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SVOZY ODPADŮ 
ČERVENEC 2019

DOMOVNÍ ODPAD
týdenní - každé pondělí

14ti denní – liché pondělí 
1.7., 15.7. a 29.7.

kombinovaný - liché pondělí 
1.7., 15.7. a 29.7.

měsíční – pondělí 1.7.
BIO ODPAD

Sudé středy – 10.7. a 24.7.
PYTLE S TŘÍDĚNÝM ODPADEM

sudé pondělí 8.7. a 22.7.

SVOZY ODPADŮ 
SRPEN 2019

DOMOVNÍ ODPAD
týdenní - každé pondělí

14ti denní – liché pondělí 
12.8. a 26.8.

kombinovaný - liché pondělí 
12.8. a 26.8.

měsíční – pondělí 5.8.
BIO ODPAD

Sudé středy – 7.8. a 21.8.
PYTLE S TŘÍDĚNÝM ODPADEM

sudé pondělí 5.8. a 19.8.

Vážení a milí spoluobčané,

Družinové přespávání s indiány

dočkali jsme se prvních slunečných dní, což nasvědčuje tomu, 
že se blíží léto… doba dovolených a prázdnin. Děti mají před 
sebou poslední dny školní docházky, klasifi kace je jistě uza-
vřená. Přeji dětem co nejlepší výsledky, aby měly prázdniny 
ve znamení odpočinku a  nemusely se připravovat na oprav-
né zkoušky. Dospělí se snaží před dovolenou v  zaměstnání 
dohnat a možná i předhonit to, co dosud nestihli. Odjezdy na 
zaslouženou dovolenou často bývají ve znamení stresu a ner-
vozity. Sotva si odpočineme, dovolená uteče a  my se znovu 
vracíme k povinnostem a do stresu. 
V  červnu jsme opět měli možnost potkat se na Nožířských 
slavnostech. Tento rok se slavnosti nesly ve znamení oslav Dne 
otců. Bohatý program jistě nikoho nezklamal.  Červen se nesl 

i  ve znamení sportu. Úspěchy zaznamenaly oddíly biatlonu 
i turistického oddílu. Velkým úspěchem pro naše město je třetí 
místo v atletické olympiádě měst a obcí Šluknovského výběž-
ku.
Naopak, co nás všechny velmi trápí, je situace na sídlišti 
a v dolní části města, kde je vysoká koncentrace sociálně sla-
bých občanů, převážně bydlících v nájemních bytech s vyso-
kým nájemným. Potýkáme se s nepořádkem a obtěžujícím hlu-
kem a nevhodným chováním. Lze předpokládat, že se během 
letního období situace ještě zhorší. 
Přesto Vám přeji pohodové léto.

Ing. Miluše Trojanová – starostka

V pátek 24. května se konalo v  pořadí druhé družinové pře-
spávání, letos v  indiánském duchu. Kmen Družinézů obsadil 
osadu Salmov.
Malé indiány čekalo překvapení v podobě jízdy na koni a ukáz-
ky výcviku policejního psa. V indiánském teepee každý dostal 
své pravé indiánské jméno a na památku lapač snů. V osadě 
plál Věčný oheň, na kterém si kmen opekl buřtíky, a to za do-
provodu kytary a písniček.
Počasí nám přálo a noc ve stanech všichni zvládli, ráno jsme 

posnídali a poté si rodiče postupně přijížděli pro svá indiánská 
zlatíčka.
Dětem se tato akce líbila a  již se těší na další družinové pře-
spávání. 
Závěrem bychom chtěli poděkovat městu za pomoc při sekání 
trávy a panu Fúskovi (turistickému oddílu mládeže) za zapůjče-
ní indiánského teepee, děkujeme.

Kmen Družinézů, Vlahý Vánek a Bílá Holubice.

Eastern Tunes
festival 

asijské kutury
6.7. 2019

dolní Mikulášovice

Fotozprávy - Hasiči dětem
 str. 8

Fotozprávy - Zahradní slavsnost
 str. 9

Foto: Jiří Fišer
V rámci Nožířských slavností bylo představeno nové dopravní vozidlo mikulášovických hasičů, které si místní sbor mohl pořídit díky 
projektu a podpoře Ústeckého kraje a Ministerstva vnitra.

Foto: Tomáš Fúsek                                                                                                                                                                     Indiánské táboření se dětem velmi líbilo
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Geologická sbírka

Gratulace a poděkování

Dětský den nakonec bez deště

Sedmáci na výletě

Ve škole jsme 
kamarádi

Ve školním roce 2017/2018 začali žáci deváté 
třídy pracovat na regionální geologické sbír-
ce, ve které shromažďujeme horniny a neros-
ty z  Mikulášovic a  blízkého okolí. V  letošním 
školním roce v  rozšiřování sbírky pokračují 
současní deváťáci a díky tomu nám začala být 
vitrína malá. Přes prázdniny naštěstí projde 
celá učebna přírodopisu přestavbou, a  tak 
budeme mít na regionální sbírku více pro-

storu. U  každého exponátu je uveden nejen 
název horniny či nerostu, ale také místo nále-
zu a  hlavně jméno nálezce. Šikovní žáci jsou 
takto nenápadně proslavení „na věčné časy“. 
Výhledově v příštím nebo přespříštím školním 
roce bychom pak naši regionální geologickou 
sbírku rádi představili veřejnosti.

 Text a foto: Petr Pánek

Velkou pochvalu si zaslouží žákyně 7. třídy 
Tereza Podoláková, která se probojovala do 
krajského kola recitační soutěže „Dětská scé-

na 2019“, kde výborně reprezentovala naši 
školu a celé město Mikulášovice. I v Lounech 
dokázala, že naši žáci umí recitovat.

Dětský den v  našem městě byl letos opět 
v  režii základní školy. Trochu jsme se obáva-
li nepřízně počasí, ale obavy byly naprosto 
zbytečné. Program nabízel všem zúčastně-
ným dětem mnoho možností: loutkové diva-
dlo, skákací hrad, jízdu na koni, vodní řádění 
s  našimi hasiči, malování na obličej, soutěže 
a vyrábění, občerstvení i cukrovou vatu. Velké 
poděkování patří nejen našim hasičům, kteří 
svým pohotovým zákrokem zachránili jednu 
z  oblíbených atrakcí (skákací hrad), ale také 
všem ostatním, kteří se podíleli na organizaci 
této akce pro děti.

