dodávají 
se v dárkové krabici s logem Martfrost.

 PhDr. Bedřich Jetelina - ředitel komunikace
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Informace houbařského spolku Houbařské upálení 
čarodějnice                 

Projekt - Já, občan

První květnové sobotní ráno ukazovalo svou 
nevlídnou tvář. Obloha zamračená a  ke vše-
mu ještě začalo pršet. Úklidová brigáda se 
vzhledem k počasí již nedala odkládat. Čekala 
nás „Dlouhá míle“ plná odpadků. Skupinka 
skalních nadšenců se nezalekla nepříznivého 
počasí a srdnatě vyrazila do terénu. Odpadky 
nejrůznějšího ražení (ostatně jako každý rok) 
mizely v  igelitových pytlích. Trasa od kaplič-
ky Nejsvětější trojice k  autobusové zastávce 
v horních Mikulášovicích je na čas uklizená od 
všeho neřádstva, které spíše patří do kontej-
neru na odpady. Příroda není odpadkový koš! 

Naštěstí se najdou dobrovolníci, kteří občas 
uklidí nepořádek po nezodpovědných lidech. 
Je to ostuda českých lidí! Ráda připomenu, 
že bylo dále uklizeno okolí rybníčku u bývalé 
elektrárny a  vyloveny odpadky, které hyzdily 
jeho hladinu. V  této činnosti vydatně pomá-
hala i  pí Květa Reintschová, která podporuje 
náš spolek. I  když nám počasí moc nepřálo, 
přesto máme dobrý pocit, že jsme prospěli 
dobré věci a trochu odlehčili přírodě od neko-
nečných stále se opakujících odpadků!  

Za spolek houbařů Mirka Záveská

Na tento starý slovanský zvyk se naše chasa očividně ráda 
připravuje. Jarní počasí na tento den se umoudřilo a  sluneč-
ní paprsky prohřívaly studený, vlhký vzduch. Dávaly naději, 
že se čarodějnický večer vydaří. V  pozdním odpoledni byla 
na základně vystrojena střapatá čarodějnice. Současně se pro 
ni stavěla hranice, na které měla ukončit svoji krátkou pouť. 
Tímto jarním rituálem jsme se rozloučili se zimou. Čarodějnice 
úspěšně byla upálena a banda prašivkářů si dopřávala malého 
občerstvení. Opékáním buřtů a pro veselejší náladu vše zapíje-
la zlatavým mokem. Při družné rozpravě se tipovali houbařské 
předpovědi pro letošní rok. Snad se vydaří a bude bohatší na 
houbové plodnice, necháme se překvapit, jakou úrodu nám 
předloží lesní příroda. Večer pokročil, po deváté hodině ve-
černí jsme vyčkali na ohňostroj, který uspořádal městský úřad 
a  byl to pokyn k  zakončení večerního reje čarodějnic, který 
jsme ve zdraví přečkali bez úhony.                                                             

 Za spolek houbařský Mirka Záveská

Na gymnázium v  Rumburku se pravidelně 
žáci prvních ročníků zapojují do celoročního 
projektu v rámci občanské výchovy - „Já, ob-
čan.“ V tomto projektu mají skupinky několi-
ka žáků za úkol, si vybrat nějaký společenský 
problém a hledat řešení, která by mohla po-
moci ho vyřešit. Následně skupiny problém 
řeší možnostmi, které jsou v jejich silách. 
Dne 20. května proběhla přednáška o  závis-
losti na internetu na ZŠ v Mikulášovicích, kte-
rá byla určena pro 6. a  7. třídu. Organizátor-
ky (Denisa Podoláková, Kateřina Hajníková, 

Michaela Urbanová a Tereza Jordánová) byly 
zprvu nervozní, ale děti se těšily na hodinu 
bez učení. Když přednáška začala, byly děti 
(především v  7. třídě) trochu zděšené, ale 
nakonec se aktivně zapojily. Úkolem prezen-
tace bylo ukázat dětem, že čas mohou trávit 
různými volnočasovými aktivitami a  ne jen 
sezením u počítačů či telefonů. Také více zvi-
ditelnit kroužky v okolí a hlavně děti varovat 
před nástrahami internetu. Rozhodně to bylo 
obohacující pro žáky i pro přednášející.       

Kateřina Hajníková

Foto: Václav Zeman
Nepřízeň počasí mikulášovické houbaře od úklidu okolí města neodradila

Foto: Václav Zeman
Pálení čarodějnic patří u houbařů již mezi tradiční akce

Foto: Tomáš Fúsek
Na koupališti se pilně pracuje a jeho stav se před očima mění ne-
skutečným tempem

• Město hledá kronikáře. Máte-li zájem, prosím, napište na 
starosta@mikulasovice.cz

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 zadar-
mo. Važme si pokladu, který v Mikulášovicích máme. Přejeme 
Vám příjemný pobyt.

