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Tesák uspořádal Hubertskou zábavu
Advent 2019
Mikulášovické
náměstí

30.11.2019
od 15.00 hodin

Přesto, že nastávající plesová sezona již začala v předstihu
narozeninovou párty místní taneční školy, ten skutečný start
proběhl až tradiční Hubertskou zábavou. Místní spolek myslivců Tesák se opět velmi dobře zhostil pořádání a návštěvníkům
nabídl dokonalý servis včetně kuchyně plné zvěřinových specialit. V zaplněném sále Slovanského domu se to na parketu
jenom hemžilo nedočkavými tanečníky, kteří si po letní odmlce rozhodně přišli na své. Celý večer okořenila rovněž tradiční

myslivecká tombola, kde výherní lístky byly stylově vloženy do
vystřílených nábojnic, a tak si každý mohl užívat překvapení,
zda bude mít nabito či si vylosoval slepou patronu. V průběhu
večera se losovala také hlavní tombola a co jiného by to mělo
být než zvěřina, která je pro myslivce výdobytkem jejich náročné a obětavé práce v našich okolních lesích.

Již při vstupu do Slovanského domu bylo jasné, že se jedná o mysliveckou zábavu

Výzdoba jenom dokreslila celkové prostředí letošní Hubertské zábavy

Text a foto: Tomáš Fúsek
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SVOZY ODPADŮ
PROSINEC 2019
DOMOVNÍ ODPAD
týdenní - každé pondělí
14ti denní – liché pondělí 2.12.,
16.12. a 30.12.
kombinovaný - každé pondělí
měsíční – pondělí 2.12.
BIO ODPAD
kontejner v kasárnách
PYTLE S TŘÍDĚNÝM ODPADEM
sudé pondělí 9.12. a 23.12.

Zda budou náboje ostré či slepé bylo pro účastníky jedno velké
tajemství

Provoz městského úřadu
o Vánocích 2019
pátek
pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek
pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek

20.12.
23.12.
24.12.
25.12.
26.12.
27.12.
30.12.
31.12.
1.1.
2.1.
3.1.

7.30 – 11.30 hodin
zavřeno
Štědrý den
1. svátek vánoční
2. svátek vánoční
zavřeno
zavřeno
zavřeno
Nový rok
zavřeno
7.30 – 14.30 hodin