Také ve škole slavíme Den dětí. Již tradičně 
žáci dostávají ten nejmilejší dárek - neučí se. 
Tedy učí, ale trochu jinak. Pořádáme projek-
tový den, při kterém si žáci vybírají jednotlivé 
hodiny podle svého zájmu. Takže i letos se dě-
laly fyzikální pokusy, hrály soutěže, zábavné 
a  deskové hry, bridž, pantomima, zpívaly se 
anglické písničky, zkoumalo se lidské tělo, ale 
došlo i  na sport a  výtvarné činnosti. Pravda, 
bylo rušno, ale myslím, že všichni byli spoko-
jení.

D. Kalousková
Foto: Tomáš Fúsek

Skoro to vypadá, že se sedmá třída neustále pofl akuje na výle-
tech. Samozřejmě tomu tak není a naše dezerce ze školy mají 
hlubší význam. V pátek 7. června jsme se tak místo vyučování 
vypravili po vlastní ose do Starého Hraběcí. Cesta nebyla jen 
tak jednoduchá, protože jsme se museli řídit podle porůznu 
poschovávaných starých map. Ty nás zavedly hlavně k zakopa-
nému pokladu a  jen tak mimochodem jsme se také zastavili 
v jednom domku, který nám zapůjčil jiříkovský dětský domov. 
Zde na nás čekaly dámy ze střediska výchovné péče s bohatým 
programem, jehož cílem bylo hlavně tmelení kolektivu. Sed-
máci se tak o svých spolužácích dozvěděli mnoho nového, ně-
kdy až děsivého, ale naštěstí si slíbili, že to nikde neřeknou. Na 
tyto aktivity navázalo opékání až pálení buřtů a samozřejmě 
nezbytná noční bojová hra, po které bylo pro několik žáků těž-
ké usnout. V sobotu ráno nás čekal nejtěžší úkol - úklid. Ovšem 
i ten jsme hravě zvládli a mohli jsme se opět pěšky vrátit domů. 
Výlet se nám vydařil, a tak je milou povinností poděkovat těm, 
kdo na něm měli své zásluhy. Organizaci a zakopání pokladu 
skvěle obstarala naše milá zástupkyně ředitelky Libuška Lalá-
ková, výchovný program byl v režii Lenky Hendrychové a Jany 
Bajanové a jako vždy výborný oběd nám zajistila děvčata z naší 
školní jídelny. Děkujeme a těšíme se na příště.

Petr Pánek

Pro žáky 7. třídy Základní školy Mikulášovice jsme v rámci do-
tačního programu „Prevence rizikového chování v  Ústeckém 
kraji v  roce 2019“ připravili projekt „Ve škole jsme kamarádi“. 
V pátek 7. 6. 2019 se všichni kluci i děvčata vydali směrem na 
Staré Hraběcí, kde jsme využili nabídky Střediska výchovné 
péče Jiříkov a připravili jsme společně pro všechny děti poby-
tovou akci, která byla zaměřená na zlepšení vztahů v kolektivu 
třídy, na dodržování dohodnutých pravidel, na řešení konfl ikt-
ních situací, budování spolupráce mezi dětmi a uvědomění si 
zodpovědnosti za své činy. Žákům se program velmi líbil, ak-
tivně a s chutí spolupracovali s  lektorkami a zahráli si spous-
tu her. Hledali poklad podle starých map, vyhráli plný měšec 
Hraběcích dukátů a vyluštili heslo při noční hře. Večer si sami 
připravili večeři a opekli si klobásky. Ráno se některým ani ne-
chtělo domů. Všichni si přejí, aby taková akce nebyla poslední. 

Mgr. Petr Pánek, Mgr. Libuše Laláková

Foto: vlastní
Projekt „Ve škole jsme kamarádi“ se vydařil

Po rekonstrukci třídy projde úpravou také stále se rozšiřující geologická sbírka.

Dětský den v  amfi teátru u  Slovanského domu 
odstartoval loutkovým divadlem

Zábavné odpoledne pak pokračovalo mimo jiné 
dovednostními disciplínami
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Insolvence zdarma a odborně 

Informace houbařského spolku
Jarní houbařské otevírání lesa a studánky

Báseň k otevírání lesa

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  celko-
vého počtu 2.919 osob starších 15 let je 668 
z nich v exekuci (a pak další co neplatí své zá-
vazky a ještě v exekuci nejsou). Celkový počet 
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 práv-
níkovi ve výši 4.000Kč 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@komunitni-
centrum.com.

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

Měsíc květen přispěchal do našich zahrad 
a  strání. Krajina se zazelenala jemným odstí-
nem zeleně a veškerá příroda krásně rozkvet-
la. Houbařské společnosti nastala příjemná 
povinnost, která se již stala tradicí. Nejdříve, 
než se náš spolek vnoří do lesního porostu, 
otevře lesním klíčem jarní les. Tento rituál je 
provázen přednesem poezie k tomuto téma-
tu. Vždy k  tomuto účelu poslouží statný dub 
na kraji lesa. Na houbařskou chásku ještě 
čekala lesní studánka, musela se také ote-
vřít. Na tuto krásnou akci se připravujeme co 
nejlépe. Lesní pramínek si opět našel jinou 
cestičku mimo studánku. Musel se upravit 
tak, aby opět přitékal do studánky. Okolí bylo 
vyčištěno a  studánka zbavena nečistot, aby 
se zaskvěla v plné kráse. Opodál byl vysazen 
mladý památeční strom, mykologům i ostat-
ním k  potěše. Doufejme, že přežije veškeré 

přírodní i  lidské nástrahy a  vyroste ve statný 
strom, Nastal očekávaný okamžik. Víla všech 
studánek požehnala vodnímu prameni do 
čtyř světových stran. Bude nadále zurčet, při-
nášet vláhu-hasit žízeň. Vše je provázeno reci-
továním poezie. Studánkovému dýchánku se 
zúčastňujeme v  hojném počtu. Na zpáteční 
cestě nás zastihl vydatný májový déšť. Hou-
bařská společnost vychutnávala jarní, voňa-
vou přírodu, směr Tomášov. Deštík ustal a my 
jsme dosáhli úspěšně svého cíle. Hospůdka na 
nás už mávala. Závěrem poděkujeme naší pří-
rodě za vše, co poskytuje nám všem a za no-
vou houbařskou sezonu. A my lidé na oplátku 
se k ní budeme chovat jako dobří hospodáři. 
Je to ten nejúžasnější dar, jaký nám byl dán 
a my ho musíme ze všech sil chránit. 