Ing. Trojanová Miluše, starostka, 
Ing. Bláha Antonín, místostarosta

• 28.5.2019  Divadelní představení (Simona Stašová), Skleněný zvěřinec
 Slovanský dům

• 31.5.2019  Den dětí – amfi teátr u Slovanského domu od 15.00 hodin divadlo

• 9.6.2019  Regionální závod v letním biatlonu - Tomášov

• 16.6.2019  Nožířské slavnosti – amfi teátr u Slovanského domu

• 22.6.2019  Mikulášovický triatlon – mikulášovický lom

• 6.7.2019  Eastern Tunes (festival asijské kutury) – dolní Mikulášovice

• 27.7.2019  Neckiáda – městské koupaliště

• 7.9.2019  Mikulášovická řežba – mikulášovický lom

• 11.10.2019  Čechomor – koncert, Slovanský dům

• 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

KRÁTKÉ ZPRÁVYKALENDÁŘ AKCÍ
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Mikulášovice byly reprezentovány 
na 20. veletrhu neziskových 

organizací v Praze

V Mikulášovicích proběhlo okresní 
kolo Olympiády mladých chovatelů

Jubilejní Mikulášovická 
kraslice je už minulostí

Keramika v Mikulášovicích 
se těší velkému zájmu

Dne 10.dubna 2019 se členové našeho spolku 
prezentovali stánkem naší ZO ČSCH na jubilej-
ním 20. NGO Marketu – veletrhu neziskových 
organizací, který probíhal ve Foru Karlín na 
Praze 8. Naše expozice byla umístěna v  sek-
ci výchovy a  vzdělávání s  ohledem na to, že 
hrajeme významnou roli při výchově mladé 
generace a i proto, že náš pobočný spolek má 
práci s  mladými chovateli jako svoji stěžejní 
činnost.
V expozici jsme využili rollap našeho spolku, 
na kterém je představena veškerá činnost 
s  dětmi a  mládeží, a  namnožené propagač-
ní materiály, jako skládačky o  činnosti dětí 
v  ČSCH, členské přihlášky a  přihlášky na náš 
jedinečný letní tábor se zvířaty na Salmově. 
Tento materiál se bezezbytku rozebral už 
v  průběhu akce. Využili jsme rovněž klece 
na zvířata, ve kterých byly během veletrhu 
vystaveny 2 kočky, stojan na letáky, kde byly 

vystaveny a návštěvníkům nabízeny bezplat-
ně časopisy o  chovatelství zvířat a  krásách 
Českého Švýcarska. Prezentovali jsme rovněž 
MAS Český sever, jehož jsme členy, který nám 
byl na akci zapůjčen. Vystavovali jsme zde 
i  morče a  malého pejska, všechno jedince, 
kteří jsou používáni k terapeutickým účelům. 
Naše expozice byla více méně neustále v ob-
ležení návštěvníků i  dalších vystavovatelů, 
protože jedinečnost naší expozice je enormně 
přitahovala. Se živými exponáty zde letos byli 
mimo nás pouze cvičitelé slepeckých psů. 
Akce se plánujeme zúčastnit i v příštím roce, 
protože je to bezkonkurenční příležitost 
k  propagaci naší činnosti a  regionu. Děkuje-
me městu Mikulášovice, které nás svým fi -
nančním příspěvkem významně podpořilo při 
účasti na této mezinárodní propagační akci.

Vlastimil Jura st.
předseda ZO ČSCH Mikulášovice

Ve středu 8. května se uskutečnilo v klubovně 
ZO ČSCH Mikulášovice v  horní škole okres-
ní kolo 51. Olympiády mladých chovatelů. 
Zúčastnilo se jej sedm dětí z  Mikulášovic, 
Velkého Šenova a Vilémova. Před samotným 
zahájením soutěžního klání naši mladí chova-
telé a  s  nimi i  členové našeho spolku a  další 
občané Mikulášovic pietně vzpomenuli hrdin-
ství osvoboditelů našeho města v  roce 1945 
a  položili věnec a  květiny u  památníku před 
základní školou.
Soutěž se skládala ze dvou kategorií: pozná-
vání plemen a druhů zvířat a znalostního tes-
tu podle jednotlivých odborností, ve kterých 
děti soutěžily. Předem soutěžící ještě vypra-
covali písemnou práci na téma, které si sami 
zvolili, jednalo se o pozorování vlastních cho-
vaných zvířat.
Při hodnocení výsledků hodnotící komise 
musela s  potěšením konstatovat, že někteří 
soutěžící se opět zdokonalili ve svých vědo-
mostech, protože byla možnost porovnat 
dosažené výsledky s výsledky základního kola 
soutěže, které se uskutečnilo v naší ZO ČSCH 
Mikulášovice před měsícem, ale i  s  výsledky 
dosaženými před rokem.
A jak to dopadlo? Nejúspěšnější byla chovatel-
ka hlodavců Aneta Kulhavá z Vilémova, soutě-