Taneční sezona Hubertskou zábavou již definitivně odstartovala

rok po komunálních volbách utekl jako voda, rádi bychom se
poohlédli zpět a informovali Vás o tom, jak šel čas. Největší
změnou v letošním volebním období je pozice uvolněného
místostarosty. Sama mohu nejlépe porovnat, když místostarosta pracuje denně nebo když jen občas dochází zeptat se,
co je nového…
Za uplynulý rok byly realizovány následující práce:
prosinec: příprava Adventu – výzdoba náměstí, v prosinci
započala jednání o možném odkupu bývalé pekárny č.p. 569,
jednání o vystavení opatření obecné povahy s pracovníky Kraje, nákup osobního automobilu Octavia
leden – únor: oprava šatny a úprava vstupního vestibulu vč.
nového zábradlí v kulturním domě včetně úpravy ústředního
topení, rozpracování projektu Kotlíkové dotace, příprava projektových dokumentací – horní škola, kasárna, 321, propojovací tunel ZŠ – tělocvična, č.p. 7, instalace zabezpečovacího
systému v budově MÚ, zřízení VO v úseku za samoobsluhou,
demolice a výstavba nového skladu za MÚ, vyklízení příbytku
v kasárnách
březen: probíhal úklid kalamity po vichřici – koupaliště, kasárna, úprava lipové aleje, nákup kontejnerů s podvozkem, opravy bytů č.p. 574, vč. plynofikací, položení dlažby na chodbě
v kulturním domě – v přízemí a v 1. NP., úprava prostoru u tělocvičny, osazení provětrávacího pásu podhledů MŠ, realizace
statických výpočtů zatížitelnosti mostních objektů
duben: revitalizace malého bazénu na koupališti, umístění
herní sestavy na koupaliště, mostní prohlídky, součinnost při
opravě nádraží dolní, nové veřejné osvětlení na koupališti, vypracování PD na rekonstrukci mostu ev.č. 42 (Německá ulice),
vypracování hlavních mostních prohlídek propustků, byly zlikvidovány propadlé sklepní prostory u č.p. 556
květen: nákup dopravního automobilu Ford pro hasiče – vyúčtování dotace MV a Kraj, pořízení platebního terminálu pro
potřeby MÚ a IC, revitalizace zahrady před budovou MÚ, osazení pojezdové brány u MÚ, oprava dešťové kanalizace v areálu FK, generální oprava kloubového malotraktoru
pokračování na str. 2
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červen - červenec: revitalizace fotbalového hřiště, nákup nového čerpadla, podání žádosti na kotlíkovou půjčku, schválení
žádosti o 1.změnu ÚP, oprava učeben v základní škole, oprava
střechy č.p. 730, č.p. 275 oprava odvodnění veřejné kašny
srpen: podání žádosti o vystavení OOP, likvidace bývalé pekárny č.p. 569, oprava zídky na náměstí, projektová dokumentace
č.p. 8, oprava lávky u Coffeeterie a u č.p. 318, č.p. 478 bývalá
ZUŠ – zřízení nové kanalizační vpustě.
září: úprava pláně kolem kruhového rybníku na koupališti,
oprava místních komunikací – propadlé kanály, oprava a nátěr
herních prvků v MŠ
říjen: vybudování klidové zóny na sídlišti, oprava střechy č.p. 7,
oprava podezdívky u kadeřnictví, vyklízení domu č.p. 8, oprava
dešťové kanalizace u č.p. 12, oprava komunikací u 2 x nádraží,
u Lesního divadla. Na opravu silnic jsme získali dotaci ve výši
5000000 Kč z Programu rozvoje venkova MMR. Nákup Ford
Ranger, oprava komunikace u MÚ a čp. 8, č.p.302 napojení objektu města na kanalizaci a vodovodní řad
listopad: oprava střechy na kuželně, oprava dopravního značení, příprava projektu na revitalizaci veřejné zeleně – prostor
za hvězdárnou a na parcele po staré pekárně, podání žádosti
o dotaci na revitalizaci Rybníčku, opravu fasády č.p. 7 a 321,
odklízení autovraků, příprava Adventu – výzdoba náměstí
a parků, likvidace staré kůlny u MÚ, oprava komunikace u č.p.
8, která se před vchodem zcela propadla, demontáž soch u Hotelu RON a u č.p. 8.
Přehled kultury:
Advent 2018, Krájení zeleniny ve Slovanském domě, Novoroční
ohňostroj, Ples města, Ples hasičů a Sportovní maškarní ples,
Poslední leč, Retro MDŽ, Dětský karneval, divadlo Hraničář
JOB, Na Zlatém jezeře, Vzkříšení vodníků v Mikulášovicích, Mamma Mia, Velikonoční jízda, Velikonoční kraslice, Čarodějnice,
Retro 1. máj, Den matek, Výstava zvířectva na Lerchově statku,
Den dětí, Zahradní slavnost v MŠ, Nožířské slavnosti, Mikulášovický triatlon, 4. ročník EasternTunes, Neckiáda, na kterou jsme
získali finanční podporu z MAS Český Sever, Mikulášovická řežba, Simona Stašová - Shirley Valentine, Step by Step 30. narozeniny, Čechomor, Hubertská zábava, Školní zábava
Přehled sportovních oddílů: Turistický oddíl mládeže, Biatlon, Fotbal, Tenis, Kuželky, Taneční škola Step by Step, Box
Spolky: SDH, Myslivci - Tesák, Houbaři, Otužilci - Nutrie, Spolek
Kolem dokola, dva spolky Chovatelů, Mikulášovický pěvecký
sbor.
Zapomenout nesmíme na:
úklid veřejných prostranství, sekání hřiště
úklid kolem kontejnerů
nové vitríny v IC, nápis na budově, rozšířená expozice Nožířství
činnost spolků, sportovní úspěchy
medailonek biatlonistů
příprava projektové dokumentace na rozšíření kanalizace a vodovodu
příprava projektové dokumentace na stavbu chodníků na sídlišti, úprava křižovatky u kostela
příprava projektu a rozpočtu na kamerový systém
Poděkování zaslouží pracovníci města technického úseku i veřejné zeleně i spolupracující firmy a občané.
V současné době připravujeme rozpočet na rok 2020. Výše daňových příjmů je prakticky dána a výdaje do jednotlivých kapitol schválí zastupitelé na veřejném zasedání dne 11.12.2019.
Naplánovány jsou výdaje na běžnou činnost, na opravy městského majetku, příspěvky spolkům, na kulturu… S návrhem
rozpočtu se může seznámit každý na úřední desce. Rozpočet
plánujeme s financováním z vlastních zdrojů.
V rámci možností připravujeme také kulturní akce. První událostí je Mikulášovický Advent. Letos je program koncipován
jinak než v letech minulých. Vedení MŠ rozhodlo, že z důvodů
velkého pracovního vytížení se v letošním roce nebude podílet
na realizaci andělského průvodu, vystoupení dětí z MŠ a vystoupení Mikulášovického pěveckého sboru v době Adventu
a rozsvěcení vánočního stromu. Naši návštěvníci však nebudou
ochuzeni o milou předvánoční atmosféru. Program pro děti
odstartuje vánoční klaun se sobíkem v 15.00 hodin. Mezi 16.00
a 17.00 hodinou nás potěší zpěv dětí ze školního sborečku p.
Baranovské a zahrají žáci Lidové školy umění pod vedením p.
Englera. V 17.00 hodin společně rozsvítíme vánoční strom a zazní koledy v podání muzikálové zpěvačky Míši Noskové. Připraven je předvánoční trh místních spolků a prodejců s vánočním
zbožím a občerstvení, které zajistí Restaurace U Vladařů.
Pozvání na další připravované akce najdete v přehledu kulturních akcí. Přejeme Vám krásné a klidné dny.
Ing. Miluše Trojanová, starostka
a Ing. Antonín Bláha, místostarosta
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KRÁTKÉ ZPRÁVY
SMS infokanál – dovolujeme si Vás tímto požádat 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
posílat sms zprávy, je potřeba, abyste vyplnili
formulář GDPR, který je součástí výtisku novin
nebo 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.
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.
- 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 měli 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 – obyvatelé domu čp. 12 (bývalá pekárna) děkují městu za vyřešení
tíživé situace ohledně odvodnění podél
přilehlé komunikace.
Dne 7.12.2019 oslaví pan Pavel Matějovský
životní jubileum.
K 70. narozeninám mu přejeme mnoho zdraví,
štěstí a dalších spokojených let.
Manželka Ludmila a syn František.
Dne 23. listopadu 2019 vzpomeneme
100. nedožitých narozenin našeho milovaného tatínka, dědečka a pradědečka pana Bohuslava Mokrejše z Mikulášovic čp. 802. S láskou
vzpomíná jeho velmi početná rodina.