 Za mykologický kroužek Mirka Záveská 

Ačkoliv les němý se zdá být, i on má však svou duši a  touhu 
žít. Ačkoliv stromy na dotek chladné jsou, uvnitř nezkrotný žár 
a dobré srdce nesou. Les ukrývá tajemství v každičké živé by-
tosti, ptáci svou božskou píseň spustí. A ty jen přemýšlíš, co to 
znamená, ta píseň ptákem zrozená. Rozezní se lesem dál a dál 
a  ty zjistíš, že nikdy nejsi v  lese sám. Zem pokrytá lesa dary, 
važ si každého lístku trávy! Koruny stromů k tobě promlouvají, 
každé dobré srdce uvítají. Obejmi strom a oči nech spát, ucítíš 
lásku, strom tě má rád! Koruna jeho bude ti ochranou, čas ko-
lem se zastaví, bolest se stane pramalou. Les své kouzlo nikdy 
neztratí, lásku, kterou mu dáš, ti vždy navrátí. Tak pohleď! Stro-
my ti mávají a své požehnání dávají.

 členka spolku houbařů Pavla Brotánková

Foto: Václav Zeman
Tradiční otevírání lesa místními houbaři v přestrojení a básní

SSpolek Nixdorf 
vás srdečně zve na koncert 

 

 

 

 

 

Vstupné dobrovolné 

https://www.facebook.com/SpolekNixdorf 

Sedmihlásek 

Sobota  13.. července  2019 v  17.00  
Kostel svatého Mikuláše v Mikulášovicích 
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Festival Eastern Tunes 
již počtvrté 

Spolek Kolem dokola 
informuje o turnaji 

v pétanque

Zajímavost

Znáte již festival asijské hudby a kultury „Eas-
tern Tunes“? Letos jej 6. července pořádáme 
už počtvrté ve Vaší blízkosti - na louce vedle 
pasoucích se jaků v  Mikulášovicích/ Velkém 
Šenově!
Na festival zveme umělce prezentující sou-
časnou autentickou tvorbu Asie, nabízíme 
ochutnávku asijských (a také místních) spe-
cialit nebo seznámení se s  některými zvyky, 

zábavný program pro děti. 
Tento rok jsme pozvali mj. alternativně-rocko-
vé kapely z Malajsie a z Uzbekistánu, kvintet 
mísící fl amenco s prvky tradiční perské hudby, 
avantgardní jazzmany z Izraele, folkovou zpě-
vačku z Tuniska, ujgurskou tanečnici či uměl-
ce bojujícího s japonskými meči.
Budeme rádi, když se s rodinou (či kamarády) 
přijdete podívat a strávit příjemný den!

Letos jsme opět dostali pozvánku z  DOZP Brtníky, p. o.  na 
turnaj v pétanque. S radostí jsme tudíž 6. 6. 2019 ráno vyrazili 
soutěžit. 
Sice jsme letos neobsadili žádné ze třech prvních míst, ale to 
nám vůbec nevadilo. Bylo krásné počasí, občerstvení po celý 
den bylo výborné, takže to bylo fajn.  Děkujeme organizáto-
rům za pozvání a klientkám Spolku Kolem dokola za reprezen-
taci.

Text a foto: Jaroslava Špisová - vedoucí sociální služby

Do Brazílie do Rio de Janeira na MS středních škol v  plavání 
odcestovala i Rybička, protože jedním ze sponzorů akce je i Mi-
kov. Výpravu provází i učitel Václav Šonka, který má na zorgani-
zování cesty i na samotném postupu studentů na MS lví podíl. 
A medailové úspěchy slaví výprava od začátku - zlaté i stříbrný! 
Gratulujeme.

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

• Dne 30.6. jsme ukončili příjem žádostí do první změny 
územního plánu. 

Přírodní koupaliště Mikulášoviceceník 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

• 6.7.2019  Eastern Tunes (festival asijské kultury) – 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 ZPRÁVY

KALENDÁŘ AKCÍ

Foto: Tomáš Fúsek
Naše koupaliště patří mezi vyhlášené v  celém okolí a  stále si ho 
zdokonalujeme

Předávání cen na turnaji v pétanque

Zákaz starých kotlů se blíží. Využijte dotaci až 127 500 Kč
a pořiďte si nový úsporný kotel. Ušetříte peníze, ochráníte
zdraví svých dětí a vyhnete se vysoké pokutě. 

A bude se i vám lépe dýchat. 

Informujte se na svém krajském úřadě.