žící v kategorii starších, která dosáhla celkem 
118 bodů. Ostatní soutěžící byli již z kategorie 
mladších, kde nejúspěšnější byla chovatel-
ka psů Marcela Shánělová z  Mikulášovic se 
113,5 body, akvaristka Tereza Benátská z  Mi-
kulášovic s počtem 83 bodů, chovatel drůbeže 
Jiří Krůta z Velkého Šenova s 63,5 body, dále 
chovatelé koček z  Mikulášovic Jakub Frej-
lach s 55 body a Anna Hajná s 53 body. Mezi 
mladšími chovateli hlodavců byl nejlepší Petr 
Frejlach z  Mikulášovic se 43,5 body, všichni 
členové mikulášovického kroužku mladých 
chovatelů. Soutěžící si domů odnesli diplomy, 
krásné poháry a poukazy na nákup chovatel-
ských potřeb či krmení a  další věcné dárky.  
O odměny se letos postarali ÚO ČSCH Děčín, 
ZO ČSCH Mikulášovice, Město Mikulášovice, 
Dobrovolný svazek obcí Sever a  podnikatel-
ské subjekty Mikov Mikulášovice a  Pivovar 
Kocour z  Varnsdorfu, kterým za to upřímně 
děkujeme! 
Všechny uvedené olympioniky čeká ve dnech 
7.-11.srpna účast v celostátním kole olympiá-
dy, které proběhne v Přerově na Moravě. Fan-
díme si, že minimálně obhájí loňské vynikající 
10. místo v republice, k čemuž jim všem přeje-
me hodně štěstí! 

Vlastimil Jura st.

V pátek 19.4.2019 zorganizovali mikulášovičtí chovatelé již 
10. soutěžní výstavu kraslic v Mikulášovicích. Návštěvníky ten-
tokrát přivítala živá mláďata slepiček a králíků, která navodila 
pravou jarní atmosféru. Mezi 35 soutěžními exponáty vybíralo 
ty nejrásnější kolem 60 návštěvníků. Slabší návštěvnost i účast 
soutěžících negativně poznamenalo nebývale krásné počasí. 
V devíti kategoriích se utkali autoři o hezké poháry díky svým 
nápadům a  šikovnosti v  rámci udržování národních tradic. 
Nejsilněji byla zastoupena kategorie kraslice 18+(10), kde zví-
tězila členka našeho spolku Jitka Lerchová. Dále následovala 
kategorie kraslic 10-15 let (9) kde byl nejúspěšnějším tvůrcem 
Josef Plešingr. S  jinými velikonočními předměty v  kategorii 
10-15 let (5) zvítězil náš člen chovatelského kroužku Jakub 
Brož, a v kategorii 18+ (4) byl nejúspěšnější Spolek kolem do 
kola. Velkou radost jsme měli z účasti předškolních dětí s kras-
licemi, které se několik let soutěže nezúčastnily vůbec, kde 
nejúspěšnějšími tvůrci byli Zdeněk Lerch a Štěpánka Váchová. 
V kategorii 6-10 let byla mezi tvůrci kraslic i dalších velikonoč-
ních předmětů nejúspěšnější Vladimíra Barnová. Pomlázku 
jsme ale měli letos v soutěži jenom jednu, za to dobře dvou-
metrovou a pohár si za ni odnesl Jiří Krůta st.. Nechyběly ani 
prodeje velikonočního a košíkářského zboží, sýrových specia-
lit, občerstvení a tradiční tombola. Nová a stále obležená byla 
výtvarná dílnička, kde si mnohé děti vytvořily svoje exponá-
ty, které následně zařadily do soutěže.  Za podporu soutěže 
děkujeme městu Mikulášovice a  několika tradičním i  novým 
sponzorům: Spolku Kolem dokola a  Houbařskému kroužku 
z Mikulášovic,  Květinářství Sonia Mikulášovice, Řeznictví Mi-
kulášovice Möseovi, Ovoce - zelenina Monika Kremličková 
Mikulášovice, Stock Plzeň-Božkov a  našim členům  Jitce Ler-
chové, Gabriele a Jiřímu Krůtovým,  Libuši Šitnerové, Ondřeji 
Talianovi, Nikole Mejstříkové a manželům Jurovým. V příštím 
roce provedeme organizační změny, které umožní vyšší účast 
soutěžících.              Vlastimil Jura

Před mnoha léty se v turistickém oddíle zrodila myšlenka za-
pojit děti a  mládež také do estetické výchovy, a  tak v  rámci 
nejrůznějších projektů MŠMT a  Ústeckého kraje dokázali ve-
doucí pořídit keramickou pec a další potřebné vybavení. Jed-
na z  maminek členů TOM Simča Machorková, dnes již jedna 
z velmi aktivních vedoucích se tak ujala pořádání nejrůznějších 
workshopů a co víc pravidelného tvoření pro mnoho věkových 
i sociálních skupin. Dnes již v naší dílničce vznikají krásné vý-
robky nejen dětí, ale mnohdy i rodičů a tak není divu, že se tato 
činnost těší zájmu samotných frekventantů, ale neujde pozor-
nosti ani mediální.