Mikov podpořil účast českých
válečných veteránů na přehlídce
britské veteránské asociace
Mikov finančně podpořil účast českých válečných veteránů na slavnostním pochodu REMEMBRANCE SUNDAY, který se ustečnil v neděli 10. listopadu u příležitosti Dne válečných
veteránů v Londýně.
Přehlídka, kterou organizuje největší britská
veteránská asociace TheRoyalBritishLegion se
koná přímo v srdci Londýna u pomníku Cenotaph za přítomnosti členů britské královské
rodiny, premiéra a členů vlády a účastní se
jí 10 000 válečných veteránů ze států Commonwealthu.
„Pro české veterány je účast na tak významné

společenské akci velkou ctí, protože v minulosti byla udělana jen polským veteránům.
Této pocty se nám dostalo za historický i současný společný boj ve světových válkách a novodobých konfliktech,“ řekl Tomáš Sláma, který účast českých veteránů organizuje.
Pro firmu Mikov je podppra aktivit spojených s pomocí armádním veteránům jednou
z priorit, o čemž svědčí i dlouhodobý projekt
Válečný veterán, jehož výtěžek je stabilní podporou Vojenského fondu solidarity.
PhDr. Bedřich Jetelina - ředitel komunikace

Informace houbařského spolku
Houbaři jako každý rok zavírali les
Nastal listopad, smutné dušičkové období.
Den je krátký a odpoledne se již brzy šeří.
O sobotním dopoledni, které bylo zachmuřené se náš spolek vydal k lesu, který také působil smutně, abychom ho symbolicky uzavřeli
pro letošní houbařskou sezónu. Tato akce se
již léta stala tradičním rituálem. Na vybraném
lesním zákoutí se recituje poezie a poté nastane slavnostní chvíle, kdy dřevěným lesním
klíčem uzamkneme les. Na této podzimní akci
se podílela velká většina členů našeho cechu
houbařského. Tímto jsme se rozloučili s letoš-

ní lesní přírodou i houbařskou sezónou. Snad
každý, kdo houbařil, byl úspěšný ve sběru,
příroda nám letos více než jindy opravdu dopřávala a my jsme jí za to poděkovali za bohaté úlovky a krásné zážitky. Na zpáteční cestě
nás zaskočil studený podzimní déšť, a to byl
velký důvod najít útulné útočiště v dobré hospůdce. Spokojenost prašivkářů byla evidentní
a těšíme se na další úspěšnou houbařskou
sezónu.
Za spolek Záveská Mirka - předseda kroužku

MIKULÁŠOVICKÉ NOVINY

listopad 2019

strana 3

Geoexpedice Český ráj - Pleskoty 2019
Členové turistického oddílu mládeže a další spřátelení příznivci přírody a poznávání se o podzimních prázdninách vydali na
zajímavou expedici do známých, ale i méně tradičních koutů
Českého ráje. Letos se do lesů v okolí Jičína, které spadají do
území „Globálního Geoparku Unesco Český ráj“ vydali převážně ti nejmenší benjamínci oddílu. Mnohdy samozřejmě ještě
v doprovodu svých rodičů, ale v náročném a pestrém prázdninovém programu si každý účastník užil volného času do sytosti. Podobné akce vždy nejvíce ovlivňuje počasí a je potřeba
říci, že to letošní se po letech opravdu vydařilo. A tak se děti
podívaly na hrad Trosky, Kost, Pařez, prozkoumaly Prachovské

V Prachovských skalách si účastníci mimo jiné užívali také krásného počasí

skály a zúčastnily se zajímavé přednášky v interaktivním Muzeu přírody. Na jeden večer byla připravena mimořádná noční
prohlídka loveckého zámečku Humprecht s tematickým programem a další pak účastníci strávili nejrůznějšími činnostmi.
Všichni si namalovali svůj vlastní hrníček, zahráli na schovávanou, zapotili se u „pinčesu“, ti starší se skvěle vypořádali s vařením. Prostě další příjemný pobyt uprostřed přírody bez mobilů
a televize. Akce byla zařazena do projektu „Poznej svoji vlast
aktivně“ a proběhla díky programu Ústeckého kraje „Volný čas
2019“.
Text a foto: Tomáš Fúsek

Odborná beseda v Muzeu ochrany přírody poodhalila, že i v podzimním čase je co
sledovat

Sbírka Krabice od bot 2019:
Když děti darují dětem
Akci si užili i ti nejmenší účastníci při nejrůznějších výletech po okolní přírodě

V rámci expedice děti navštívily také řadu kulturních památek

I letos jsme zapojeni jako sběrné
místo sbírky Krabice od bot 2019.
Pokud máte zájem se zapojit sbírka
začíná v pondělí 25.11.2019 a končí
v neděli 8.12.2019. Dárky lze v Kostce
odevzdat v pracovní dny od 8-15 hod.
nebo se lze domluvit individuálně na
telefonu 770 194 683. Mimo pracovní
dny lze krabice doručit na informační
centrum Krásná Lípa, až bude opět
v provozu.
O co jde?
K Vánocům patří dárky. Pro naše děti,
pro naše blízké. I v dnešní době relativního blahobytu jsou kolem nás
děti, na které nikdo s dárkem nemyslí. Ty si zejména o Vánocích zaslouží
naši podporu a povzbuzení. Proto je
tu akce Krabice od bot. Kdo se může
zapojit? Jednotlivci, rodiny, spolky,
školy, firmy, církevní sbory či farnosti
i další komunity. Jak to funguje? Společně s dětmi vezměte krabici od bot.
Vložte do ní dárky: hračky, pastelky,
oblečení apod. Krabici pěkně zabalte. Čitelně na ni napište, pro koho se
dárky hodí – zda pro chlapce či pro