www.sfzp.cz/kotlikovedotace

Kotlíkové dotace
naposledy ve vašem kraji

OD

 1. ZÁ Í 2022

1. A 2. EMISNÍ T

ÍD
Y
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Hornické a poutní město Krupka
Není až tolik měst s takovou koncentrací turisticky 
atraktivních míst, jako jich nabízí Krupka. Vezme-
me-li v potaz i nejbližší okolí, nemůžeme v žádném 
případě zvládnout vše v jeden den. 
Takže pro tentokrát: Krupka poprvé.
Už nemusíme objíždět půl republiky, chceme-
-li navštívit východní část našeho kraje. Bez pasu 
a celní doložky si to střihneme přes Königstein, na 
jeho kruhovém objezdu v  centru doleva a  pak už 
rovně za nosem až na přechod v Petrovicích. Hor-
nické město, dnes s 13 000 obyvateli, je z minulosti 
proslulé hlavně těžbou cínu, když se postupně na-
cházela i ložiska stříbra a wolframu. Legenda praví 
o  náhodně nalezeném kusu kovu v  místním lese. 
Nálezce, jistý Vnadek, tento předmět doličný řádně 
odevzdal do Teplic královně Juditě, ta jej nechala 
prozkoumat odborníky, kteří v  něm poznali cín. 
Díky této náhodě tak byla objevena ložiska tohoto 
nerostu. Stalo se někdy v rozmezí let 1150 až 1174. 
V  dnešní, porevoluční podobě, se Krupka rozrost-
la, když vzala pod svá křídla několik okolních osad. 
Většina památek se tak nachází ve staré části, v teh-
dejším Bohosudově.
Začněme tam třeba jednou z  chráněných kultur-
ních památek, bazilikou Panny Marie Sedmibolest-
né, která byla postavena v rozmezí let 1701 až 1708 
a  stala se jedním z  hlavních poutních míst sever-
ních Čech. Dodnes sem v  čase pouti putuje i  více 
jak 500 Lužických Srbů. Abychom nestrávili na této 
stránce čas jen pro baziliku, seznámíme se s legen-
dou o jejím vzniku, s historií, architekturou, vybave-
ním, s jejími sedmi kaplemi, zvony či s jednotlivými 
ambity, až na místě, osobně.

Další pamětihodností, kterou musíme zažít, je nej-
starší provozovaná osobní visutá lanová dráha. 
Svojí délkou 2 348 metrů je nejdelší v  Čechách. 
Vyveze nás rychlostí 2,5 m za sekundu,za nějakých 
16 minut, na vrchol Komáří vížky. Ocitneme se tak 
na turisticky profl áknuté vyhlídce nad městem, 
v nadmořské výšce 806 metrů. Lanovka, která nás 
sem dopravila, byla vybudována v roce 1952, když 
dva dřívější pokusy o  totéž, ztroskotaly na váleč-
ných konfl iktech. Na Komáří vížku lze vyjet i autem, 
přičemž nemůžeme minout, kousek nad městem 
vstup do štoly Starý Martin. Návštěva důlní chodby 
s  průvodcem, v  délce 1 km nám zabere přibližně 
hodinku a  nabídne nám ukázky z  dob dobývání 
cínu, sbírky historických nástrojů a důlní techniky.
S návratem do starého města nás ještě čeká hasič-
ské muzeum, na jaké jen tak někde nenarazíme. 
Najdeme ho u  kostela Nanebevzetí Panny Marie, 
v prostorách bývalé fary. Je to jedinečná expozice 
staré i  soudobé hasičské techniky, výstroje, vý-
zbroje, dokumentů a  fotografi í. V  několika tema-
ticky rozdělených místnostech budeme obdivovat 
uniformy, trubky, opasky, přilby, sekyrky, střelecké 
terče, pračky na hadice, žebříky, čerpadla a pomocí 
fi gurín také ukázky ze záchranářských akcí. Prostě 
vše, co patřilo a  dodnes patří do vybavení hasič-
ských sborů. Největší zájem návštěvníků vzbuzují 
historické, ruční, přenosné nebo koněspřežné stří-
kačky. V  sousedství se k  návštěvě ještě nabízí go-
tický kostel Svatého Ducha, přezdívaný pro jeho 
umístění, vedle tehdejší nemocnice, jako Špitální.
Čas letí ale torzo původně gotického hradu Krupka 
v  centru starého města ještě zvládneme. Pochází 

z počátku 14. století a jako jeho majitelé se kromě 
jiných vystřídaly i  známé rody Šlejniců, Valdštejnů 
nebo Šternberků. Vlastně bychom v  rukávu měli 
ještě jednu zříceninu hradu. Je to Kyšperk, nad čtvr-
tí, která byla ještě nedávno Unčínem, a postavil ho 
Jan Lucemburský. Pro ty zvlášť zvídavé, je v Městské 
památkové zóně vybudováno infocentrum Hornic-
ké krajiny Krupka, spojené s  expozicí o  dobývání 
cínu a o životě v Krupce v minulých stoletích. Není 
úplně bez zajímavosti zmínka o  tom, že Krupku 
v minulosti navštívili a nějaký čas zde trávili, takové 
osobnosti jako skladatel Richard Wagner, spisovatel 
Jan Neruda, básník Johan Wolfgang Goethe, polský 
král August II. Silný, rakouský císař Ferdinand l. Dob-
rotivý, pruský král Fridrich Vilém III. nebo kardinál 
Jan ze Salerma.
Krupka má i velice zajímavé blízké okolí, které bylo 
poznamenáno válkou tří mocností proti Napoleo-
novi, když na počest tehdy tisíců padlých na obou 
stranách konfl iktu bylo postaveno na 27 památní-
ků, včetně pěti opravdu monumentálních. Bohužel 
tohle město postihla v roce 1945 i tragédie spojená 
s další válkou, tentokrát II. světovou. Svou smrt zde 
nalezlo 313 vězňů několika národností z transpor-
tu ze sběrného tábora v německém Halle. V místě 
najdeme také jejich památník. Nestihli jsme dnes 
bohužel ani jeden, stejně jako trosky kostela sv. 
Prokopa, středověkou zvonici, Kalvárii s  Křížovou 
cestou nebo kostel sv. Anny. Na dohled od města 
se nacházejí hojně navštěvované Tiské skály nebo 
rozhledna Sněžník. Pro nás neméně zajímavý tip na 
výlet, jako ten dnešní. Ale to zas až někdy příště.