Text a foto: Tomáš Fúsek

Foto: Vlastní
Účastníci mikulášovické olympiády mladých chovatelů

ORION Stadtmöblierung GmbH
Německá fi rma hledá nové pracovníky, po-
drobnosti o možnosti zaměstnání vám podají 
na informačním středisku v Mikulášovicích.
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HISTORIE
Fotbalové začátky ve výběžku - závěrečný díl

S nesmělými začátky ve fotbalových oddílech našeho výběžku jsme se už ve 
zkratce seznámili. V dnešním, posledním díle, bychom mohli tento cyklus uza-
vřít pohledem na zdejší fotbal z trochu jiné stránky. Podíváme se na tehdejší, 
nejpalčivější, počáteční problémy a těžkosti v tomto sportu po roce 1945.
Zatímco ve vnitrozemí už byl fotbal dávno na výsluní, naše národní mužstvo 
přivezlo už v roce 1934 stříbro z mistrovství světa, u nás se teprve probouzel 
k  životu. Vše bylo ovlivněno obměnou obyvatel v  pohraničí, kdy vysídlené 
Němce nahradili lidé ze všech koutů celé naší republiky, včetně Slováků. Tato 
ohromná migrace se týkala 90 procent zdejší populace. Lidé se nejdřív muse-
li srovnat se zdejším drsným krajem. Přednost měla rodina, nové zaměstnání. 
Zábava a sport byly v té době až na druhém místě. Tehdejší budovatelský elán 
převážně mladých lidí se ale časem projevil i v chuti sportovně se vyžívat.
Nejdřív bylo nutné vybudovat nová sportoviště, neboť v tomto ohledu neby-
lo z minulosti mnohde na co navazovat. Nejvíc práce čekalo právě fotbalisty, 
hlavně s úpravou ploch. Hrávalo se buď na udusané tvrdé půdě nebo na škváře. 
Mladší generaci bude asi dobré vysvětlit, že škvára byla vlastně popel z vyho-
řelého uhlí v mnoha okolních kotelnách. Tento materiál, přivezený z nejbližší 
továrny, sami hráči, bafuňáři a nejvěrnější příznivci, hezky ručně, lopatami roz-
házeli po ploše, nerovnosti se usmýkaly těžkou traverzou taženou za vypůjče-
ným traktorem, aby se hřiště v té konečné fázi ještě zpevnilo velkým, pískem 
naplněným válcem. Ve slunečních letních dnech se v době před zápasem hráč-
ské pole proti prašnosti kropilo vodou.
Zázemí pro hráče bývalo velice prosté a v mnoha případech od hřiště vzdálené 
i několik set metrů. Únava, pot, prach a zadřená škvára se z těla splachovaly, 
dá se říci archaicky. Například poustevenští měli tu kliku, že cestou ze zápasu 
do kabin, která trvala tak 15 minut, procházeli okolo potoka. Ve Vilémově měli 
„výhodu“ mazáci. Ti se mohli přednostně umýt pod jedním kohoutkem stude-
né vody, ve staré betonové kádi, když ti mladší museli vzít za vděk rybníkem 
u  Suků. Rovněž oblečení neslo módní trendy té doby. Trika bývala většinou 
bavlněná, s velkými límci, sama o sobě těžká, po dešti hráče ještě více zatížila. 
První šenovácké dresy byly pro tehdejší nedostatek materiálu ušity paní Ried-
lovou - Radvanovskou z odložených fašistických praporů. Začínající éra ošpun-
tovaných kopaček provizorně zaměstnávala místní ševce, jako byli v Poustevně 
pan Pojer nebo vilémovský Hackenbeck. Ke slovu se dostali i další řemeslníci, 
jako truhláři, kteří zhotovili konstrukce fotbalových branek, kukaně na střídač-
ky, lavičky pro diváky, provizorní pokladnu na vstupu do areálů nebo stožár 
na klubovou vlajku, která se před každým zápasem hrdě vyvěšovala. Velkým 
problémem bývala doprava za soupeři. Dnešním borcům by asi moc nevonělo, 
kdyby museli k nejbližším sousedům šlapat pěšky, eventuelně na kole, pakliže 
doma bylo vůbec k mání. Do vzdálenějších míst se cestovalo vlakem nebo na 
tvrdých sklápěcích lavičkách, v prachu a zimě, na korbě některého z náklaďá-
ku místních fabrik, které mnohdy předtím převážely uhlí nebo právě škváru. 
Prostředí a odlehčenou atmosféru na hřišti i v hledišti, v tehdejším fotbalovém 
životě, by nám mohlo připomenout i  několik perliček z  vyprávění těch, kteří 
u toho byli. Rozhodčí byl velice často v ohrožení ze stran diváků, a tak se i stalo, 
že po jednom, pro fanoušky nevydařeném, zápase byl arbitr Veselka, čekající 
po utkání v  Poustevně na místním nádraží na svůj spoj, hnán pobouřenými 
dědky s klacky v rukou, po kolejích, až za vzdálený viadukt. Jiný rozhodčí, neza-
pomenutelný pan Josef Žebro ze Šluknova sám vyprávěl story, kdy při jednom 
přátelském zápase dostal po svém verdiktu od kapitána jednoho z týmů facku. 
Incident si ohodnotil podle svého. Po malé úvaze rebelovi pohlavek vrátil se 
slovy „Tak a je to 1 - 1 a hrajeme dál.“ Facka na place nebyla něčím neobvyk-
lým. Na druhou stranu už začátkem 50. let fungovala disciplinární komise. Ta 
například odměnila pohlavek při otevíracím zápase na novém hřišti v Poustev-
ně trestem uzavření vymodleného plácku na dobu 14 dní. Autorem štulce byl 
místní kosíř Jarda Polívka a postiženým K. Mokrý z Rybniště. Byly i případy, kdy 