holčičku a v jakém věku (0-17). Krabici doručte na sběrné místo ve svém
okolí. Odtud budou dárky rozděleny
potřebným.
Ze sběrných míst pak před Vánocemi
sociální pracovníci zajistí předání dárků vhodným způsobem dětem z chudých rodin na Šluknovsku.
Letošní novinka: povinná rezervace
dárků
Každé sběrné místo zveřejní předem
počty dárků, které bude potřebovat
pro děti určitého věku. Dárci si budou
moci předem na webu www.krabiceodbot.cz rezervovat, kolik dárků pro
jak staré děti a kde chtějí připravit.
Takto rezervované dárky pak mohou
odevzdat kdykoli v době sbírky na
vybrané sběrné místo. Tato novinka
nám pomůže vybrat dárky i pro ty věkové skupiny dětí, na něž se v minulosti tolik nedostávalo. Zároveň nám
usnadní organizaci a zabrání složitému a zbytečnému převážení dárků
po celé republice.
Kateřina Dančová – asistentka
Kostka Krásná Lípa, p.o.
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Pestrá mozaika akcí v naší
mateřské škole
Během prvních třech měsíců se v naší školce
děly věci. Sotva jsme se všichni na začátku
školního roku rozkoukali, už se za námi do
školky vypravila první návštěva. Přijela paní
chovatelka se svými psy, aby dětem ukázala,
jak se o pejsky správně starat, ale hlavně jak
se zachovat v případě napadení. Děti si psy
mohly pohladit a pohrát si s nimi.
Také jsme společně shlédli divadelní představení Divadla Koloběžka, jejichž pohádky
se nám velice líbí a vždy nás rozesmějí. Ve
školce si nejenom hrajeme, ale také se učíme
a seznamujeme se s novými kamarády. Naši
předškoláci se zúčastnili společně s dětmi
z Mateřské školy Staré Křečany výletu na Vlčí
horu, kde absolvovaly celkem náročný výšlap
na rozhlednu. Ale jelikož, jsou zdatní, neboť
chodí pravidelně cvičit do tělocvičny místní
ZŠ, tak vše zvládly na jedničku.
Všichni společně chodíme na environmentální procházky do lesa a k rybníku, kde stále

něco zkoumáme a pozorujeme. Jsme takoví
malí výzkumníci. Proto se nám také velice
líbila akce „Vědecké laborky“, kde nám byly
předváděny různé chemické procesy a pokusy a mohli jsme si na opravdové chemiky
zahrát a vše si vyzkoušet. Takový vlastnoručně
vyrobený umělý sníh, to je panečku věc.
Největší akcí podzimu u nás již druhým rokem
je „Strašidelný večer“, kdy jsou děti a jejich
rodiče pozvány do strašidelné říše. Celá akce
byla i letos zahájená lampiónovým průvodem
se strašidly, děti hledaly kouzelné testamenty,
plnily náročné disciplíny a výměnou za svůj
testament získaly samozřejmě i strašidelnou
odměnu. Tímto projektem se snažíme děti
odnaučit strachu z neznáma a nadpřirozena
a myslím, že se nám to daří, protože u nás se
rozhodně nikdo nikoho a ničeho nebojí.
Tak zase někdy na shledanou u nás.
Za kolektiv MŠ Mikulášovice Petra Weihsová

Foto: vlastní
Jednotlivé akce se nám vydařily a děti si tak zpříjemnily běžnou výuku

Retrostipendium
výzva pro studenty do 30. 11. 2019
Kostka Krásná Lípa ve spolupráci s Člověkem v tísni rozděluje
stipendia Albatros. Tím podporujeme ve vzdělání studenty ze
Šluknovského výběžku, kteří přes
ne zcela ideální rodinné dispozice
najdou motivaci se vyučit nebo
studovat střední školu jakéhokoliv
typu. Podmínkou schválení žádosti je, že minimálně jeden z rodičů
má pouze základní vzdělání. Cílem retrostipendijního programu
je podpora studenta v úspěšném
absolvování školy.
Jak stipendium funguje?
Studenti po uzavření smlouvy
musí dodržovat určité podmínky.
Nejdůležitější z nich je prospěch.
To znamená, že ze čtyř klíčových
předmětů nesmí mít horší známku než za 3. Stejnou váhu má ale
také nízká absence ve škole. Na
pravidelných setkáních a při splnění podmínek jsou studentovi
propláceny náklady v hodnotě

1000 Kč měsíčně. Na konci školního roku je možné získat bonus za
výsledky ve výši 2000 Kč.
Od letošního školního roku
2019/2020 je tu ještě novinka.
Pokud student dodržuje podmínky stipendia a má dobré studijní
výsledky, může pobírat dokonce
stipendium ve výši 1500 Kč. A to
ještě není všechno. Další novinkou je pro studenty, kteří právě
nastoupili do 1. ročníku středních
škol, nárok na jednorázový příspěvek na školní pomůcky ve výši
2000 Kč.
Kostka Krásná Lípa nyní takto
podporuje 35 studentů. Stále však
přijímáme nové studenty, takže
pokud máš zájem, neváhej mě
kontaktovat na tel. čísle 775 441
238. Noví studenti na další školní
pololetí se nám mohou hlásit až
do 30.11.2019.
Kateřina Dančová - kariérová poradkyně