Text a foto: Petr Horák

Horník v Krupce ve 13. století

Hlavní loď baziliky Panny Marie Sedmibolestné

Štola Starý Martin v Krupce

TIP NA VÝLET
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NOŽÍŘSKÉ SLAVNOSTI 2019 - ANEB ŠŤASTNÝ DEN OTCŮ (FOTO: JIŘÍ FIŠER)



strana 7červen 2019 MIKULÁŠOVICKÉ NOVINY

Jarní výstava zvířat je za námi
Už po třetí proběhla v sobotu 18.5. na statku 
u Lerchů v Mikulášovicích jarní výstava zvířat 
v držení mladých chovatelů. Letošní jarní vý-
stava zvířat vychází z  již vzniklé tradice, kdy 
hodnocení vystavovaných exemplářů mají 
plně v rukou diváci - návštěvníci výstavy. Le-
tos jich bylo bez mála 500 a  vybírali ze 150 
vystavených zvířat. Nejvíce bylo vystaveno 
drůbeže, dále okrasného a  exotického ptac-
tva, hlodavců a koček. 
Nejúspěšnějším mladým vystavovatelem 
v  odbornostech koček byl Jakub Frejlach, 
teraristice Eliška Puchýřová, v  odbornosti 
drůbeže Jiří Krůta, v  odbornostech holubů, 
králíků a okrasného a exotického ptactva Ja-
kub Brož, v odbornosti hlodavců Marek Mer-
va a mezi chovateli koz a koní to byl Zdeněk 
Lerch ml., všichni členové kroužku mladých 
chovatelů v Mikulášovicích. V doplňkové čás-
ti mezi dospělými vystavovateli se nejlépe 
umístil v odbornosti chovu hrabavé drůbeže 
Zdeněk Lerch st., vodní drůbeže Jiří Vokoun, 
v  odbornosti králíků Gabriela Krůtová, v  od-
bornosti okrasného a  exotického ptactva 
Ivona Mrkvičková, odbornosti koček Elena Yu-
rova a  v  odbornosti holubů Antonín Kadlec.  
Všichni vítězové při závěrečném slavnostním 
vyhlášení obdrželi krásné poháry a děti navíc 
dárky od sponzorů. 
Výstava byla obohacena o  tombolu, bylo 
zajištěno bohaté občerstvení a  možnost za-
koupení domácích sýrů, košíkářského zboží 
a léčivé masti, o které byl značný zájem. Prvně 
byla součástí výstavy i prodejní část s mladý-
mi zvířaty k chovu.
Na přípravě i průběhu výstavy se podíleli jak 
mladí chovatelé, tak i další členové zdejší cho-
vatelské organizace a  někteří rodiče, za což 

si všichni zaslouží velké poděkování, jednalo 
se o celkem 19 dobrovolníků. Poděkování za 
podporu si zaslouží město Mikulášovice za 
propagaci výstavy i fi nanční příspěvek na ná-
klady spojené s  akcí. A  samozřejmě i  místní 
sponzoři – někteří obchodníci, kteří věnovali 
své ceny pro děti a do výstavní tomboly. Za-
slouží si jmenovitě uvést: Mikov s.r.o. Mikulá-
šovice, Pivovar Kocour Varnsdorf, Houbařský 
kroužek Mikulášovice, OVOCE-ZELENINA Mo-
nika Kremličková Mikulášovice, Obchod judai-
ca-store Mikulášovice, Stock Plzeň a naši čle-
nové Antonín Kadlec, Jitka Lerchová, Gabriela 
Krůtová, Jiří Vokoun a  manželé Jurovi. Všem 
moc děkujeme! 
Připomínkou budou společné památeční fo-
tografi e, které jsou umístěny na webech na-
šeho spolku i na Facebookové stránce spolku.
Současně veškerou mikulášovickou veřejnost 
a především její dětskou část srdečně zveme 
k  další letní výstavě zvířat v  držení mladých 
chovatelů, která se uskuteční v neděli 28. čer-
vence v prostoru letního amfi reátru u Slovan-
ského domu v Mikulášovicích č.p. 573 a jejím 
nejbližším okolí. Vystavovat budou především 
účastníci právě probíhajícho stanového tábo-
ra se zvířaty na Salmově a další členové naše-
ho chovatelského kroužku. Zveme k  aktivní 
účasti i  další děti z  Mikulášovic a  okolí a  pro 
doplnění pestrosti i  dospělé chovatele, kteří 
nebudou v termínu výstavy odjetí na dovole-
nou či prázdniny. Moc se na všechny těšíme. 
V programu výstavy máme i projížďky na os-
lících!

Text a foto: 
Vlastimil Jura, předseda ZO ČSCH 

v Mikulášovicích

Vítězové letošní jarní výstavy zvířat na Lerchově statku

FOTO ZPRÁVY

V rámci natáčení pořadu České televize „Náš venkov“ v  díle „Si-
mona – Moravanka na severu“ si své první krůčky před kamerou 
vyzkoušela také mikulášovická mládež.

Výrazného úspěchu dosáhli žáci naší základní školy v rámci dlou-
hodobé meziškolní soutěže „Šluknovské školní ligy“. Posledním 
skvělým vystoupením při atletice se posunuli na výborné celkové 
druhé místo hned za Rumburk.

V mikulášovické mateřské škole proběhl zajímavý projekt, děti si 
na vlastní kůži vyzkoušely bubnování na nejrůznější druhy bicích 
nástrojů.

V závěru školního roku proběhlo ve Slovanském domě také tra-
diční pasování prvňáčků na čtenáře
Knihy jsou jako lidé. Každá je jiná a  něčím zajímavá. Ale jedno 
mají všechny společné. Dají vám tu možnost ponořit se do jiného 
světa a chvilku v něm zůstat. Nechají vás vžít se do nějaké posta-
vy a na čas okusit její život. (D. Kulhavá, žákyně loňské 9.tř.)

X. Ročník o putovní pohár Memoriálu Josefa Hýbla a Miroslava Linharta  
(Navazující na předešlé tři ročníky BERNARD CUPU)

TURNAJ V MALÉ KOPANÉ
Základní údaje
Pořadatel:              FK MIKULÁŠOVICE
Termín:                   sobota 13. července 2019
Místo konání:         stadion místního FK Mikulášovice

Kontakty
E-mail:                        jaroslav.sulc@teta.eu
                                      jar.sulc@iol.cz
Kontaktní osoby: Jaroslav Šulc             MT:   +420 605 200 028
                                      Procházka Petr         MT:   +420 733 233 755 
Dosavadní vítězové 
2007 - Hotel RON, 2008  - BERNARD PREDATORS,  2009 - Kopnem si,  2010  - KÁDĚ 5000 ,
2011 - KÁDĚ 5000,  2012 – Severní vítr je krutý!,  2013 - Best OF Varnsdorf, 2014 - Chvojkovice/Brod
(Lipová), 2015 - Best OF Varnsdorf, 2016 – PREDATORS, 2017-FC PIVO 
2018 – Best Of
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FOTO ZPRÁVY

Závěrečné rozloučení se školním rokem si uspořádal také kroužek 
místního fl orbalu, kluci se však těší, kdy už si zase budou moci za-
hrát svojí oblíbenou hru.

