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ZDARMA

Vážení a milí spoluobčané,

Novoroční
ohňostroj
náměstí
Mikulášovice
1.1.2020
od 19.00 hod.

Mikulášský turnaj v kopané
str. 7

SVOZY ODPADŮ
LEDEN 2020
DOMOVNÍ ODPAD
týdenní - každé pondělí
14ti denní – liché pondělí
13.1. a 27.1.
kombinovaný - každé pondělí
měsíční – pondělí 6.1.
BIO ODPAD
kontejner v kasárnách
PYTLE S TŘÍDĚNÝM ODPADEM
sudé pondělí 6.1. a 20.1.

v roce 2019 Vás naposledy informujeme o dění ve městě. Před
koncem roku jsou v plném proudu opravy střechy na kuželně, opravujeme střechu na obytném domě č.p. 7 (za úřadem),
opravujeme svépomocí byt v č.p. 302. Probíhají likvidace náletů, úklid města a městského lesa. Marně čekáme na sníh, který
by v tomto čase už měl vytvořit bílou peřinu. Nedostatek sněhu s sebou přináší velký problém s vodou. Některé domácnosti
už mají vyschlé studny a jsou tak závislé na dovozu vody.
11. prosince zasedali naposledy v roce 2019 zastupitelé. Byl
projednán a schválen rozpočet na rok 2020. Je naplánován
schodkový rozpočet – s financováním z naspořených peněz na
účtech města, příjmy ve výši 43469 tis. Kč a výdaje 57902 tis.
Kč, financování celkem 14432 tis. Kč. Peníze jsou vyčleněny na
provoz města a na investice do majetku. V plánu je například
vybavení pokojů v domově pro seniory, zakoupení zahradní
techniky, klece na tříděný odpad, kamerový systém, nákup
kontejnerů, energetické štítky budov, nové označení hrobových míst, oprava sociálního zařízení v přízemí ve Slovanském
domě, rekonstrukce č.p. 7, nákup plechových garáží a laviček
na fotbalový stadion, oprava hráze malého koupaliště, oprava
soch, které byly demontovány od hotelu RON a č.p. 8, oprava
propustku, oprava mostku u č.p. 407, instalování nového zábradlí u potoka v horní části města, studie dopravních staveb
na sídlišti - chodníky, parkoviště, projektová dokumentace na

opravu opěrné zdi u kostela a vybudování chodníku. Budeme
se snažit získat finance z dostupných projektů.
Velmi důležitou zprávou je to, že úsilí, které jsme společně věnovali do projektu Kotlíková dotace, se vyplatilo. Do společného projektu se v Mikulášovicích zapojilo téměř 80 domácností,
které dosáhnou po splnění podmínek na bezúročnou půjčku
od města. A budou tak moci investovat do nového topného
systému. Znamená to, že příští topnou sezonu už nebude
v provozu 80 komínů, které nám znepříjemňují životní prostředí. Bonusem navíc je to, že jsme za město předložili žádost i na
rekonstrukci městských objektů a za 18 150 000 Kč budou provedena opatření, která také povedou ke snížení emisí. Jedná se
o výměnu kotlů na uhlí za plynové kotle, opravy fasád, opravy
střech…. apod. Čeká nás hodně práce, ale výsledek nás potěší
určitě všechny.
Předvánoční období doprovází shon, nervozita, obavy z různých nástrah. Často si na sebe klademe zbytečně vysoké nároky a překážky si vytváříme sami. Zapomínáme na odpočinek,
zapomínáme na svoje blízké. Přejeme Vám pohodu, přejeme
Vám splněná přání. Přejeme Vám co nejvíce milých setkání.
Přejeme Vám šťastné vstoupení do roku magických dvacítek.
Ing. Miluše Trojanová, starostka
a Ing. Antonín Bláha, místostarosta

Mikulášovický Advent přilákal
stovky návštěvníků
Na mikulášovickém náměstí se konalo tradiční zahájení Adventu a slavnostní rozsvícení vánočního stromu již v sobotní
předvečer. Odpoledne si užily hlavně děti při zábavném vystoupení s klaunem Fílou. Spoustu soutěží, dovednostního
žonglování, tance a dokonce také trochu sněhu, sice umělého,
ale děti dováděly jako, kdyby se opravdu chumelilo. Pak už se
publikum upnulo k vystoupení žáků umělecké školy a místního pěveckého sborečku základní školy. Po setmění se ujala

slavnostního slova starostka města Ing. Miluše Trojanová a mikulášovické náměstí se rozzářilo. Nejen letošním vánočním
stromem, ale světelnou výzdobou se zaskvělo i celé okolí. Na
závěr příjemného večera vystoupila muzikálová zpěvačka Michaela Nosková, se kterou si s chutí zazpívalo i adventně naladěné publikum.