incident ze hřiště později řešila pořádková komise na obecním úřadě a násled-
ně udělovala fi nanční pokuty. Zajímavostí je, že v této průkopnické době byla 
zdravotní péče, nejen o fotbalisty ale o sportující vůbec, u nás asi na vyšší úrov-
ni, než je tomu dnes. Všichni museli absolvovat pravidelné prohlídky u lékař-
ky Marty Rücklové v Rumburku. Ty pak byly zaneseny do osobních klubových 
průkazů. Už tenkrát nezaháleli ani bafuňáři. Ještě dnes ti nejstarší vzpomínají, 
v jednom případě třeba na to, že je přestup důležitého borce stál pro dotyčné-
ho kuchyňskou linku, jinému zas dohazovali pohlednou slečnu z jejich vesnice.  
Sportovce podporovaly továrny v  tom, kterém městečku nebo obci. V  Dolní 
Poustevně to byl Centrofl or, ve Vilémově Stap, v Mikulášovicích Mikov, v Šeno-
vě Grafi cké tiskárny, ve Šluknově Topos nebo Bytex v Rumburku. Většinou šlo 
o výpomoc materiální. K nějakým fi nancím si fotbalisté přišli prodejem vstupe-
nek, pořádáním plesů a zábav nebo brigádami na senách, při sklizni brambor, 
při sběru kamení na polích, při sklizni obilí, na mlátičkách nebo na některých 
placených akcích MNV (Místní národní výbor). Téměř všichni fotbalisté v  té 
době byli takzvanými obojživelníky. Letní výstroj a kopačky na zimu vyměnili 
za brusle a hokejky. Nutno podotknout, že i na ledě to většinou uměli. Někteří 
se věnovali, zvláště právě v  zimních měsících i  dalším sportům jako byl bas-
ket, volejbal, stolní tenis, lyžování, skoky na lyžích. V době budování socializmu 
byla neodmyslitelnou povinností účast v prvomájovém průvodu. Pochodovali 
v něm společně s dalšími společenskými složkami, v té nejlepší výstroji, která 
byla k mání a skandovali ta „nejvtipnější“ hesla. Vymýšlely se ty nejpříhodnější 
názvy na vznikající akce nebo turnaje. Převládaly soutěže o poháry SČSP (Svaz 
československo-sovětského přátelství). Mluvíme zde o éře z dob 70 let tomu 
nazad. Od té doby uteklo mnoho vody. Vnoučata a pravnoučata těchto průkop-
níků dnes žijí v úplně jiných podmínkách. Ve svobodě, oproštěni od totalitního 
režimu s úplně jiným zabezpečením. Buďme proto rádi, ale udělejme také vše 
proto, aby tito naši potomci nezlenivěli u počítačů, televizorů, iphonů a dalších 
novodobých vymožeností. Aby z  nich vyrůstali další skvělí fotbalisté. Pohyb 
prospívá zdraví a navíc - fotbal je fenomén, který nesmí zaniknout.

Petr Horák 
s použitím fotografi í z fotbalového archivu Šluknova, 

Velkého Šenova a vlastního

Fotbalisté Šluknova v roce 1949 cestují kolmo na mistrovský zápas k sousedům do 
Šenova

Válcování hrací plochy s  pohonem na lidskou sílu, tentokrát na hřišti ve Velkém 
Šenově

Učinkování mikulášovických fotbalistů v jednom z prvomájových průvodů. Identifi kace pro-
běhla zdárně jen u několika z nich. Průvod vede brankář Fr. Rotta, spolu sním pamětníci po-
znali i Fr. Běhunčíka, Václava Ečera a pana Havlíčka.
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RETRO 1. MÁJ V MIKULÁŠOVICÍCH SE OPĚT VYDAŘIL
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FOTO ZPRÁVY

Průvod od Huberta ke Slovanskému domu si užívají hlavně děti 

Pálení čarodějnic u Huberta se opět neslo v duchu soutěží a dová-
dění pro naše nejmenší

Na pódiu si děti mohly zasoutěžit o  ceny, před zapálením vatry 
si také zatančily čarodějnice, vystoupení secvičila děvčata ze zá-
kladní školy

Na zahradě mysliveckého spolku Tesák u Huberta vzplála vatra a pak už se vydal průvod za dohledu 
hasičů do amfi teátru ke Slovanskému domu

O zapálení městské vatry se spolehlivě postarali místní hasiči
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FOTO ZPRÁVY

Besedu o trochu jiném životním stylu, soběstačnosti i cestování uspořádal mikulášovický turistický oddíl mládeže ve spolupráci s městem Mikulášovice, Ondřej Landa 
vyprávěl o svém životě v Banátu.