KALENDÁŘ AKCÍ
•

4.12.2019 Mikulášská besídka – Slovanský dům

•

6.12.2019 Vánoční krájení s posezením a hudbou – Slovanský dům

•

11.12.2019 Zasedání Zastupitelstva města – městský úřad

•

7.12.2019 Mikulášský fotbalový turnaj – sportovní hala

•

1.1.2020 Novoroční ohňostroj - náměstí

•

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

•

15.2.2020 Ples hasičů – Slovanský dům

•

22.2.2020 Vepřové hody – Slovanský dům

•

21.3.2020 Sportovní ples – Slovanský dům

Hledáme někoho, kdo by čas od času strávil čas s našimi
3 dětmi a kdo by nám pomohl příležitostně s vařením.
Hledáme člověka (může být i pár, rodina), který bude dětem parťákem i průvodcem na jeden den
v týdnu na pár hodin. Někoho, kdo je veselý, hravý, spontánní, zodpovědný, je šťastný s dětmi,
podněcuje jejich tvořivost a zvídavost, vede je respektujícím přístupem k životu, k sobě samým.
Dětem jsou 4 roky a 1,5 roku a jsou samostatné.
Také bychom se rádi potkávali i s dalšími rodiči a dětmi u společných aktivit.
Hledáme i někoho, kdo by nám pomohl s přípravou jídla a mytím nádobí 1x v měsíci v sobotu
a v neděli dohromady cca 10hodin.
V případě zájmu a bližších informací se ozvěte prosím na tel. 607 583 534.
Děkuji a s milým pozdravem Gábina Kovářová.
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Celostátní akce 72 hodin - Pomáhám, protože chci!
Tradiční podzimní výstava zvířat v držení mladých chovatelů se uskutečnila v sobotu 19.
října v prostorách horní školy v Mikulášovicích. Proběhla jako součást osmého ročníku
celostátní akce České rady dětí a mládeže „72
hodin – Pomáhám, protože chci!“, který probíhal po celé zemi a zapojilo se do něj více než
35 tisíc dobrovolníků v 612 projektech. Letos
jsme v rámci akce ještě vysadili šest ovocných
stromů na Salmově, Mikulášovičkách a horních Mikulášovicích.
Letošní podzimní výstava zvířat vycházela
z již vzniklé tradice, že hodnocení vystavovaných exemplářů mají plně v rukou diváci - ná-

vštěvníci výstavy. Letos jich bylo více než 100
a vybírali z 18 různých zvířat šesti odborností,
z nichž nejvíce bylo hlodavců. Nejúspěšnějším mladým vystavovatelem v odbornostech
koček se stal Marek Merva, v odbornosti psů
Jakub Frejlach, v odbornosti hlodavců Kamila
Krpálková a v odbornostech okrasného a exotického ptactva, teraristice a králících Anastázie Karla Vitvarová, všichni z Mikulášovic.
Nejúspěšnějším vystavovatelem se stal Jakub
Frejlach, jehož fenka Daisi se líbila divákům
nejvíce. Letos se výstava konala pouze jako
výstava zvířat mladých chovatelů, proto bylo
výstavních exponátů méně než před rokem.

Foto: vlastní
Účastníci letošní akce 72 hodin opět vysadili několik ovocných stromů

Je nám líto, že se výstavy zúčastnil pouze jeden vystavovatel
mimo členů chovatelského kroužku a nezúčastnily se děti
z okolních měst a obcí, ačkoliv jsme výstavu vyhlásili jako soutěžní i pro ně a prezentovalo se to prostřednictvím škol v celém
regionu. Nu, každý začátek je těžký, budeme doufat, že nyní
se o akci už bude více vědět. Zúčastněným dětem to ale zase
tak moc nevadilo, protože měly menší konkurenci a vyhráli
tak skoro všichni! Vítězové při slavnostním vyhlášení obdrželi
krásné poháry a dárky od sponzorů. Výstavu letos zajišťovalo
celkem 12 dobrovolníků, opět převážně z řad dětí.
Výstava byla obohacena o tombolu, o kterou byl velký zájem,
kde návštěvníci měli možnost vyhrát jak různé věcné ceny
a dárky, tak i různá krmiva pro zvířata. Návštěvníci měli zajištěno i občerstvení, kterými byly ruské speciality, o které byl mezi
návštěvníky značný zájem.
Na přípravě i průběhu výstavy se podíleli jak členové chovatelského kroužku, tak i další členové zdejší organizace mladých
chovatelů a někteří rodiče, za což si všichni zaslouží velké poděkování. Poděkování za podporu si zaslouží i město Mikulášovice, které poskytlo výstavní prostory ve škole tak i finančně
příspěvkem na náklady spojené s akcí. A samozřejmě i místní
sponzoři – někteří obchodníci, kteří věnovali své ceny pro děti
a do výstavní tomboly či pomohli jinak. Zaslouží si jmenovitě
uvést: MK Lůžkoviny Mikulášovice, Pivovar Kocour Varnsdorf,
Květinářství SONIA Mikulášovice, Řeznictví Mikulášovice Möseovi, OVOCE-ZELENINA Monika Kremličková Mikulášovice,
Uhlí Koldová Mikulášovice, Obchod judaica-store Mikulášovice, STOCK Plzeň-Božkov s.r.o., instalatérství Jiří Doubrava a naši
členové Štěpánka Vitvarová, Nikola Mejstříková a manželé Jurovi. Všem moc děkujeme!
Účastníci letošního ročníku akce získali na památku speciální
hnědé tričko se symbolem akce, které jsme na podporu našeho projektu obdrželi za režijní cenu od hlavního organizátora
akce - České rady dětí a mládeže z Prahy. Bude nám všem připomínat společně strávený čas při dobrovolnické činnosti ve
prospěch města a veřejnosti. Připomínkou budou i společné
památeční fotografie, které jsou umístěny na webu i na Facebookové stránce spolku.
Vlastimil Jura, předseda ZO ČSCH
mladých chovatelů v Mikulášovicích

Svého mývala máme i v Mikulášovicích
Před několika dny přinesla televize Nova, v pořadu hlavních večerních televizních novin, „senzační“ zprávu o tom, že se v parku v Krásné Lípě objevil na
stromě medvěd mýval. Nutno podotknout, že v tomto máme v Mikulášovicích
před branou Českého Švýcarska několikaletý náskok. Horákovi, kteří bydlí na
pomyslné hranici dolních Mikulášovic a Vilémova, jsou tímto vetřelcem sužováni už čtvrtý rok.
Na pohled opravdu milý ale na druhou stranu také neskutečný drzoun se k nim
před časem nastěhoval, aniž byl zván. Místo se mu natolik zalíbilo, že svým
počínáním neobtěžuje ani nejbližší sousedy. Alespoň to není známo. To, že při
svých pravidelných podvečerních a nočních pochůzkách dojídá zbytky z kočičích misek, není až takový problém. Méně příjemné je po něm ráno uklízet.
Pytle s tříděným odpadem bývají rozcupovány a jejich obsah roztroušen, kam
se jen podíváš. Zajímá ho úplně všechno a pořádek není zrovna jeho koníčkem.
Naposled jej hlad a zvědavost přivedly k tomu, že od zdi odtáhl, ne zrovna lehkou, skříňku, ve které bylo uloženo krmivo pro ryby. Zamčená dvířka byla ještě
překážkou ale zadní silná sololitová deska už ani náhodou. Ráno v ní po něm