Místní hasiči připravili pro naše děti den otevřených dveří, před-
stavili jim tak vlastně všechnu možnou techniku včetně zbrusu 
nového přepravního automobilu. Děti si také mohly vyzkoušet 
základy zdravovědy s odborným výkladem.

Foto: vlastní                                                                                                                          Úspěšní modeláři z Mikulášovic

Leteckomodelářský klub Vilémov tímto děkuje všem příznivcům, v  neposlední 

řadě také uvítá nové nadšence o tento zajímavý druh modelářské činnosti.

Další pokračování projektu orientačního běhu připravil zástupce 
rumburské organizace Tomáš Babický pro mikulášovické školáky. 
Tentokrát se jednalo o takzvané bludiště a žáci si ho užili stejně 
jako předešlé kufrování uvnitř tělocvičny. 

V Jiříkově proběhla opět sportovně dovednostní olympiáda 
mateřských škol, které se zúčastnila i mikulášovická školka. Děti 
z Mikulášovic vybojovaly stříbrnou pozici a obhájily tak skvělý vý-
sledek z loňského roku.

Mistrovství České republiky 
halových modelů

Mikulasovický boxer bral zase 
velkou medaili MČR Prostějov 2019

Vilémovští modeláři v září tohoto roku oslaví 
35 výročí založení klubu. Po celou tu dobu 
sdružovali nejenom vilémovské děti, ale i děv-
čata a chlapce z okolních měst a obcí západní 
části Šluknovského výběžku – Dolní Poustev-
ny, Lipové, Velkého Šenova, Šluknova a v ne-
poslední řadě i  Mikulášovic. Právě mikulášo-
vičtí tvoří v  současné době významnou část 
členské základny. Na podzim loňského roku 
do klubu vstoupili Jiří a Vít Havlíčkovi, Milan 
Skukálek a  Miroslav Trantina. Všichni chlapci 
si rychle osvojili základy modelářské činnosti 
v dílně a vynikli i při modelářských soutěžích. 

V  květnu si při nominačních závodech vy-
bojovali účast na podzimním mistrovství ČR 
volných modelů. A jejich zatímní vrchol přišel 
o prvním červnovém víkendu, kdy při mistrov-
ství ČR halových modelů vybojovali ve svých 
věkových kategoriích celkem šest umístění na 
stupních vítězů. Chlapce nyní čeká prázdni-
nové soustředění mladých modelářů na Rané 
u Loun, pak dvě zářijové soutěže v České Lípě 
a nakonec vrchol sezóny, zmíněné mistrovství 
České republiky volných modelů v  Moravské 
Třebové.
Za Leteckomodelářský klub Vilémov Z. Hykš

25.dubna v odpoledních hodinách byl odjezd 
na MČR do Prostějova. Z našeho klubu se kva-
lifi kovali čtyři boxeři. Tomáš Baránek, Leon De-
meter, Tomáš Gašpar a Jakub Kolebacz. 
V pátek v ranních hodinách bylo vážení a  lé-
kařská prohlídka, ve 12.00 hodin bylo losování 
všech boxerů z celé České republiky do váho-
vých kategorií. 
Ve 14.00 hodin začaly vyřazovací boje. 
Tomáš Baránek ve váze od 42 kg do 46 kg do-
stal hned úřadujícího Mistra z Karviné o hlavu 
a půl většího a 5 kg těžšího. Tomáš se k tomu 
postavil jako správný bojovník a  boxoval 
s  úřadujícím mistrem velmi statečně a  tím si 
i  dokázal od prostějovských fanoušků získat 
velký obdiv. Nakonec prohrál ve vyřazovacích 
bojích, ale i tak mu děkujeme. 
Tomáš Gašpar též měl favorizovaného boxera 
z Liberce dvojnásobného mistra ČR a několika 
násobného vítěze mezinárodních turnajů ve 
váze do 60 kg. Tomáš na to, že měl odboxová-
ny 4 zápasy, tak boxoval s takovým boxerem 
velmi dobře. Tomáš s ním boxoval velmi dob-
ře a také jemu patří velké poděkování. 
Jakub Kolebacz ve váze do 66 kg dostal hned 
trojnásobného mistra ČR a účastníka Mistrov-
ství Evropy a mezinárodních turnajů. Jakub se 
vůbec nezalekl tak zkušeného boxera z  Brna 
a  boxoval do poslední sekundy ve velmi vy-
rovnaném zápase s  jeho tvrdými zadními 
údery. Velmi překvapil tak zkušeného boxera 
a prohrál 3:2 na body. Jeho boxer měl odbo-
xováno přes 80 zápasů. Za to mu moc děku-
jeme. 

Leon Demeter náš dvojnásobný mistr ČR 
a  účastník několika mezinárodních turnajů, 
byl této váze jako favorit. Hned v pátek boxo-
val z  boxerem z Turnova, kterého porazil 4:1 
na body. V sobotu semifi nále boxoval s praž-
ským boxerem, ale v  tomto zápase si zranil 
pravou ruku. Ale i tak vyhrál 5:0 na body. 
Ve fi nálovém zápase, i když byl zraněn, tak šel 
do ringu a  boxoval s  též zkušeným boxerem 
jako byl on, ale bohužel při tomto zranění 
a vyčerpání prohrál a získal pro mikulášovický 
boxerský klub krásné 2. místo. 
Chtěl bych poděkovat všem fanouškům, i  li-
dem kteří nás podporovali a podporují. 
Děkuji i všem sponzorům a i městu Mikulášo-
vic za podporu. A samozřejmě i mým kolegům 
Jiřímu Krpálkovi a Ladislavovi Krupinskému za 
pomoc z mládeží. 

Trenér Ondřej Berki

Foto: vlastní 
Leon Demeter vybojoval stříbro pro mikulášo-
vický box
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FOTO ZPRÁVY

Ve Slovanském domě se představila herecká hvězda paní Simona 
Stašová, její vystoupení byl úchvatný zážitek.