Pro děti byly při tradičním pálení čarodějnic připraveny buřty k opékání

Místní akční skupina vyhlásila ve spolupráci s Ústeckým krajem výzvu na podporu 
komunitního života, a tak si spolky mohly požádat prostřednictvím projektu o fi -
nanční prostředky na činnost. Na snímku obhajuje projekt vedoucí mikulášovické-
ho biatlonu pan Mocík.

Rej čarodějnic na zahradě mateřské školy, děti ochutnávaly nejrůznější lektvary 
i loupaly pomyslné perníky z chaloupky baby jagy.

Den osvobození uctili památku padlých také místní chovatelé, ale i  další organi-
zace a spolky. Na počest položili věnec a květiny k pomníku před základní školou. 

Vedení města položilo květiny k pomníku před školou čímž, uctilo památku obětí 
druhé světové války.

Obecně prospěšná společnost České Švýcarsko uspořádala v  pořadí další certifi -
kační komisi pro obnovu „Regionální značky“ Mikulášovice obhájily certifi kaci pro 
dva turistické zážitky, a sice „Velikonoční jízdu“ a „Nožířské slavnosti“.
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Žáci naší školy se zúčastnili Šluknovské ligy v Rumburku tentokrát ve fl orbale. Zde odehráli velmi dobré zápasy a celkově se umístili na krásném 3. místě, tímto jim gratulu-
jeme. Složení družstva: Kučera B., Ježek J., Michalko J., Valenta L., Müller L., Charvát M., Vitvar J., Tříško M., Kučera V.

Okresní soutěž dospělých ve fotbale se chýlí ke konci, naši fotbalisté se těsně před 
uzávěrkou tohoto čísla novin drželi na desáté příčce. K výsledkům jim velmi dopo-
mohl brankář, který často vychytal jasné gólové šance soupeřů.

Žáci naší základní školy se zúčastnili turnaje ve vybíjené smíšených družstev ve Vel-
kém Šenově, mezi desítkou družstev si připsalo mladší žactvo čtvrté místo, v semifi -
nále smolně prohráli o jeden úder.

Naši mladí sportovci se aktivně zapojují také v okolních klubech, v rámci zkvalit-
nění přípravy například startují v atletických soutěžích. Za AC Rumburk se někteří 
zúčastnili velmi prestižního atletického mítinku v německé Zittau.

Své soutěže hrají také naši nejmladší fotbalisté a  je nutné podotknout, že s chutí 
a radostí.

FOTO ZPRÁVY

Členové orientačního běhu uspořádali v  rámci projektového příspěvku od města 
Mikulášovice zajímavou akci pro místní školáky v naší sportovní hale. Seznámili tak 
děti s možností zajímavého aktivního pohybu. Děti měly o akci velký zájem, a tak se 
v těchto aktivitách bude pokračovat ještě v červnu a v září.
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Letní biatlon odstartoval pro Mikulášovice medailově
Koncem dubna, 27.4.2019, odstartoval v  Praze na 
Žižkově první a  jeden z mnoha regionálních závo-
dů v letním biatlonu v letošním roce. Mikulášovice 
měly v žákovských kategoriích celkem 9 závodníků. 
V  kategorii přípravka závodil Aleš Jandus a  Lucie 
Mocíková. Oba udělali na střelnici shodně po třech 
chybách a obsadili 7. a 4. místo. V kategorii nejmlad-
ších žákyň, která již startuje i v Českém poháru, nám 
udělaly velikou radost naše obě závodnice. Adélka 
Trojanová po třech střeleckých chybách a  výbor-
ném běhu obsadila 4. místo a  Nikola Hoštičková 
s jedním nezásahem na střelnici vyhrála a připsala 
si tak plný bodový zisk. Na stupních vítězů pak byla 
ošerpována Žižkovskou stuhou.  Nováček v  týmu 
pro letní biatlon, Natálie Ludvíková, v mladších žá-
kyních po jedné chybě v  první položce na střelni-
ci a  velice rychlém běhu obsadila parádní druhou 
příčku. Za starší žáky závodil Matěj Kocourek a  na 
střelnici ukázal, že střelbu hodně vylepšil a připsal 
si bezchybnou položku. V  cíli to poté stačilo na 
5. místo. V nejstarších žákyních startovala dvojčata 
Kirchnerova a Natálie Mocíková.  Na stupně vítězů 
si po bezchybné střelbě doběhla Viktorka Kirchne-
rová. Na třetím místě jí dělilo od vítězství pouhých 
7. vteřin. Deset vteřin za ní doběhla s jedním trest-
ným kolem na 4. místě Natálka Mocíková. Veronika 
Kirchnerová s jednou střeleckou chybou ztrácela na 
vítězku pouhých 28 vteřin, což jí ve vyrovnaném zá-
vodě stačilo na 7. místo.  
Týden na to biatlonisté odcestovali do nedalekých 
Boletic. Pražské slunné počasí vystřídal déšť a chlad-
né počasí. Na trati se nedalo vyhnout hlubokému 
bahnu, proto zde nestartovali nejmladší biatlonis-
té z  přípravky. Dvojice mladších žákyň nám opět 
udělaly radost, když Nikča Hoštičková vybojovala 
3. místo a  hned za ní doběhla Adélka Trojanová. 