zůstala prokousananá díra a granule určené pstruhům zmizely v žaludku medvěda. Problém pro něj není ani vizita na parapetu okna ve výšce dvou metrů, při
které byl už několikrát zachycen fotoaparátem nešťastného domácího. Focení
si užívá. Poklepání na okno bere jako signál přestat papat, nasadí úsměv pro
objektiv, hodný modelky, aby poté v klidu pokračaval v načatém díle. Alarmující
je v poslední době fakt, že se nezvaný host objevil v páru buď s kamarádem,
nebo nedej Bože s přítelkyní!
Šéf Národního parku v souvislosti s krásnolipským případem předstoupil před
obrazovku s tím, že se tento všežravec do našich luhů a hájů dostal tak, že byl
do volné přírody, kdysi před lety, vypuštěn některým z německých chovatelů.
Dnes je přemnožen natolik, že se statisíce těchto predátorů potulují takřka po
celé republice. Televizní dokument o parcích v centru Berlína „potěšil“ informací, že v nich žije na milion těchto zvířátek. A to prý nemá žádného přirozeného
nepřítele, který by korigoval jeho stavy!?
Nechtěný majitel mikulášovického medvěda mývala, Petr Horák
Foto: vlastní

Tak tady by se člověk mohl mývala i bát, ten zdejší dolnomikulášovický mývalý manekýn je pořádnej kus
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PODZIMNÍ TIP NA VÝLET

Glashütte - město hodinám zaslíbené
Máme je všude. Na rukách, na nočním stolečku,
v autě, v mobilu, na mnoha nárožích, visí skoro v každé místnosti. Hodiny jsou samozřejmou součástí
našeho všedního života. Tentokrát se nám nabízí
možnost vidět pohromadě stovky těchto důmyslných strojků a stroječků. Stačí zajet do městečka
Glashütte, kam se dostaneme přes BadSchandau.
Ocitneme se v sídle, čítajícím 7 000 obyvatel, kteří
se mohou chlubit tím, že žijí v centru hodinářské
výroby, kterou někteří z nich povýšili na umění. Sídlí
zde neskutečných 10 hodinářských firem, vyrábějících 13 značek proslulých v celém světě.
Tou nejznámější je A. Lange a synové. Jedním z jejich špičkových zlatníků je Jakub Hartig, mladý
Čech, jehož doménou ve firmě je oprava a renovace pouzder na vnitřnosti těch nejdražších hodinek.
Zdejší strojky, ukazující přesný čas se prodávají
v ceně od 375 tisíc až po mnoho miliónů.
Tradici hodinářství do tehdy velice chudého kraje
přivedl v roce 1845 hodinář Ferdinand AdolphLange, který zaměstnal lidi z upadajících rudných
dolů Krušných hor. Za vyhlášeným odborníkem
přišli do městečka, do kterého tehdy značně investovala i saská vláda, i další specialisté přes výrobu
hodinek, a tak se z Glashütte, za několik málo let,
stalo významné hodinářské centrum.
Do dalšího vývoje zasáhla 2. světová válka na jejímž
konci dílo zkázy dokonali sovětští vojáci, kteří od-

vezli co se dalo. Výrobky, strojní zařízení a také veškerou dokumentaci. Po válce soudruzi to co zbylo
znárodnili a začaly se tu vyrábět, u nás často prodávané, hodinky Ruhla, jež se staly konkurencí našim
Primkám. Ke zvratu došlo po spojení obou německých států, kdy se mohl ze západu vrátit, tehdy už
70-ti letý Walter Lange, rodiný příslušník čtvrté generace. Ten výrobu během čtyř let obnovil a firmu
dostal do světové špičky tohoto oboru. Tím přinesl
i proslulost tomuto městečku nedaleko Drážďan.
Na našem poznávacím výletě máme jedinečnou
možnost prožít chronologicky historii měření času
od samých počátků až po současnost, s ohledem
na hospodářské dějiny Německa. Jak praví jeden
z propagačních buletinů, vydáme se cestou prostorem a časem.
Ve dvouposchoďové budově, na malebném náměstíčku, je na více než 1000 metrech čtverečních
presentováno na 400 exponátů. Vedle kapesních,
náramkových či kyvadlových hodin z různého období máme možnost prohlédnout si například lodní chronometry, přístroje pro astronomické bádání,
modely chodu různých hodin, nářadí potřebné
k výrobě, historické vzácné dokumenty, zachycující
vývoj tohoto,pro nás tak důležitého oboru. Vše je
uspořádáno v dějinném sledu nebo tématicky,ve
velice vkusně aranžovaných expozicích, částečně i multimediálně prezentovaných. Prohlídka je

zakončena živým pohledem na jemné ruce v akci,
jednoho z místních restaurátorů.
Tento tematický výlet nám připomene fakt, který je
i motivem jedné populární písně, kde interpret zpívá o tom, že „čas je běžec s dlouhým krokem, nikdy
se nezastaví „. I když pro nás se dnes, při návštěvě
hodinářského muzea v Glashútte čas alespoň symbolicky zastavil.
P.S.:
Pro návštěvníky je otevřeno denně od 10.00 do
17.00 hodin za lidové vstupné. Dospělí zaplatí po
6 Eur, žáci, studenti, senioři, držitelé průkazek ZTP
a nezaměstnaní vyloví ze svých peněženek po
4 Eur. Platí, jako všude u našich sousedů, rodinná
vstupenka v ceně 12 Eur. Stránky www.uhrenmuzeum-glashuette.com nám prozradí i termíny konání
různých speciálních prohlídek a akcí.
Na výlet Vás pozval Petr Horák
Foto: vlastní

