číslo 10

ročník 29

říjen 2019

ZDARMA

Vážení a milí spoluobčané,

Hubertská
zábava

9.11.2019
od 20.00 h.
Slovanský dům

Společenská
zábava ZŠ
16.11.2019
od 20.00 h.
Slovanský dům

Taneční škola Step by Step
slavila třicítku - str. 2
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právě se Vám dostává další porce informací o životě v našich
Mikulášovicích. Uplynulý měsíc byl na události opravdu velmi
bohatý. Zastupitelé na svém 7. veřejném zasedání podpořili
například přijetí účelového příspěvku od Místní akční skupiny Český sever na Mikulášovickou neckiádu, podpořili školní
projekt Příběhy našich sousedů, schválili pořízení 1. změny
Územního plánu, byla schválena smlouva na pořízení a montáž dopravního značení na místních komunikacích. Dopravní
značení se na území města bude měnit během měsíce listopadu. Některé značky budou instalovány nově, jiné musíme
odstranit.
Snažíme se posílit soubor opatření v rámci prevence kriminality. Prevence kriminality zahrnuje veškerá nerepresivní opatření, která předcházejí páchání kriminality a která snižují obavy
plynoucí i z drobné kriminality. Posilujeme sociální prevenci
(působení asistenta), snažíme se informovat občany o připravovaných opatřeních, spolupracujeme s Policií ČR a s pověřenými úřady. Zastupitelé podpořili nákup terénního vozu Ford
Ranger, který bude sloužit preventistům kriminality. Asistenti
prevence kriminality budou schopni obsáhnout za kratší čas
větší území města. Dalším opatřením je budování klidových
zón v nejvíce postižených částech města. Město bude chránit
svoje pozemky, svůj majetek a bezpečnost našich občanů. Dalším krokem je podání žádosti o vyhlášení opatření obecné povahy a budování městského kamerového systému. Využijeme
i možnosti získání účelových prostředků z programů Ministerstva vnitra ČR nebo i Ústeckého kraje.
Díky zájmu spoluobčanů o výměnu kotlů na tuhá paliva za
ekologické vytápění, díky vzájemné spolupráci, jsme zaznamenali první velký úspěch na poli ochrany životního prostředí.
Přihlásili jsme se k pilotnímu projektu Ministerstva životního
prostředí, naše žádost byla odbornými útvary Státního fondu životního prostředí ČR posouzena a po kontrole formální
správnosti a přijatelnosti dostala akceptační číslo. Nadále bude
předložena k projednáni Radě Fondu a ministrovi ŽP k posou-

zení. Po splnění všech podmínek a po podpisu ministra by
SFŽP uzavřel s městem Mikulášovice smlouvu o poskytnutí
finančních prostředků na výměnu nevyhovujících kotlů na
pevná paliva v domácnostech. V rámci této pilotní výzvy připravujeme žádost o dotaci na zateplení domu č.p. 7. Do stejné
výzvy na energetickou úsporu připravujeme i opravu domu
č.p. 8. Zde jsme zatím na začátku, objekt se vyklízí a zpracovává se projektová dokumentace. Jsme si vědomi toho, že příprava projektů a jejich samotná administrace bude náročná,
ale finance získané z dotací pomohou zlepšit životní prostředí
a vzhled města. A to má smysl.
O vzhled města pečujeme průběžně. V současné době je na
pořadu dne hlavně údržba veřejných prostranství – hrabání
spadaného listí. Mnoho brigádníků se přihlásilo. Zjistili, že se
pracovat musí, tak brigádu ukončili dříve, než se s prací seznámili.
Také jsme sportovali a měli možnost vybrat si z nabízených
kulturních akcí. Mikulášovice žijí fotbalem, zvláště dětská základna je velká a úspěšná. Přátelská utkání probíhají na naší
kuželně, závodí Turistický oddíl i oddíl biatlonu. Zahájena byla
i sezona zimního plavání… Proběhla výstava domácích zvířat.
Kdo si chce aktivitu najít, má spoustu možností. Velký úspěch
zaznamenal koncert legendární hudební skupiny Čechomor.
Návštěvníci zaplnili sál do posledního místa. Společně jsme
si užili velmi příjemnou atmosféru. Další velkou událostí byla
oslava třicátých narozenin Taneční školy Step by Step. Třicet let
je už velká tradice. Paní Kestnerové a Sýkorové patří velké poděkování za práci, kterou pro nás dělají. Není v Mikulášovicích
nikoho, kdo by soubor Step by Step někdy neviděl vystupovat.
Poděkování patří celému kolektivu a také rodičům dětí, které
se pro tanec nadchly. Bez vzájemné spolupráce by se takové
úspěchy nedostavily. Přejeme do další práce hodně elánu. Přejeme Vám příjemné čtení, hezké podzimní dny.
Ing. Miluše Trojanová, starostka
a Ing. Antonín Bláha, místostarosta

Čechomor zaplnil Slovanský dům
Dlouho očekávaný, a hlavně avizovaný okamžik nadešel
a vystoupení hudební legendy Čechomor se naplnilo. A to
doslova, Velký sál Slovanského domu včetně balkonu byl zaplněn do posledního místečka. Vstupenky v předprodeji byly
beznadějně vyprodány již dlouhé dny před koncertem, a tak
se i někteří zájemci díky svému váhání na koncert nedostali.
Nakonec bylo uvolněno do prodeje ještě několik vstupenek na

stání a pár opozdilců mělo ještě možnost si nezapomenutelný
zážitek užít. Kapela předvedla vynikající výkon a fanoušci si tak
určitě přišli na své, atmosféra v mikulášovickém kulturáku byla
skvělá, k mání byla cédéčka včetně originálních autogramů,
zkrátka koncert, jak má být.
Květa Fúsková

SVOZY ODPADŮ
LISTOPAD 2019
DOMOVNÍ ODPAD
týdenní - každé pondělí
14ti denní – liché pondělí
4.11. a 18.11.
kombinovaný - každé pondělí
měsíční – pondělí 4.11.
BIO ODPAD
Sudé středy – 13.11. a 27.11.
PYTLE S TŘÍDĚNÝM ODPADEM
sudé pondělí 11.11. a 25.11.