Děti se dočkaly také sněhu, co na tom, že byl umělý, radost byla
opravdová.

Slavnostní předvánoční slovo pronesla starostka města
Ing. Miluše Trojanová.

Text a foto: Tomáš Fúsek

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

MIKULÁŠOVICKÉ NOVINY

strana 2

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 Kč 1,- 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 byl zastupitelstvem města
Mikulášovice schválen „Program pro poskytování neinvestičních účelových do-

tací z rozpočtu města Mikulášovice na
rok 2020“.
Upozorňujeme organizace, na možnost
zapojit se do programu již v úvodu roku
2020.
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.

Dne 12.12.2019 by se náš tatínek pan František Lumpe dožil věku 88 let.
Vzpomeňte prosím s námi na Vašeho fotografa, který ve Vašem městě fotil 32 let.
S láskou dcery Irena Štěrbová a Inka Klabečková.

prosinec 2019

INFORMACE
HOUBAŘSKÉHO SPOLKU

Houbaři ochutnávali
své kulinářské výtvory
Tak po roce se opět sešli členové místního houbařského kroužku při své již tradiční akci „Houbařský šmak“. Před hodnotící komisi byla předložena bezmála dvacítka kulinářských specialit
a nutno říci, že jedna zajímavější než druhá. Porota odvedla
skvělou práci a po zhodnocení vzhledu se pustila rovněž do
hodnocení chutí. Po pečlivém sečtení všech udělených bodů
byly vyhlášeny výsledky. Na prvním místě se umístila nová
členka houbařského kroužku paní Drahuše Pazourková, stříbro
si odnesla Dagmar Hodůlová a třetí místo si opět vyvařila vítězka Pazourková.
Text a foto: Tomáš Fúsek

Při akci nazývané „Houbařský šmak“ je vždy skvělá nálada, baví
se nejen členové spolku, ale i laická veřejnost.

Mikulášovičtí houbaři přejí všem občanům Mikulášovic klidné a veselé prožití svátků vánočních a do
nového roku hodně zdraví, úspěchů a spokojenosti.
Za houbařský spolek Mirka Záveská.

Příjemné a ničím nerušené prožití svátků vánočních
a mnoho úspěchů do roku 2020
přeje Ing. Miluše Trojanová starostka města Mikulášovice,
Ing. Antonín Bláha místostarosta,
zastupitelé a zaměstnanci
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MIKULÁŠOVICKÉ NOVINY

strana 3

HISTORIE

Svatý Mikuláš
Kde jinde by se měli zajímat o historii spojenou
s tímto světcem, než ve městě, které ve svém názvu
hrdě nese jeho jméno, stejně jako zdejší kostel. Svatý Mikuláš prostě k Mikulášovicím jednou provždy
patří.
Historické materiály o něm, jsou velice skoupé na
informace. Víme, že okolo roku 300 se stal velice
mladým biskupem v turecké Myře, tehdejší Lykii.
V časech, kdy byli křesťané pronásledováni, což
bylo za Galeria Valeria Maximina, byl i on stíhán, žalářován a pro svoji víru mučen. Zatímco ani jeho rok
narození není přesně znám, zemřel někdy mezi lety
345 až 351. Dnem jeho skonu byl určen 6. prosinec.
Tělo bylo uloženo v Myře, kterou bychom dnes našli
pod názvem Demre.
Jeho kult se posmrtně šířil Evropou, postihl řeckou
církev, slovanské země, ale snad nejvíce jej uctívali
Rusové. Do podvědomí dalších významných zemí
Evropy, jako bylo Německo, Francie či Anglie, se
dostával až časem. V roce 1087 ostatky biskupa
Mikuláše z rukou muslimů uloupili italští námořníci a převezli je do své vlasti, do Bari v Apulii. Tam
pak na jeho počest vystavěli baziliku sv. Mikuláše,
v jejíž kryptě papež Urban 11. posvětil schránku
s jeho ostatky. Místní slaví “Mikuláše” oproti nám
každoročně 8. května, který je dnem, kdy byl světec
do baziliky převezen a zde uložen. Zatímco u nás