Seniorská obálka
pomáhá záchranářům
a zachraňuje životy
Nejen senioři, ale i handicapovaní či dlouhodobě nemocní
mají možnost vyplnit si takzvanou ICE kartu neboli Seniorskou obálku, která obsahuje důležité informace o pacientovi.
Vyplněná karta pomáhá zdravotníkům v případech, kdy je
pacient v bezvědomí nebo ve stavu, kdy není schopen sám
komunikovat. Do Seniorské obálky by měli pacienti nebo
jejich příbuzní vyplnit svoji anamnézu, prodělané operace,
alergie, seznam léků, které užívají a kontakt na blízké osoby.
Údaje v Seniorské obálce mohou ušetřit záchranářům čas,
když jde o život pacienta.
Formulář by měli umístit na viditelné a dostupné místo. Doporučujeme, aby si senioři nebo nemocní umístili obálku
například na vchodové dveře zevnitř bytu nebo na lednici.
Přivolaná pomoc se tak může snáze do těchto dokumentů
podívat a člověku pomoci.
Seniorská obálka je ke stažení ZDARMA na https://www.
kr-ustecky.cz/seniorska-obalka/ds-100509/p1=233408. Aktuálně ji mohou zájemci najít i na zadní straně Seniorských
listů, které jsou zdarma na Městském úřadě v Mikulášovicích před kanceláří č. 1 nebo přijít do Spolku Kolem dokola
v Mikulášovicích 730 (po - pá 8.00 – 14.00 hodin), kde zájemci seniorskou obálku vytiskneme.
Jaroslava Špisová, vedoucí sociální služby

Ve Slovanském domě se uskutečnilo další divadelní představení souboru Hraničář na prknech místního
pódia uvedl hru Na Zlatém jezeře.
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Mikulášovická boxerka (vpravo) si zaboxovala ve slavné pražské Lucerně při mistrovství ČR.
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Mikulášovičtí boxeři se zúčastnili přípravného tréninku Fabiány Bytyqi, kterou trénuje rovněž boxerská legenda Lukáš Konečný.

Mikulášovickým žákům se v podzimní části sezony daří, a to jak mladším, tak i těm starším.

V restauraci Slovanského domu se uskutečnila beseda V nožířském muzeu se uskutečnilo setkání bývalých Na mezinárodních závodech Mikulášovice reprezentoo plánovaném rozšíření městského vodovodu a kana- zaměstnanců továrny Mikov, pánové si v družném ho- valo hned pět sportovců, všichni se vešli do první desítlizace.
voru zavzpomínali na své působení na nejrůznějších ky, nicméně tento rok se medaili přivézt nepodařilo.
postech výroby.

Vánoční strom již stojí na svém místě, pochází z místníMikulášovické občánky přivítala do života v obřadní síni městského úřadu starostka města Ing. Miluše Trojanová, ho lesa a za jeho darování mnohokrát děkujeme manna úvod vystoupily děti z mateřské školy.
želům Pietschmannovým.

Ptavidelná koordinační schůzka Policie ČR a Saské policie PR Sebnitz proběhla z části také v Mikulášovicích. Poli- Ve Slovanském domě proběhla společenská zábava,
cisté navštívili nejenom továrnu Mikov, ale také nožířské muzeum a informační středisko. Při jednání se mimo jiné kterou pořádala mikulášovická základní škola.
projednávala zejména problematika příhraniční kriminality a součinnost v rámci nejrůznějších akcí.
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Turistický závod v Mikulášovicích

Výsledky Poháru Ústeckého kraje:

První listopadovou neděli se v Mikulášovicích běžel první závod Ústeckého poháru v turistickém závodě
jednotlivců započítávaný do sezony 2020. Současně to byl veřejný závod pro příchozí, kteří si tak mohli vyzkoušet, anebo jenom prohlédnout, jak takový závod probíhá a co všechno je nutné umět pro jeho zdárné
absolvování. Mimo to si také každý mohl vyzkoušet svojí fyzickou výkonnost na trati o délce jednoho kilometru a změřit tak síly současně s výkonnostními sportovci. Cena byla připravena pro každého, nejen to, že
účastníci udělali něco prospěšného pro své zdraví, ale také si mohli odnést některou z drobných cen. Akce
byla zařazena do projektu MAS Český Sever s přispěním Ústeckého kraje, program „Podpora komunitního
života na venkově pro rok 2019“.
Text a foto: Tomáš Fúsek

(závodníci z Mikulášovic)
Nejmladší žákyně:
1. Alice Vejražková
Nejmladší žáci:
1. Matěj Vokoun
2. Václav Kubička
Mladší žákyně:
1. Magdalena Kulhavá
Mladší žáci:
1. Jakub Boháček
Starší žákyně:
1. Barbora Trojanová
Starší žáci:
1. Lukáš Machorek
3. Ondřej Fúsek
Starší Dorostenky:
1. Eliška Šimková
Starší dorostenci:
1. Marek Charvát
Muži A:
1. Daniel Charvát
3. David Machorek
Ženy B:
1. Pavlína Trojanová
2. Květa Fúsková
Muži B:
1. Tomáš Fúsek
2. Vojtěch Šimek

Vítězi mikulášovického kiláku se stali:
Děvčata:
1. Adéla Trojanová a Magdalena Kulhavá
Chlapci:
1. Ondřej Fúsek
Ženy:
1. Pavlína Trojanová
Muži:
1. David Machorek

Půlmaraton Mandava
Staré Křečany
V závěru měsíce října se konal půlmaraton Mandava v obci
Staré Křečany. Mimo klasického závodu byla vyhlášena týmová
výzva „reprezentace měst a obcí Šluknovského výběžku ve štafetách“. Této výzvy se zúčastnili i běžci (Pavlína Trojanová, Dan
Charvát, Marek Charvát, Jana Patzelová) reprezentující naše
město Mikulášovice. A dařilo se jim výborně, v čase 1 hod. 38
min. obsadili první místo, druhá byla štafeta města Rumburk,
třetí pak města Šluknov. V absolutním pořadí štafet bez rozdílu
pak vybojovali skvělé čtvrté místo.