Foto: Jiří Fišer

Vystoupení skupiny Čechomor mělo obrovský ohlas.
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Taneční škola Step by Step slavila třicítku
Je to až neuvěřitelné, ale taneční skupina Step by Step v letošním roce slaví
již třicetileté výročí od svého vzniku. Svou narozeninovou oslavu děvčata připravila ve velkém stylu, uspořádala výroční ples ve Slovanském domě, aby se
tak mohla o svojí radost podělit také s ostatními obyvateli Mikulášovic. K tanci,
poslechu i dobré náladě zahrál šoumen Adam Nedvídek a na parketu to jenom

vřelo. Několik vystoupení měly v průběhu večera samotné aktérky z taneční
školy Step by Step a na programu bylo i dojemné děkování zakladatelce Elizbietě Kestnerové. Závěrem snad jenom dodat jen tak dál a hodně sportovních
úspěchů do další dekády.
Text a foto: Tomáš Fúsek

Oslavy třicátin si užili jak samotní členové Step by Step, tak návštěvníci z řad veřejnosti.

Zvoláním 3x ZDAR zahájili otužilci ze Šluknovského
výběžku novou sezónu 2019 - 2020
Na padesát borců se letos poprvé, v pátek 20. září, společně zanořilo do chladné vody lesního koupaliště v Mikulášovicích. Nádherné prostředí přírodního
koupaliště, skvělá atmosféra a nadšení všech přítomných byly očekávatelné a u
všech, vč. přihlíživších, patrné na první pohled.
Všechny, zimní plavání provozující výběžany, k iniciačnímu aktu do nové sezóny svolal právě klub Mikulášovických Nutrií.
Jestliže otužilectví a zdravý životní styl mají ve společnosti vzestupnou tendenci, pak na Šluknovsku to bezpochyby platí dvojnásob. Vždyť před deseti lety
zde organizovaně v zimě plavalo lidí, asi jako je prstů na jedné ruce. Reálně
odhadujeme, že do nadcházející sezóny počet otužilců již vzrostl asi 20 x. Vždyť
jenom klub Nutrie sdružuje jednoznačně největší členskou základnu a v tomto
malém městečku na severu Děčínska má registrovaného a tudíž v zimě plave,

každý padesátý občan!
Otužilectví, které je více disciplínou společenskou než sportovní, se patrně nikdy nezařadí mezi aktivity masové, přesto se jí, jak vidno, zde na severu daří
velmi dobře.
Zásluhu na tom má bezpochyby silná individuální osvěta, ale i neobyčejně kvalitní dostupné vody. Na některých z nich, kam zimní plavci opakovaně a s nadšením zavítají, jsou zaznamenatelné parametry pitné vody.
Za zdařilý vstup do nové sezóny patří velké poděkování všem organizátorům,
uznání nicméně patří i Mikulášovickému pěveckému sboru, který nejenomže
zpěvem dotvářel výbornou úvodní atmosféru, ale některé dámy (celkem pět) si
s otužilci bez rozpaků zaplavaly. Dlužno dodat, že voda v Lesním koupališti v tu
dobu byla 14 st. C „teplá“.
Milan Hulán

Skupina otužilců na mikulášovickém koupališti.

Mikulášovický pěvecký sbor, dámy patří také mezi ty otužilé plavkyně.
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KRÁTKÉ ZPRÁVY
Jednání starostů – proběhlo v Mikulášovicích

dne 27.9. 2019. Starostové uvítali zajímavé hosty
– paní insolvenční správkyni Lužické nemocnice,
která nám poskytla aktuální informace. Dalším hostem byl pan Kvasnička, který představil singltrek
jako produkt cestovního ruchu, a to ve formě terénní jízdy na kole, tzv. terénní turistika (Nové Město
pod Smrkem). Závěr jednání navštívil pan Foldyna
poslanec Poslanecké sněmovny PČR, od roku 2016
zastupitel a náměstek hejtmana Ústeckého kraje.

Foto: Tomáš Fúsek
Jednání starostů proběhlo v restauraci u rozhledny
Tanečnice.

4.11.2019 od 16.00 h. proběhne v salonku

Slovanského domu diskuze se zástupci projektové
kanceláře, která připravuje projektovou dokumentaci na rozšíření sítě vodovodu a kanalizace pro Mikulášovice. Na dotazy ohledně financování projektu budou odpovídat zástupci dotační poradenské
firmy HS Occasion. Budou odpovězeny také otázky
týkající se budování vodovodních a kanalizačních
přípojek.

Poděkování - 28.9.2019 proběhla v naší obřadní
síni poslední svatba, na které s námi spolupracovala paní matrikářka Světla Pánková z Velkého Šenova. Za dlouholetou bezproblémovou spolupráci při

organizování svatebních obřadů patří paní Pánkové
velké poděkování.

Poděkování - Děkujeme paní Mgr. H. Sedmíko-

vé, která zpracovávala informace pro kroniku města
Mikulášovice od roku 2011 do roku 2017.