Zlatou medaili v závodě Českého poháru vybojoval mikulášovický Ondřej Fúsek

Kralovické stříbro již zajistilo pro Andreu Fúskovou cenné místo v reprezentačním výběru České re-
publiky pro rok 2019

Žáci místní základní školy opět v  průběhu školního roku sbírali 
papír, a tak bylo nutné ho před začátkem prázdnin vyexpedovat 
k dalšímu zpracování.

Tradiční zahradní slavnost si užily nejen samotné děti, ale přede-
vším jejich rodiče. Ta letošní měla podnázev „Školka ve víru tance“.

V mateřské školce proběhlo zajímavé dopoledne ve společnosti 
tradičních i méně tradičních zvířat. To, že se děti mohly povozit na 
poníkovi, bylo pro mnohé zážitkem, ale vidět z blízka takového 
velblouda, to už bylo něco.

Čtyři medaile ze třetího kola 
Českého poháru 

Při závodech třetího kola letošního ročníku 
nejvyšší české soutěže v  turistickém závodě 
jednotlivců to mikulášovickým běžcům opět 
zacinkalo. A nejen to další z nich si vyběhli po-
stup na mistrovství České republiky, někteří 
dokonce již díky tomuto vydařenému závodu 
v Kralovicích získali jistotu zařazení do repre-
zentace pro rok 2019. Nejlépe se vedlo mlad-
šímu žákovi Ondřeji Fúskovi, který vybojoval 
zlatou medaili. Stříbro pak získala Andrea 

Fúsková a bronz přidal Petr kalousek a Tomáš 
Fúsek. Již po tomto závodě bylo téměř jisté, 
že do výběru české reprezentace pro podzim-
ní mezinárodní mistrovství bude na základě 
výsledků v  nejvyšší české soutěži zařazeno 
hned několik závodníků z  Mikulášovic. Svojí 
nominaci musí ještě potvrdit při mistrovských 
závodech v Palkovicích.

Text a foto: Tomáš Fúsek

Výsledky našich závodníků:
3. závod Českého poháru – Kralovice 

Nejmladší žákyně:
Magdalena Kulhavá – 8. místo  
Alice Vejražková – 16. místo 

Nejmladší žáci:
Matěj Vokoun – 13. místo

Mladší žáci:
Ondřej Fúsek – 1. místo

Starší žákyně:
Barbora Trojanová – 4. místo  
Renata Charvátová – 15. místo

Starší žáci:
Daniel Kreibich  – 4. místo

Mladší dorostenky:
Andrea Fúsková  – 2. místo  
Eliška Šimková – 7. místo

Mladší dorostenci:
Marek Charvát – 14. místo

Ženy A: 
Michaela Kreibichová – 6. místo

Muži A:
Petr Kalousek – 3. místo  
Zdeněk Plešinger – 11. místo
David Machorek – 13. místo

Ženy B:
Pavlína Trojanová – 9. místo

Muži B:
Tomáš Fúsek – 3. místo  
Vojtěch Šimek – 7. místo 
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Po ročním půstu opět medaile na Českém poháru v letním biatlonu
Ještě, než mladí biatlonisté z  Mikulášovic odces-
tovali na první Český pohár do České Kanady ve 
Starém Městě pod Landštejnem, absolvovali tři ob-
lastní závody. Dva závody se konaly o víkendu 18. 
a  19. 5. 2019 v  Mladé Boleslavi a  o  týden později 
v Liberci. Všechny tři závody byly sprintové, starto-
vané intervalově. Jednalo se o pokračování kvalifi -
kačních závodů na České poháry a Olympiádu dětí 
a mládeže.
Boleslavský debl v podobě dvou vítězství se povedl 
Natálce Ludvíkové v  kategorii 12. letých dívek. Ze 
čtyř střeleckých položek ve dvou závodech udělala 
pouze jedinou chybu a nikoho před sebe nepustila. 
Tímto si potvrdila pohárový postup a olympijskou 
nominaci. Víkendový medailový debl předvedla 
i Natálka Mocíková, která zastřílela tři nuly a jednu 
položku za jedna. V sobotu jí to stačilo na třetí mís-
to a nedělní závod vyhrála. V nedělním závodě za 
Natálkou Mocíkovou těsně druhá skončila Viktorka 
Kirchnerová, která na trati musela také absolvovat 
jedno trestné kolo. Ve stejné kategorii dívek před-
vedly dobré výkony Adélka Švitorková 6. místem 
v nedělním závodě a Veronika Kirchnerová 5. mís-
tem v  sobotním závodě. Obě však bojovaly spíše 
s alergií, než s přesnou muškou a se závodní tratí.  
Víkend plný medailí doplnily mladší závodnice Adé-
lka Trojanová 3. místem v sobotním závodě a čtvr-
tým v neděli. Ve stejné kategorii Nikola Hoštičková 
po sobotním pátém místě v neděli zabrala a vybo-
jovala stříbro. Jen v kategorii nejmladších to nevy-
šlo na bednu. Alešek Jandus po dvou chybách na 
střelnici obsadil v sobotním závodě 5. místo a v dív-
kách Lucie Mocíková s třemi trestnými koly doběh-
la na bramborové příčce. V nedělním odpoledním 
závodě mezi dorostenci, již na malorážkové pušce, 
nastoupila Andrea Fúsková. V poměrně dosti obsa-
zené kategorii Ája zastřílela vleže s dvěma chybami 
a na stojce s třemi a v cíli doběhla na 16. místě. 
Liberecký region byl smolný pro Natálku Mocíko-
vou, která si ještě před samotným závodem pod-
vrtla kotník a dobře rozjetá letní sezóna tak pro ni 
bohužel skončila. Vyšetření ukázalo přetržené vazy 
a stop zátěži minimálně na měsíc. 
Ostatní závodníci opět zářili a  brali v  každé obsa-
zené kategorii medaile. Nejmladší žákyně Adélka 
Trojanová a  Nikola Hoštičková udělaly na střelnici 
shodně jednu chybu a ukázaly velké střelecké zlep-