si jej připomínáme 5. prosince a v poslední době
tato dlouhodobá tradice velice upadá a na mikuláše v tento podvečer téměř nenarazíte, v místě jeho
věčného spánku se slaví bouřlivě. Vyvrcholením
oslav bývá velkolepý barevný průvod procházející
městem. Uctívání sv. Mikuláše ale probíhá v mnoha
zemích různě. V Čechách navštěvuje ve svém typickém hábitu a v doprovodu čertů a andělů malé
děti, aby je za dobré chování obdaroval pamlsky
nebo je naopak vyplísníl a předáním čertovi pohrozil. V krajích pod Alpami prochází městy hordy
maskováných strašidelných čertů a jim podobných
příšer. Na jihu Německa vystupuje v jeho zastoupení Erasmus, který je člověku zprostředkovatelem
v případě nouze. Nejstarší zprávy o mikulášské nadílce u nás pocházejí ze 14. století. Všeobecně se liší
i pohled na to, jak Mikuláš ve skutečnosti vypadal.
My ho známe jako statného, postaršího a dobromyslného biskupa, s dlouhým vousem, mitrou na hlavě a s berlou v ruce. Na východě ho zobrazují často
jako holohlavého. Kdyby jste dnes chtěli navštívit
prázdný sarkofág na jihozápadním pobřeží Turecka,
našli by jste tehdejší Myru už jen jako město zřícenin s obnoveným kostelem.
Svatý Mikuláš se časem stal i patronem mnoha
řemesel. Například soudců, hostinských, rybářů
a námořníků, mlynářů a pekařů, řezníků. Pro náš

kraj byl důležitý i jako patron tkalců. Mezi svatými
je druhým nejuctívanějším po Panně Marii. Co se
souvislosti s naším městem týče, jedna z legend hovoří o tom, že rytíř projíždějící zdejším krajem, byl
napaden medvědem. Díky modlitbám jeho doprovodu ke sv. Mikuláši, medvěd oběť pustil a dal se na
útěk. Šťastný rytíř nechal jako vděk na tomto místě
postavit kapličku zasvěcenou svému zachránci. Na
jejím místě pak byl vybudován v roce 1445 římsko
- katolický kostel St. Nikolas Kirche, aby v letech
1750 až 1751 byl vystavěn současný svatostánek,
na němž se podepsal lipovský stavitel Zacharias
Hoffmann. Náš kostel sv. Mikuláše, o rozměrech
50x20x18 metrů, je chráněnou kulturní památkou.
Od této legendy měl být odvozen i název našeho
města.
Katedrály a kostely vystavěné na počest sv. Mikuláše najdete na mnoha místech v Itálii, ale také v Německu
(Hamburg) nebo v Polsku. U nás jich po celé republice jeho jménem pojmenovali více jak 90. Asi
nejznámějšími jsou katedrály na Malé straně a na
Staroměstském náměstí v Praze.
Nedaleko Kutné Hory leží obec s 860 obyvateli, nesoucí název Svatý Mikuláš. Možná by bylo zajímavé
navázat s nimi přátelský kontakt.
Text a foto: Petr Horák

Takhle asi známe mikuláše u nás nejčastěji, pátého prosince, už po mnohá desetiletí, Mikuláš navštěvuje ty nejmenší, kteří z něj, ale někdy mívají i traumata. Škoda, že tato
tradice značně upadá.

KALENDÁŘ AKCÍ

INZERCE:
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 10 hodin.
V případě zájmu a bližších informací se ozvěte prosím na tel. 607 583 534.
Děkuji a s milým pozdravem Gábina Kovářová.

•

25.12.2019 Volejbalový turnaj – sportovní hala

•

26.12.2019 Tenisový turnaj – sportovní hala

•

31.12.2019 Silvestrovské sportování – 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
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DSO - Svazek obcí Sever
Dovolte mi prosím krátkou zprávu a shrnutí
činnosti Svazku obcí SEVER. Tento svazek byl
založen za účelem výměny informací mezi
ostatními starosty severní části našeho výběžku a také větší „silou“ ve vyjednávání s okolními institucemi ohledně hlavních témat jako
například: rozvoj regionu, otázky školství,
zdravotnictví, bezpečnosti, kultury a dalších.
Svazek sdružuje 12 obcí a téměř 30 tisíc občanů.
Svazek se v letošním roce zabýval otázkou
zdravotní péče (Lužické nemocnice), kterou
však nemohl úplně ovlivnit z důvodu plného
vlastnictví městem Rumburk, působil tedy
jako pomocný orgán při vyjednávání. Dále se
zabýval otázkou přeshraniční zdravotní péče,
která se pomalu rozbíhá a již dnes napomáhá
zabezpečit dostupné a včasné zdravotní ošetření (za měsíc září téměř 150 pacientů z výběžku bylo ošetřeno v nemocnici v Sebnitz).
Další, velmi pozitivní krok a úspěch zazname-