SMS infokanál – dovolujeme si Vás tímto po-

žádat o spolupráci v rámci zasílání sms zpráv. Pokud chcete být nadále informováni o novinkách a
událostech a máte-li chytrý telefon, doporučujeme
Vám nainstalovat si aplikaci Česká obec, a to prostřednictvím Google play nebo Appstore. Aplikace
Vás bude o novinkách informovat obratem, díky
této aplikaci se můžete podívat hned i na další informace, které se události týkají a nemusíte hledat
web města. Výhodou této aplikace je to, že si můžete sami navolit obce, ze kterých chcete být také
informováni. K doručení informací je potřeba se
připojit na internet a město za odeslání informace
tohoto typu neplatí.
Pokud nemáte telefon, který umožní aplikaci stáhnout, pokud z jakéhokoliv důvodu Českou obec využívat nemůžete a přejete si doručovat sms zprávy,
je potřeba, abyste vyplnili formulář GDPR, který je k
dispozici ke stažení na webu města nebo k vyzvednutí na podatelně. Formulář je potřeba vyplnit a
podepsat. Odeslání 1 sms zprávy je pro město zpoplatněno 1 Kč bez DPH.

potoka „odkládány“ předměty, které tam opravdu
nepatří, mezi jiným plasty, ale i ovoce jako jablka
apod. V Mikulášovicích dobře funguje sběrný dvůr
a lze tam odvézt bioodpad i ostatní odpad. V případě ovoce, je možné nabídnout je myslivcům pro
krmení zvěře v zimním období. Chceme-li žít v pěkném prostředí ve svém městě, musíme pro to něco
dělat všichni v rámci svých možností. Zamysleme se
nejdřív každý nad sebou, zda nemůžeme pro hezké
okolí udělat více a buďme nápomocni i jiným v jejich snaze.
• v závěru roku bude opět vyhlášen „Program
pro poskytování neinvestičních účelových
dotací z rozpočtu města Mikulášovice na rok
2020“.
Upozorňujeme organizace, aby byly připravené na
tuto skutečnost a měly již s předstihem připravené
kalendáře a případné rozpočty svých aktivit pro
příští rok. Dále upozorňujeme na další možnosti
získávání finančních prostředků z dalších zdrojů,
sledujte, prosím, průběžně vyhlašované programy
například Ústecký kraj, MŠMT, MAS Český sever, Ministerstvo obrany, atp.

Poděkování - Pan Josef Petřík děkuje MěÚ Mi-

kulášovice za krásné blahopřání a poukaz k jeho
90. narozeninám.

Přebytky ze skalky - milé zahradnice, máte-li
po podzimním úklidu skalky přebytky skalniček,
které je Vám líto vyhodit do kompostu? Uvítáme,
když budete ochotné je zasadit na koupaliště do
kamenné hráze. Věříme, že se nápad ujme a každoročně naše koupaliště vykvete v nových barevných
odstínech.

Vážení čtenáři,

rádi bychom Vás upozornili, abyste nedělali z místního potoka skládku. Množí se případy, kdy jsou do

Brigádníci nyní intenzivně vyklízejí objekt čp. 8, kde po bývalých nájemnících zbylo až neskutečné množství nejrůznějšího odpadu. Při průběžných kontrolách před plánovaným vystěhováním objektu nic nenasvědčovalo, jak bude opuštění nájemníků probíhat.

Starostka města Ing. Miluše Trojanová navštívila členky Spolku Kolem dokola a ocenila jejich zajímavé aktivity pořádané zejména pro naše seniory.
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Mladí chovatelé jdou příkladem
Ještě do nedávna jsme se ve spolku potýkali s kritikou, že naše
mladé členy buď honíme do úklidu nebo je zkoušíme, a že
tak by se to nemělo dělat. Tito kritikové nás naštěstí opustili,
takže nic nebrání tomu, abychom našim mladým předávali naše vlastní zkušenosti z dětství a zapojovali je aktivně do
veřejně prospěšné činnosti, která se týká každého z nás. Tak
vedle chovu našich živých miláčků a jejich vystavování se
naši mladí během letošního roku dokonce už třikrát zapojili
do velkých úklidových akcí, jako je jarní a podzimní Ukliďme
svět – Ukliďme Česko nebo O kousek lepší Česko a Slovensko.
Bylo tomu na jaře, v létě v průběhu našeho tradičního tábora a
nyní začátkem podzimu. Do letní akce jsme se zapojili s celým
naším táborem a zaslouženě za to každého čekal milý dárek
– praktický baťůžek a na osvěžení chladivý nanuk Míša. Nyní
na podzim účastníky zase čekala jako odměna sleva na cesty
FlixBusem ve výši 20 % platná až do konce roku a kamkoliv.
My organizátoři zase oceňujeme, že na pomoc úklidu, v našem případě lesa v okolí Salmova, jsme obdrželi pro uklízeče
bezplatně pytle a rukavice. Při podzimním úklidu se snažíme

putování lesem využít i ke sběru hub, což se ale letos nepovedlo. Zato pokaždé naše sběrače na
závěr čeká zasloužené společné opékání buřtů, a ty vždycky chutnají.
A že letos těch odpadků bylo! Díky pomoci města Mikulášovice a Základní školy v Mikulášovicích však nebyl problém posbírané odpadky odvézt nebo umístit v kontejnerech a sběrném
dvoře. Věříme, že děti, které se úklidu zúčastnily, budou následně působit jak na ostatní děti,
tak i na nás dospěláky, abychom se chovali k přírodě patřičně, protože letos těch pneumatik
v lese bylo nepočítaně! A určitě to na většině zanechá pozitivní stopy a budou si vždycky pamatovat, že když do lesa s sebou něco přinesu, příslušné obaly samozřejmě s sebou taky odnesu zpět a následně je zahodím do příslušných odpadních nádob. Vždyť je to tak samozřejmé.
Letošní podzim ale patří ještě našemu zapojení do celostátní akce České rady dětí a mládeže
72 hodin, které součástí je naše tradiční podzimní výstava zvířat mladých chovatelů, ale již několik let i výsadba ovocných stromů. Letos jsme vysadili jabloně, hrušně a třešně na Salmově, v
Mikulášovičkách a horních Mikulášovicích, ale nezapomínáme ani na naši lípu sv. Anežky České
a z loňského roku Lípu svobody na Salmově. Přidejte se také!
Vlastimil Jura st., předseda spolku
mladých chovatelů