Staršímu žactvu se závodem rozjela také kvalifi ka-
ce na letní Olympiádu dětí mládeže. Natálka Lud-
víková ve své kategorii nenašla s  jednou chybou 
na střelnici přemožitelku a  závod vyhrála. Matěj 
Kocourek mezi kluky obsadil 5. místo.  V nejstarších 
žákyních jsme měli zastoupení všech čtyř závodnic. 
Na stupně vítězů holky nikoho jiného nepustily 
a první tři se vešly v cíli do 30 vteřin. První doběh-
la Adélka Švitorková, druhá po bezchybné střelbě 
Verča Kirchnerová a třetí s dvěma chybami Natálka 
Mocíková. Viki Kirchnerová obsadila pátou příčku. 
V dorostenkách na malorážce svůj první závod v se-
zóně zvládla Ája Fúsková, která na střelnici vleže 
udělala jednu chybu a na stojce pak úspěšná neby-
la. V cíli to stačilo na páté místo. 
V našlapaném biatlonovém programu si starší žáci 
neodpočinuli, protože ihned druhý den po bole-
tickém závodě odjeli na čtyřdenní soustředění do 
Jílového u Děčína, zaměřeného na přípravu kandi-
dátů na olympiádu. Pod vedením trenérů KB Miku-
lášovice se zde sešlo celkem dvanáct dětí z celého 
Ústeckého kraje. Po dvou dnech odpočinku naši 
biatlonisté dne 11.5.2019 odcestovali na oblastní 
závod do Jablonce nad Nisou. Jednalo se o gene-
rálku na tratích, kde bude koncem června probíhat 
zmiňovaná letní olympiáda, kterou pořádá Libe-
recký kraj. Stejná sestava týmu, jako v  Boleticích, 
vybojovala napříč kategoriemi několik pozic na 
stupních vítězů. V kategorii přípravka po parádním 
běhu doběhla Lucinka Mocíková na druhém místě. 
Ve stejné kategorii u chlapců Alešek Jandus obsadil 
5. místo. V kategorii mladších žákyň to opět cinklo, 
když Nikča Hoštičková po dvou netrefených terčích 
na střelnici doběhla na druhém místě. Šesté místo 
poté obsadila Adélka Trojanová. Mezi mladšími žá-
kyněmi sahala po bedně Natálka Ludvíková, která 

při každé střelecké položce udělala po jedné chy-
bě. Na trati ji brzdilo nachlazení a v cíli to stačilo na 
4. místo.  Mezi chlapci Matěj Kocourek na střelnici 
udělal jedinou chybu. Na trati však bojoval se svalo-
vým zraněním nohy, nevzdal a doběhl na 6. místě. 
Z  naší strany nejvíce obsazenou kategorii nejstar-
ších žákyň ovládla Adélka Švitorková. Obě střelecké 
položky zvládla bezchybně a  rychle. Na trati poté 
byla nejrychlejší a  prestižní Jablonecký závod vy-
hrála. Natálka Mocíková na každé střelecké zastáv-
ce udělala jednu chybu a doběhla na 5. místě. Hned 
za ní skončila s třemi střeleckými chybami Veronika 
Kirchnerová, její sestra Viktorka střelecky chybovala 
stejně, ale na trati na ni dolehla únava z náročného 
soustředění a do cíle doběhla na 12. místě.
V  letošním roce se musí závodníci na oblastních 
závodech, které probíhají po celé republice, kvali-
fi kovat kromě Olympiády dětí a mládeže i na závo-
dy Českého poháru. V současné době jsou všichni, 
kromě zraněného Matěje Kocourka, na pohárových 
postupových pozicích. Olympijská nominace je 
ovšem hodně vyrovnaná a  v  tuto chvíli ještě není 
rozhodnutá. Věříme ale, že mikulášovičtí závodníci 
budou Ústecký kraj reprezentovat v  co největším 
počtu. Postupová kritéria jsou taková, že v kategorii 
žáků a žákyň kategorie B a C postupují pouze dva 
reprezentanti z celého Ústeckého kraje napříč biat-
lonovými kluby. To znamená 8 dětí z daného kraje.
Nakonec zmíníme pozvánku na regionální závod, 
který se již tradičně bude konat v příjemném a pro 
nás už skoro domácím prostředí Rekreačního areálu 
Tomášov, a to v neděli 9. června 2019. Všichni příz-
nivci sportu, a zvláště biatlonu jsou srdečně zváni.
                                                                                                                                                           