Podzimní loučení se sezonou 2019 a zároveň otevírání sezony té nadcházející

Poděkování za finanční podporu tréninkové přípravy,
zkvalitnění organizace soutěží patří MAS Český sever, z.s.
a zároveň Ústeckému kraji.

Foto: vlastní
Mikulášovickým štafetám se letos bezesporu daří na výbornou.
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Žákům mikulášovického fotbalového klubu se daří
Sezonu 2019/2020 reprezentují naše město
v Okresním přeboru opět 2 družstva v žákovských kategoriích - mladší a starší žáci. Obě
soutěže se hrají na zmenšeném hřišti, a se
v počtu 7+1 hráčů.
V kategorii mladších žáků se pro letošní sezónu přihlásilo celkem 10 družstev z Děčínského okresu, ale těsně před startem soutěže to
odhlásili Jílové a Ludvíkovice. Z tohoto důvodu se celá soutěž přelosovala a bude se hrát
na 3 kola. Podzimní část naše družstvo odehrálo 9 zápasů, a to tím nejlepším možným
způsobem, že každý zápas vyhrálo. Dokonce
se našim mladším žákům podařilo 2x porazit
FK Varnsdorf a díky tomu přezimuje družstvo
mladších žáků na 1. místě se sedmi bodovým
náskokem, před již zmiňovaným Varnsdorfem. Vše by tak ale nebylo, kdyby se naše
družstvo nespojilo se sousedním Vilémovem,
který náš kádr skvěle doplnil. K dnešnímu dni

má toto družstvo 15 hrajících hráčů a s tím se
dá pracovat, protože účast na trénincích je
opravdu hojná. Určitě ale bude ještě dost co
zlepšovat. Pokud bude nadále takový zájem
a chuť, tak se toho nebojíme. Určitě nesmíme
polevit a musíme makat dál, a to zimní přípravou v naší sportovní hale, která nás čeká.
Okresní přebor starších žáků se pro letošní
sezónu rozdělil na dvě skupiny JIH (kde hrají
družstva z Děčína a okolí) a Sever (zde jsou
družstva ze Šluknovska a dvě z Českolipska
-Cvikov a Horní Libchava). Ani v této kategorii, která se hraje na čtyři kola, si naše družstvo
nevede vůbec špatně a po podzimní části drží
krásné 3. místo. Před začátkem sezóny mělo
toto družstvo 12 hráčů, ale soutěž začalo jen
10 a to je opravdu na hraně. To se projevilo
během podzimní části, když hráči byli nemocní a družstvo doplňovali mladší žáci, kteří tak
museli odehrát i 2 zápasy v jeden den. Los

nám v tomto přál, protože až na jeden zápas se obě družstva
míjela. Tento zápas v Horní Libchavě naši odehráli bez střídání
a s vypětím všech sil ho vyhráli 8:4.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem, kdo pomáhali s přípravou a s trénováním, dále předsedovi Jaroslavovi Šulcovi za
vždy připravené hřiště, paní Soně Hoštičkové za vždy vyprané
a připravené dresy a na konec všem rodičům, kteří nás doprovázeli i na venkovní zápasy a vždy řádně a hlasitě fandili.
Václav Kunc

Okresní přebor mladších žáků:
1. FK Mikulášovice/ SK Vilémov
2. FK Varnsdorf
3. TJ Spartak Jiříkov
4. TJ Junior Roma Děčín
5. FK Rumburk B
6. FK Malšovice
7. FK Jiskra Modrá
8. TJ SK Markvartice

27 bodů
20 bodů
18 bodů
13 bodů
9 bodů
9 bodů
3 body
3 body

81:15
56:27
59:38
29:50
27:74
22:70

30 bodů
22 body
17 bodů
9 bodů
9 bodů
3 body

Okresní přebor starších žáků:
1. FK Spartak Jiříkov
2. SK Plaston Šluknov
3. FK Mikulášovice
4. FK Cvikov
5. TJ Horní Libchava
6. FK Dolní Poustevna / SK Velký Šenov

Foto: vlastní
Team mladších žáků FK Mikulášovice / SK Vilémov

Team starších žáků FK Mikulášovice

Šluknovská školní liga podruhé
Druhým turnajem, který byl naplánován
v rámci školní sportovní ligy pro letošní školní
rok byla přehazovaná. Turnaj uspořádala mikulášovická základní škola v místní sportovní
hale za účasti všech šesti účastnických škol ze
Šluknovského výběžku. Našim děvčatům se
každoročně v této disciplíně daří velmi dobře

61:7
50:14
31:14
37:30
12:39
12:47
18:44
19:51

a ne jinak tomu bylo i na tomto turnaji. Nicméně na celkové prvenství tentokráte nedosáhly,
když nešťastně podlehly nakonec vítěznému
celku základní školy U Nemocnice z Rumburku.
Text a foto: Tomáš Fúsek

Děvčata se velmi snažila, jediná porážka je nakonec sesadila z prvního místa.

Konečná tabulka:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Rumburk U Nemocnice
Mikulášovice
Rumburk Tyršova
Jiříkov
Dolní Poustevna
Šluknov

9 bodů
8 bodů
4 body
4 body
3 body
2 body
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