KALENDÁŘ AKCÍ
•

3.11.2019 Pohár Ústeckého kraje TZ – Mikulášovický kilák,
veřejný běh za horní školou

•

4.11.2019 Diskuze ohledně rozšíření kanalizace a vodovodu
Slovanský dům - 16.00 hodin

•

6.11.2019 Na zlatém jezeře – divadelní představení
Hraničář – Slovanský dům, od 19.00 hodin

•

9.11.2019 Hubertská zábava – Slovanský dům

•

16.11.2019 Společenská zábava ZŠ – Slovanský dům

•

4.12.2019 Mikulášská besídka – Slovanský dům
7.12.2019 Mikulášský fotbalový turnaj – sportovní hala

•

1.2.2020 Reprezentační ples města (Leona Machálková,
kapela Bogie Man) – Slovanský dům

Účastníci letošního letního tábora na Salmově

Informace houbařského spolku
podzimní houbaření

ZAKÁZKOVÉ KREJČOVSTVÍ
A OPRAVY ODĚVŮ
Lenka Trojanová
Mikulášovice střed 864
Provozní doba:
Pondělí – čtvrtek
9.30 – 13.00 hodin 14.00 – 16.00 hodin
Pátek Zavřeno
Nebo na telefonu: 606 245 860
Otevřeno od 5.11.2019

Foto: vlastní

Neuvěřitelné se stalo skutečností. Po několika
hubených létech, nastaly přímo houbové žně.
Nadšenci houbařského hemžení nosili z místních i okolních lesů plné koše houbových plodnic všeho druhu i náš spolek prašivkářů k této
situaci nezůstal chladným. Byla radost, vnořit
se do lesního porostu, houby se nehledaly,
ale sbíraly. Srdíčka plesala, oči se kochaliynad
houbařským nadělením, každý návštěvník
lesa si přišel na své. To tu už dlouho nebylo,
nasbíráno bylo mnoho hřibovitých hub, těch
se vyskytlo nejvíce. Byli doneseny i lupenaté,
břichatkovité houby, na ukázku i nějaký ten
choroš. Pro zajímavost i vláknice godeyova,
která je mírně jedovatá, dužinu má bílou pod
pokožkou a ve třeni více či méně červenající, třeň dole se zřetelnou uťatou hlízou. Na
houbařské základně se přinesené exempláře

Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek prodává slepičky našeho chovu typu Tetra
hnědá, Dominant všechny barvy, Green Shell - typu Araukana
Stáří 14 - 19 týdnů. Cena 159 - 209,- Kč/ks.

Prodej se uskuteční:
16. listopadu 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

roztřídily a určily. Letošní sezóna je bohatá
hlavně na hřiby pravé, hnědé, kozáky a křemenáče, nosí se dost také bedly vysoké. Naopak
je zajímavé, že letos se vyskytuje méně liška
obecná a muchomůrka růžovka. Každý člen
našeho spolku ukojil svou houbařskou vášeň.
Poté byl zapálen táboráček a připravena kotlíková smaženice, která všem výtečně chutnala,
přeci jen nám při sběru hub pořádně i vytrávilo. Na závěr našeho houbařského klání došlo
i na opékání buřtů a docpali jsme si pupíky.
Nadšení bylo veliké, je to svátek, když je k nám
příroda tak štědrá. My jí děkujeme a vážíme si
toho, že nám umožňuje aktivní odpočinek
a bude nás snad obklopovat ještě dlouhý čas.
Mirka Záveská - předseda kroužku
a zapisovatelka Lída Červená.
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Adolf Hitler ve výběžku - smutné 80. výročí
Pánský krejčí, který chtěl šít na míru pro celý svět
- Adolf Hitler. Jeho prvními zákazníky jsme se na
určitý čas bohužel stali i my. Narodil se 20. dubna
1889 v rakouském Braunau a možná i díky tomu, že
nebyl jako nadaný malíř přijat na uměleckou školu,
vstoupil do politiky, stal se německým kancléřem
a strhl na sebe v Německu veškerou moc, aby postupně vyvolal 2. světovou válku. Spíše než schopným vojevůdcem, projevil se jako fanatik, který měl
na svědomí miliony životů. Spolu se Stalinem byli
bezesporu největšími lidskými zrůdami, jaké kdy
nosila tato zem.
Na našem území strávil celkem 103 hodin. Nás
z jeho cest nejvíc zajímá jeho pobyt ve Šluknovském výběžku. Nebylo to ale poprvé, co byl v Čechách, protože už absolvoval cestu přes západní
hranici, kdy navštívil Karlovarsko, Chebsko, Františkovy Lázně a Aš. Do našeho cípu dorazil den po
demisi presidenta Beneše. Stalo se za pošmourného počasí, ve čtvrtek 6. října 1938, v deset hodin
dopoledne, v otevřeném voze, tak jak to u něho
bývalo zvykem, v pogumovaném plášti, s triumfálním výrazem na tváři. Na přechod se přesunul
z nedalekého Löbau, kde zanechal speciální vlak
se svým salonním vozem. Hranici překročil v dnes
již neexistujícím Fukově a doprovázeli jej potentáti jako nejvyšší představitel wermachtu generál
Wilhelm Keitel, šéf jednotek SS Heinrich Himler
a Konrád Henlein, který dostal důvěru pro dohled
nad Sudetami.
Cesta z Fukova do Šluknova uběhla velice rychle
a za několik okamžiků už knírkatého fanatika vítaly davy na náměstí ve Šluknově. Hlavně ženy se
oděly do slavnostních krojů – dirndlů a přemoženy
štěstím některé z nich padají do mdlob. Fotografové pak zachycují okamžiky, kdy se vůdce zapisuje
do zdejší městské kroniky. Ve Šluknově se však ne-