šení. Adélka poté závod vyhrála a  Nikča s  malým 
odstupem za ní obsadila 5. místo. Natálka Ludvíko-
vá ve své kategorii s jednou chybou ve dvou polož-
kách obsadila 3. místo. V kategorii nejstarších žákyň 
vybojovala Viktorka Kirchnerová 2. místo, Adélka 
Švitorková 5. místo a Veronika Kirchnerová 6. místo. 
V kategorii přípravka závod nevyšel Aleši Janduso-
vi. Po střelecké položce musel na čtyři trestná kola 
a  doběhl na 10. místě. Stupně vítězů však zachrá-
nila bojovným výkonem Lucie Mocíková, která sice 
kroužila tři trestná kola, ale trať jí sedla a vybojovala 
bronz. V  dorostenkách si potlesk trenérů za bez-
chybnou ležku poslechla Ája Fúsková, na stojce 
však pětkrát minula a doběhla na 10. místě.
Na první Český pohár do oblíbeného Starého Města 
pod Landštejnem odcestovalo z Mikulášovic v pá-
tek dne 31. 5. 2019 celkem sedm závodníků, bez 
zraněného Matěje Kocourka a  Natálky Mocíkové. 
Do víkendových dvou závodů se kvalifi kovalo z celé 
republiky bezmála 270 závodníků. V sobotním vy-
trvalostním závodě, který se běží bez trestných kol 
s penalizací 20 sekund za každou střeleckou chybu, 
odstartovaly do svého vůbec prvního pohárového 
závodu naše dvě nejmladší žákyně Adélka Trojano-
vá a  Nikča Hoštičková. Nikča svůj první pohárový 
závod zvládla pěkně, na střelnici udělala dvě chy-
by a po rychlém běhu se zařadila do první desítky 
na 9. místo. Áďa na střelnici předvedla, jako jediná 
mezi dívkami i  chlapci bezchybnou střelbu, kte-
rou ještě podpořila rychlým během. V  cíli se poté 
mohla radovat z  druhého místa, první výkonností 
třídy a  první opravdu velké medaile. V  kategorii 
dvanáctiletých dívek si svojí letní pohárovou pre-
miéru připsala i  Natálka Ludvíková. V  samotném 
závodě se jí nepovedlo navázat na bezchybnou 
střelbu z  oblastních závodů, udělala celkem tři 
chyby a minutová přirážka jí zařadila na 16. místo. 
V  kategorii nejstarších žákyň se na start postavila 
dvojčata Kirchnerovic a  Adélka Švitorková. Radost 
nám udělala Áďa, která i s jednou chybou na střelni-
ci doběhla ve vyrovnaném závodě na 12. místě, ale 
hlavně získala první výkonnostní třídu. Kvalitním 
běžeckým výkonem na dlouhé 3 km trati se před-
stavila dvojčata. Střelecky se jim však tolik nevedlo 
a  Veronika s  přirážkou jedné minuty za tři chyby 
obsadila 18. místo a Viktorka s penalizací bezmála 
dvou minut doběhla na 19. místě. V  odpoledním 

dorosteneckém dlouhém závodě se čtyřmi střelec-
kými položkami představila Andrea Fúsková. Ája ve 
dvou ležkách udělala po dvou chybách a ve dvou 
těžkých stojkách chybovala celkem sedmkrát. V cíli 
to stačilo na 28. místo. V neděli byly na programu 
krátké sprintové závody. V  nejmladší kategorii žá-
kyň jsme opět zažili velikou radost, ale zároveň 
i smutek. Adélka Trojanová i Nikča Hoštičková shod-
ně na střelnici neudělaly jedinou chybu. V  cíli do-
běhla Adélka na druhém místě za vítězkou se ztrá-
tou dvou sekund a Nikča za vítězkou třetí o devět 
sekund. Velikou dvojitou radost nám přerušila dis-
kvalifi kace Nikči, nekompromisních rozhodčích na 
střelnici za to, že po použití druhého zásobníku a po 
ukončení střelby nechala v pušce zásobník s nábo-
ji, což pravidla zakazují. Celý tým toto rozhodnutí 
musel s  hořkostí přijmout a  uznat. Bezpečnostní 
pravidla na střelnici jsou nejdůležitější. V nejmlad-
ších žákovských kategoriích se děti obsáhlá pravi-
dla postupně učí. Nikolka diskvalifi kací přišla nejen 
o bronzovou medaili, ale i o zisk první výkonnostní 
třídy. Ukázala však, že patří mezi nejlepší a její chvíle 
jistě ještě přijdou.
O  kategorii výše se v  dívkách představila Natálka 
Ludvíková, která si střelbu oproti sobotě vylepšila 
o jeden zásah a stačilo jí to na konečné 13. místo. 
V  nejstarších dívkách se Adélka Švitorková opět 
jednou netrefi la a probojovala se do první desítky 
devátým místem. Kousíček za ní doběhla také po 
jednom trestném kole Viki Kirchnerová, která skon-
čila na 12. místě.  Bohužel jí chyběly tři sekundy do 
připsání si tolik prestižní první výkonnostní třídy. 
Její sestra Veronika si závod pokazila první střelec-
kou položkou, ve které chybovala třikrát a doběhla 
na 21. místě.
Po prvním pohárovém víkendu a  v  součtu oblast-
ních závodů se Adélka Trojanová muže pyšnit ve-
doucí pozicí republikového žebříčku a  Mikulášo-
vický klub se předběžně, díky parádním výkonům 
svých závodníků, usadil na 11. místě z  celkového 
počtu 41 klubů.
V následujícím týdnu po závodech se Klub biatlonu 
ve spolupráci s Městem Mikulášovice začal usilovně 
připravovat na oblastní závod v letním biatlonu na 
Tomášově.    

Tex a foto: Zdeněk Mocík

Áďa Trojanová v závěru stříbrného vytrvalostního zá-
vodu

Soustředění přípravky dívek na startu v  Mladé Bole-
slavi

Adélka se ve Starém Městě p. L. zakousla nejen do bi-
atlonu

Viki Kirchnerová se svými výkony kvalifi kovala na 
olympiádu

Ája Jandus v Libereckém závodě na trestném kole