Zdeněk Mocík

Finiš Adélky Trojanové

Matěj Kocourek v Jablonci dokončil závod i zraněný

Jablonecké vítězství Adélky Švitorkové

Mikulášovická stopa v Jablonci nad Nisou
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Florbalový turnaj v Děčíně

Soutěže Českého poháru jsou právě v polovině

Mladší žáci odjeli dne 7.5. 2019 na turnaj do 
Děčína, který byl velmi dobře organizačně 
zajištěn a konal se na zimním stadionu. Kluci 
předvedli vyrovnané výkony se silnými sou-
peři a vybojovali skvělé 4. místo. Též gratuluji. 
Brankář Le Milan získal ocenění za nejlepší-
ho brankáře turnaje. Složení družstva: Le M., 

Šupa R., Chudoba D., Stumper T., Plešingr 
J., Fúsek O., Mrkus A., Müller M., Havlíček J., 
Kašpárek M.
Všem, kteří se soutěže a turnaje zúčastnili dě-
kuji za výbornou reprezentaci školy a vzorné 
chování.

Text a Foto: Vondráčková Veronika

Na krajských mistrovských soutěžích si mikulášovičtí běžci 
vybojovali celkem 25 postupů do nejvyšší národní soutěže. 
Samozřejmě již před jejím začátkem jsme věděli, že z nejrůz-
nějších zdravotních, studijních či pracovních důvodů se toto 
účastnické číslo nenaplní. Nicméně v  první polovině sezony 
soutěží Českého poháru jsme i v mírně oslabené sestavě ne-
propadli, ba naopak Mikulášovice opět byly vidět na předních 
příčkách jak v jednotlivcích, tak v týmovém hodnocení. Je sice 
pravdou, že medailová žeň to nebyla, ale i tak jsme svými vy-
rovnanými výsledky těsně pod stupni vítězů obhájili průběž-
né pořadí z  loňské sezony. První závod se běžel na Vysočině 
v Pacově kde se medailově prosadila pouze Pavlína Trojanová, 
velmi dobré výkony podaly naše dorostenky Eliška Šimková 
a Andrea Fúsková, které si připsaly nejen slušné bodové ohod-
nocení, ale navíc se hned prvním startem nominovaly na Mist-
rovství České republiky. Na MČR postoupili také Vojtěch Šimek 
a Ondřej Fúsek. Druhý závod se běžel na Moravě v Bílovci a na 
velmi náročné trati si svůj letošní standard udrželi všichni mi-
kulášovičtí závodníci, cenný postup na MČR přidal v kategorii 
mužů David Machorek. V  soutěži týmů si kategorie dorostu 
a dospělých udržela skvělé čtvrté místo, a i přes mírné zaváhání 
největších našich favoritů se Mikulášovice udržely mezi elitou. 
Příští závod se poběží v Kralovicích u Plzně v úvodu června.

Text a foto: Tomáš Fúsek

Mladší žáci fl orbalového kroužku základní školy na turnaji v Děčíně

Pavlína Trojanová je momentálně v top formě a patří k výsledko-
vým tahounům mikulášovického oddílu

Mikulášovický tým v  jednotném oblečení při vyhlášení výsledků 
prvního závodu Českého poháru

Výsledky našich závodníků:

1. závod Českého poháru – Pacov 2. závod Českého poháru – Bílovec

Nejmladší žákyně:

Magdalena Kulhavá – 4. místo Alice Vejražková – 18. místo

Alice Vejražková – 18. místo 

Nejmladší žáci:

Matěj Vokoun – 21. místo Matěj Vokoun – 11. místo

Mladší žáci:

Ondřej Fúsek – 7. místo Ondřej Fúsek – 8. místo

Starší žákyně:

Barbora Trojanová – 5. místo Barbora Trojanová – 13. místo

Renata Charvátová – 19. místo

Starší žáci:

Daniel Kreibich  – 9. místo Daniel Kreibich  – 8. místo

Lukáš Machorek – 29. místo Lukáš Machorek – 28. místo

Mladší dorostenky:

Andrea Fúsková  – 6. místo Andrea Fúsková  – 5. místo

Eliška Šimková – 10. místo Eliška Šimková – 9. místo

Muži A:

David Machorek – 14. místo David Machorek – 7. místo

Petr Kalousek – 19. místo Petr Kalousek – 12. místo

Ženy B:

Pavlína Trojanová – 2. místo Pavlína Trojanová – 5. místo

Muži B:

Tomáš Fúsek – 4. místo Tomáš Fúsek – 6. místo

Vojtěch Šimek – 6. místo Vojtěch Šimek – 13. místo

Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek prodává slepičky našeho 
chovu typu Tetra hnědá, Dominant ve všech bar-

vách a slepičky Green Shell - typuAraukana
Stáří 14- 19 týdnů.Cena 159 - 209,- Kč/ks.

Prodej se uskuteční: 
Prodej se uskuteční: 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 