zdrží dlouho, protože za necelou hodinu už hřímá
z tribuny na rumburském náměstí. Jeho teátrální
projev si dovedeme představit z mnoha dokumentů, které o něm byly natočeny. Odměnou jsou mu
bouřlivé ovace od jeho soukmenovců. Tak jako soudruzi v SSSR uměli poručit větru-dešti, tak i místní
nepřívětivé počasí, zřejmě po hřmotném projevu,
ustoupilo a ukázalo na další cestu ,muži s ulízanou
patkou, svou vlídnější tvář. Čekal se další přesun do
Varnsdorfu, ale nakonec bylo vše jinak.
Kolona s mnoha dalšími doprovodnými vojenskými vozidly pokračovala přes Krásnou Lípu, Rybniště, Chřibskou, až do Křížového Buku. Tam byla
projížďka plánovaně na čas pozastavena, aby si
nejvyšší prohlédl jednu z mnoha nově vybudovaných pevnůstek pro zamýšlenou obranu našeho
státu. Historici zachytili fakt, že šlo o bunkr vedený na mapách v úseku N1 pod pořadovým číslem
30 (což dnes není problém dohledat a objekt následně i navštívit). Hitler byl velice překvapen vybudovaným obraným systémem a dobře si uvědomil,
co jej mohlo při útoku čekat. Tato zastávka byla
filmaři zdokumentována. Pikantní je detail, nejen
z této cesty, ve kterém bylo doloženo, že zatímco
se doprovod stravoval po vojensku v polní kuchyni,
vydatnou masitou stravou, panu kancléři bylo, jako
přísnému vegetariánovi, předkládáno menu složené ze zeleniny a ovoce.
Inspekce pokračovala přes Lísku do České Kamenice, kde bylo hnízdo vlivných německých nacionalistů. Ve městě jej přivítal hrabě Ulrich Franz Kinsky,
který pro nacismus horoval a Hitlera do města
osobně pozval. Traduje se, že si pro tuto příležitost
nechal narychlo ušít uniformu SA. Použitý zdroj
připomíná i doušku, že tento „nácek“ se nedožil ani
začátku 2. světové války. Právě tohoto faktu se po
„Sametové revoluci“ vehementně držel jeho syn

se svým varnsdorfským právníkem Čapkem, při
soudních procesech za navrácení majetku rodině
Kinských.
Poslední etapa Hitlerovy inspekční cesty, v šestikolovém mercedesu, do zdejší části Sudet probíhala
na trase Nový Bor, Cvikov, s výstupem do Říše v obci
Mařenice, která leží na úpatí Luže, nedaleko Jablonného. Před přechodem dnes již vlastně neexistující
hranice si „šéf“ prohlédl ještě jednu ze železobetonových pevnůstek, která se prý pro Sudetské Němce stala poutním místem, ke kterému vzhlíželi, jako
by tu došlo k zázraku. Hranici vlastně přetnul jen o
pár metrů za Mařenicemi, v Krompachu. Není úplně známo proč, ale po projetí starobylým Oybinem
se na naše území ještě jednou vrátil, aby dokončil
původní itinerář své inspekce, kterou přes Jablonné v Podještědí a Chrastavu ukončil ve Frýdlantu.
Zpátky do Berlína odjel opět z nádraží v Löbau,
v pohodlí, které ve stoje svého mercedesu, rozhodně po celý den neměl. Podle tehdejšího speciálního
jízdního řádu tomu mělo být po 18. hodině téhož
dne. V našem výběžku se pravděpodobně vyskytl
ještě jednou 15. března 1939, kdy mohl být jeho
vlak do Prahy nasměrován přes Rumburk a Českou
Lípu.
Nebyl to zázrak ale tvrdý a dlouhý boj, který nás
této bestie zbavil. Bohužel to stálo životy miliónů
nevinných lidí na celém světě. Adolf Hitler zemřel
30. dubna 1945 ve svém bunkru v Berlíně, když nejdříve otrávil svou družku Evu Braunovou a sám se
poté zastřelil. Před svou smrtí nařídil, aby jeho tělo
zabalili a spálili. Jeho inspekční cestu si připomínáme, na měsíc přesně, po 80 letech s vírou, že se už
nikdy podobný úchyl nenarodí.
Text a foto archiv: Petr Horák

Vojenská přehlídka na počest Hitlera na šluknovském náměstí

U jednoho z bunkrů na Křížovém Buku

Vůdce při poradě se svými nejbližšími podřízenými

Zastávka kolony na Křížovém Buku
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Místní houbaři po roce opět uspořádali osvětovou besedu v naší základní škole.
Dětem tentokráte přinesli velké množství exemplářů plodnic jak jedlých, nejedlých,
ale i jedovatých. S dětmi pak živě diskutovali o jejich druhovém zařazení, rozpoznávání i chuťových vlastnostech.

V rámci projektu MAS Český sever se členové mikulášovického turistického oddílu
zúčastnili „Pacovského dovádění“ na Vysočině. Součástí víkendového pobytu byl
také terénní závod, na snímku závodníci kategorie přípravky v níž se na medailových pozicích umístili závodníci z Mikulášovic.

Na Mistrovství České republiky TZ v supersprintu se mikulášovickým běžcům dařilo,
v kategorii žáků obsadil Daniel Kreibich třetí místo a Ondřej Fúsek místo čtvrté. Do
finále se probojovaly také ženy Andrea (7. místo) a Květa Fúsková (10. místo).

říjen 2019

Zaměstnanci města zlikvidovali štěpkováním občany celoročně nashromážděnou
dřevní hmotu. Štěpkování probíhalo celý týden a zpracovalo se 90% větví, bohužel
zbylý drobný materiál se již musel zlikvidovat pouze řízeným spálením. Vše probíhalo plánovaně a ve většině případů jsme obtěžující kouř eliminovali na minimum,
nicméně když v průběhu pálení začne velmi intenzivně pršet, tak s tím již obsluha
nic nemůže udělat. Tímto se občanům omlouváme a žádáme všechny, aby se snažili větve co nejvíce separovat již při jejich vyřezávání.

Také Mikulášovice uctily památku na Mistra Karla Gotta, pietní místo bylo zřízeno
na mikulášovickém náměstí.

V rámci Pacovského dovádění se uskutečnil také noční výsadek, akce, při které se
děti učí samostatnosti, orientaci v neznámém terénu a cílevědomosti. Letos se zúčastnili především nejmenší členové oddílu TOM. Akce proběhla v rámci projektu
MAS Český sever – Podpora komunitního života na venkově“.

Na místním hřišti proběhl další z turnajů fotbalových přípravek. Naši nejmenší fotbalisté si vedli velmi dobře, v základní skupině kluci vyhráli všechny zápasy a ve finálové
skupině pak obsadili konečné první místo.

říjen 2019
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Medailové zakončení letního biatlonu na MČR
Zatím, co letní prázdniny jsou pro většinu dětí zábavou a odpočinkem, pro naše mladé biatlonisty
jsou ve znamení plné přípravy na zářijové zakončení závodní letní sezóny. Ta odstartovala začátkem
září III. Českým pohárem v Jilemnici a následně po
dvou týdnech Mistrovstvím ČR v Břidličné. Před tím
však Matěj Kocourek absolvoval na konci prázdnin
oblastní závod v Plzni, kde si musel zajistit pohárový postup. Závod se mu povedl. Na střelnici udělal
jedinou chybu, doběhl na 6. místě, ale hlavně si
připsal tolik potřebné body k pohárovému postupu. Ostatní závodnice Adélka Trojanová, Natálka
Ludvíková, Adélka Švitorková, Natálka Mocíková,
Viktorka Kirchnerová a Veronika Kirchnerová měly
postupy zajištěné.
Třetí Český pohár se uskutečnil o víkendu
7-8.9. 2019 v biatlonovém areálu Hraběnka v Jilemnici. Ten v sobotu odstartoval závod sprintu se
skupinovým startem. Nejmladší závodníci, kterým
je 10 let, absolvují jednu střeleckou položku v leže
a běží 1 km dlouhou trať. Naší Adélce Trojanové
se bohužel v závodě střelecky nedařilo, netrefila jediný terč a i přesto, že pěkně běžela, na krátké trati se toto nedá dohnat. V cíli jí to stačilo na
20. místo. Natálka Ludvíková si v kategorii 13. letých
dívek vedla dobře, až na dvě chyby na první střelbě, které ji stály první pětku. Vybojovala 12. místo.
Matěj Kocourek ve své kategorii nezastřílel, udělal
celkem tři chyby a doběhl na 23. místě. V kategorii
14. letých dívek ze zdravotních důvodů celý víkend
nestartovala Adélka Švitorková. Ve stejné kategorii
Natálka Mocíková zastřílela obě položky bezchybně a doběhla si pro 12. místo a první výkonnostní
třídu a po jarním zranění bylo vidět, že se dostává
do pohody. V závěsu za ní na 14. místě doběhla Viktorka Kirchnerová, která z deseti ran minula jednou.
Její sestra Veronika udělala o jednu střeleckou chybu více a doběhla na 25. místě. Druhý den se běžel
sprintový závod startovaný intervalově. Adélka Trojanová neměla střelecký víkend, udělala čtyři chyby
a doběhla na 16. místě. V celkovém republikovém
hodnocení klesla před MČR na čtvrté místo. Natálka Ludvíková v závodě stáhla několik sekund na vítězku z předchozího závodu, doběhla na 11. místě,
ale na první výkonnostní třídu jí chyběla právě dvě
trestná kola, které musela po střelbě absolvovat.
Mezi chlapci bojoval Matěj Kocourek o lepší umístění ze soboty, aby se z pohárů kvalifikoval na MČR,
ovšem se pětkrát netrefil a doběhl na 23. místě a
sen o startu na MČR se mu tak rozplynul. Starší dívky si v závodě oproti sobotě pohoršily, až na Verču
Kirchnerovou, která udělala pouze jednu chybu na
střelnici. Běžecky jim to tolik neletělo, a tak Verča
obsadila 24. místo, Viki Kirchnerová 19. místo a Naty
Mocíková 23. místo.
Dva týdny po Jilemnickém poháru čekal biatlonistky závěr letní sezóny na MČR. Do daleké Břidličné
odcestoval klub z Mikulášovic v pátek 20.9.2019 a
prosluněné odpoledne věnoval tréninku na tratích a střelnici. Do těchto mistrovských závodů
se kvalifikovalo celkem 270 závodníků z více jak
40 klubů z celé České republiky a mistři ze Slovenska. Sobotní náročný program odstartoval dopolední sprintový intervalový závod a dopoledne čekal
na některá děvčata závod štafet. Jako první z našich
se na start individuálního závodu postavila Adélka
Trojanová v nejmladší kategorii dívek. Do Břidličné

si Áďa přivezla průběžné 4. místo v celkovém republikovém hodnocení a chtěla zaútočit na bednu.
V závodě patřila běžecky k nejlepším. Na střelnici
však minula třikrát, ale i tak doběhla na pěkném
12. místě. V kategorii starších dívek předvedla Natálka Ludvíková parádní výkon. Jenom pomalejší
střelecké položky, které byly pouze s jednou chybičkou ji stály umístění na bedně. Závod dokončila
na krásném 8. místě. V kategorii nejstarších dívek
jsme měli z celé republiky nejpočetnější zastoupení čtyř závodnic. Nejlépe se závod vyvedl Natálce
Mocíkové, která předvedla na střelnici rychlou a
bezchybnou střelbu v obou položkách. Na mezičasech sahala po medaili, ale v posledním kole
ztratila a se ztrátou 31 vteřin na vítězku se zařadila
na 8. místo. Nejzkušenější z kvarteta starších dívek
Adélka Švitorková v mistrovském závodě udělala
na každé střelecké položce jednu chybu, a to jí v cíli
po bojovném běhu stačilo na 27. místo. Z dvojčat
Kirchnerových ve sprintu doběhla na 31. místě
Verča, která na tom byla po první bezchybné položce dobře, ale v druhé si připsala dvě chyby, které
ji posunuly do druhé poloviny výsledkové listiny.
Vikča Kirchnerová doplatila na nervozitu, která se
projevila hlavně na střelnici. V první položce dvě a
v druhé čtyři chyby byly moc a v cíli to stačilo na
36. místo. Po ukončení individuálních závodů následovala rychlá regenerace a za dvě hodiny další
fyzická zátěž v podobě štafetových závodů. Ta čekala na naši tříčlennou štafetu starších žákyň Naty
Mocíkovou, Viki Kirchnerovou a Áďu Švitorkovou.
Dále trenéři z Mikulášovic, po vzájemné dohodě,
propůjčili do štafety klubu z Ostravy mladší žákyni
Natálku Ludvíkovou, tak jak to umožňují pravidla.
Kamarádky i mimo závodiště, startovaly ve složení
Lucie Plevová, Natálka Ludvíková a Adélka Štefanová. Jak se později ukázalo, jednalo se o výborný tah.
Všechny holky na svých úsecích předvedly super
běžecké představení doplněné na střelnici pouhými dvěma dobíjeními. Natálka si na druhém úseku
připsala jedno dobíjení, štafetu předala na čtvrtém
místě Adélce Štefanové, která štafetu dotáhla k mistrovské medaili na druhé místo v cíli. Veliká radost
a gratulace Natálce, která v posledním roce, co se
biatlonu věnuje, zažila veliký vzestup a medaili si
za přístup k tréninku zasloužila. Po rychlé radosti
se na start postavila naše kompletní štafeta starších
žákyň. Startovní listina byla našlapaná 26 štafetami.
Závod dobře rozběhla Natálka, která byla na střelnici opět bezchybná. Štafetu předávala Vikče na
10. místě na dohled těm nejlepším. Vikča sice nemusela na trestné kolo, ale dvě dobití byla hodně.
Na posledním úseku Áďa zaběhla perfektně, zastřílela čistě a rychle a v cíli dotáhla štafetu na pěkné
9. místo s nevelkou ztrátou na tu nejlepší.
V neděli dopoledne mistrovství zakončily závody
s hromadným startem. Hned v nejmladší kategorii
nám udělala velikou radost Adélka Trojanová, která
v závodě ukázala maximální nasazení, velikou soustředěnost a šikovnost na střelnici, kde chybovala
pouze jedinkrát. Do posledního kola vbíhala na
čtvrtém místě a hnána po celé trati týmem se dostala na třetí. V závěru těsně před cílem byla ale těsně
překonána a doběhla pátá. Chvilka zklamání, že to
necinklo, trvala do té doby, nežli jsme se dozvěděli, že Adélka vybojovala v celkovém republikovém
hodnocení parádní 3. místo z celkem 54 závodnic.

Adélka Trojanová v hromaďáku MČR

Spokojený trenér s Natálkou Ludvíkovou

Veliká gratulace Adélce, které se jako první z Mikulášovic podařilo umístit na bedně v součtu závodů
za celý rok. Ve stejné kategorii se v celkovém žebříčku umístila na 13. místě i Nikča Hoštičková, která
však poslední závody po prázdninách vynechala.
Ve starších žákyních absolvovala svůj hromadný závod Natálka Ludvíková velice rychle běžecky, ale po
první položce, kde udělala jednu chybu a v druhé,
kde udělala tři chyby, klesla na konečné 19. místo.
V celkovém žebříčku poté obsadila pěkné 12. místo
z celkem 65 závodnic. Nejstarší žákyně v hromadném závodě běžely tři kilometry. Nejlépe doběhla
Natálka Mocíková, která na střelnici opět nechybovala a zakončila tak střelecky bezchybný víkendový výkon. Do cíle doběhla na 14. místě. Adélka
Švitorková doběhla dvacátá po jednom trestném
kole.Vikča Kirchnerová si oproti sobotě polepšila na
střelnici, udělala v součtu dvě chyby a doběhla na
25. místě. Verča Kirchnerová doběhla na 31. místě
po třech trestných kolech.
V celkovém hodnocení letní sezóny a celkového
počtu 60 závodnic obsadila Adélka 17. místo, Natálka18. místo, Vikča 20. místo a Verča 24. místo. V soutěži klubů, ten náš malý mikulášovický, obsadil
v žákovské kategorii příčku č. 16 z celkového počtu
43. Nutno ještě dodat, že naše starší žákyně letos
absolvovaly poslední závody letního biatlonu v žákovské kategorii, před přestupem do dorostenecké,
kde je čeká již střelba z malorážky.
Text a foto: Zdeněk Mocík
Poděkování za finanční podporu účasti na republikových závodech a MČR a dále také za
finanční podporu tréninkové přípravy na tyto
akce patří MAS Český sever, z.s.

Poslední letní mistrovské závody starších žákyň

Stříbrná radost Naty Ludvíkové ve štafetě MČR
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Šluknovská školní liga
První turnaj letošního školního roku proběhl
ve sportovní hale v Dolní Poustevně, která má
již jako tradičně v pořadatelské režii halový
fotbal. Pod taktovkou pana učitele Tesaříka
se naši kluci pustili s vervou do jednotlivých
zápasů. Nejde říct, že se mikulášovickým školákům příliš dařilo, ale na druhou stranu určitě
nechali na hřišti vše co v sobě měli. K lepšímu
umístění jim chybělo trochu toho fotbalové-

ho štěstí. V posledním zápase neudrželi hráčskou soudržnost a s tabulkově posledním soupeřem prohráli a tak místo kýženého bronzu
si z Dolní Poustevny kluci přivezli páté místo.
Dalším turnajem je přehazovaná, kterou odehrají naopak děvčata a to na vlastní palubovce, držme jim tak palce, aby obhájila loňské
prvenství.
Text a foto: Tomáš Fúsek

říjen 2019

Konečná tabulka:
1. Dolní Poustevna
2. Rumburk U Nemocnice
3. Šluknov
4. Jiříkov
5. Mikulášovice
6. Rumburk Tyršova

15:5
6:4
8:9
8:8
7:10
5:11

13 bodů
9 bodů
7 bodů
6 bodů
4 body
3 body

Winterman Czech
Xtreme triathlon
Letos proběhl již pátý ročník jednoho z nejtěžších triatlonů
v Evropě a opět jsme se mohli těšit průjezdem cyklistické trasy naším městem. Závod se jel druhou říjnovou neděli mezi
Děčínem, mnoha místy Českého Švýcarska a konec běžecké
části závodu byl na libereckém Ještědu. V kuloárech se mluvilo
o dvou favorizovaných borcích, kterými byli Petr Vabroušek a
David Jílek oba již vyhráli dvakrát předchozí ročníky. Nakonec
díky skvělému závěrečnému maratonu vyhrál Lukáš Pazdera
v celkovém čase 10:44:44 hodin. Organizátoři opět prostřednictvím vítěze předali šek v hodnotě 170.000 Kč dětskému kardio centru v Motole.

Kluci se snažili jak mohli, chybělo i trochu toho fotbalového štěstí.

Medailisté ročníku 2019:
1. Lukáš Pazdera - TRI Team
2. David Jílek - TITAN Trilife Zlín
3. Jan Venca Franke - Haven Team

10:44:44 h.
10:54:53 h.
11:15:55 h.
Text a foto: Tomáš Fúsek

Další mistrovská medaile putovala
do Mikulášovic
V mírně oslabené sestavě odjížděl tým mikulášovických běžců do dějiště letošního Mistrovství
České republiky TZ ve štafetách, které se konalo ve Frýdku-Místku. Při neúčasti našich nemocných žáků se na start nakonec postavila štafeta žákyň, žen a dvě štafety mužů. Přesto, že se v letošním roce členové mikulášovického týmu potýkají s nejrůznějšími zdravotními komplikacemi
či jinými především studijními a pracovními překážkami, v koutku duše jsme si všichni přáli nějakou tu medaili pro naše město vybojovat. Šance byly zejména v kategoriích žen a mužů, mezi
žákovskými kategoriemi čas na přední umístění teprve přijde. Jako první se do svého závodu
pustily ženy ve složení Andrea Fúsková, Eliška Šimková a Pavlína Trojanová, bohužel se děvčatům na trati nedařilo tak jak by si přála, přesto obsadily pátou příčku. Žákyně startovaly vzápětí a
ve složení Renáta Charvátová, Magdalena Kulhavá a Barbora Trojanová si vyběhly šestou příčku.
Hodinu po poledni se do svého závodu vrhli svým hromadným startem také muži, tam jsme
sice obhajovali mistrovský titul z loňska, ale reálně jsme mohli pomýšlet maximálně na bronz
a i to by byl výsledek z říše snů. Závod se vyvíjel dobře a na prvním úseku se blýsknul nulovou
penalizací Zdeněk Plešinger, předával na třetím místě a na svém úseku oranžové barvy odvedl
maximum a obsadil také třetí místo. Do druhého úseku vybíhal Tomáš Levan, který se rovněž vydal ze všech sil a s jednou penalizací rovněž obsadil třetí místo na svém žlutém úseku, předával
dokonce na druhém místě, ale ztráta na vedoucí Frýdek-Místek byla již propastných více než pět
minut. Do posledního úseku se vydal Tomáš Fúsek, kterému se již pouze podařilo ztrátu snížit na
jednu minutu, zelený úsek sice vyhrál a na letos nepřekonatelné domácí kluky z Frýdku prostě
mikulášovičtí neměli. Druhá mikulášovická štafeta si také nevedla vůbec špatně z lepšího pořadí
je však srazila zbytečná penalizace, nakonec kluci ve složení Vojtěch Šimek, David Machorek a
Petr Kalousek brali šesté místo. Skvělé stříbro a dramatický závěr parádního závodu tak zakončilo letošní sezonu turistických závodů.
Text a foto: Tomáš Fúsek

Druhou říjnovou neděli dopoledne projel Mikulášovicemi extrémní závod Winterman – na snímku celkový vítěz Lukáš Pazdera.

První předávka mikulášovické štafety žen

Na stupních vítězů se vměstnali mezi dvě domácí štafety domácího Frýdku-Místku.

Naši muži si opět vybojovali cennou medaili
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