nal svazek při přesvědčení krajského ředitelství PČR a odvrátil tak plánované slučování
obvodních oddělení Policie ČR Velký Šenov
a Šluknov. Obě oddělení zůstala zachována.
Do dalšího roku se pokoušíme získat dotaci na
nákup pomůcek potřebných při likvidaci škod
způsobených přírodními katastrofami, především pak nákup nádrží pro pitnou vodu, které
by měly poškozené obce k dispozici bezplatně. Nadále také běží dotačně podporovaný
program efektivní veřejná správa a příprava
studie proveditelnosti na SINGLTREK v našich
lesích, který by měl sloužit pro volnočasové
aktivity, jízdu na kole v lesním terénu na vyznačených tratích. Dále se zabýváme možností propojení celého svazku sítí cyklostezek,
které by občanům i turistům umožnili bezpečné přemísťování po jednotlivých obcích.
S přáním krásných Vánoc a vstupu pravou nohou do Nového roku 2020 přeje
Robert Holec - předseda Svazku obcí Sever

Zaměstnanci a klienti Spolku Kolem dokola přejí všem
krásné prožití vánočních svátků a hodně zdraví,
štěstí a spokojenosti v nadcházejícím roce 2020.
Velmi rádi bychom touto cestou poděkovali městu Mikulášovice,
KÚ ÚK, soukromým firmám, dárcům, sponzorům a všem našim
příznivcům za jejich podporu v průběhu roku 2019.
Velice si vážíme Vaší podpory a těšíme se na hojné setkávání
ve spolku i v novém roce.
Děkujeme za přízeň našim klientům i všem ostatním.
Jaroslava Špisová - vedoucí sociální služby

prosinec 2019
Rok se s rokem sešel a my Vám přejeme úspěšný start v Novém
roce 2020. Touto cestou chceme poděkovat celému městu
Mikulášovice,našim sponzorům: Paní Monice Křemličkové ovoce, zelenina, Řeznictví - Mőse, paní Kocourkové - květinka
Sonia, spolku Kolem dokola, našim členům a mladým chovatelům za spolupráci v roce 2019. Už teď se těšíme na další setkání
s vámi na našich akcích v roce 2020.
S pozdravem Český svaz chovatelů, z.s.,
ZO Mikulášovice – Lerchův statek

Milí občané Mikulášovic

Je mi ctí poděkovat Vám všem, kteří nevynecháte návštěvu
žádné z našich pořádaných akcí pro veřejnost, za Vaši trvalou
přízeň. Především Vám, jejichž děti jsou členy našeho spolku
a kroužku mladých chovatelů a které aktivně podporujete v jejich náročné zájmové činnosti péče o živé tvory. Děkuji i Vám,
kteří nikdy nezapomenete podpořit naše akce darem, který
umožní získat prostředky na naši celoroční činnost. Vy všichni máte zásluhu na tom, že naše děti i letos obhájily 10. místo
v republice v celostátním kole olympiády mladých chovatelů
a rok od roku se zdokonalují ve svých vědomostech, které pak
uplatní ve škole a svém životě. Děkuji samozřejmě všem našim
dospělým členům a nemalému kolektivu dalších dobrovolníků, kteří věnují svůj drahocenný čas právě ve prospěch dětí,
především při pořádání naší největší každoroční akce, kterým
je mezinárodní dětský tábor se zvířaty.
Vám všem přejeme klidné a příjemné prožití Vánočních svátků
a závěru roku a pevné zdraví a hodně štěstí a úspěchů v blížícím se roku 2020. Toto přejeme i Vám, kdo jste si na naše akce
ještě nenašli cestu, protože po celý příští rok k tomu budete
mít nejednu příležitost.
Za Český svaz chovatelů z.s.,
Zakladní organizaci CHKo Mikulášovice
Vlastimil Jura - předseda

FOTO ZPRÁVY
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 proběhla zajímavá akce pro školáky, při které se protagonisté snažili zajímavým způsobem posluchačům přiblížit nejrůznější formy šikany, ponižování a útlaku, se kterými se
mohou v životě potkat.

V mikulášovickém kostele se uskutečnil Adventní koncert, na kterém vystoupily soubory základní lidové školy umění, školní pěvecký sboreček, mikulášovický pěvecký sbor a na závěr se představily
také děti místní mateřské školy.
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Další ročník zajímavé akce proběhl ve Slovanském domě, tentokrát se jednalo o Předvánoční krájení. Kuchařský mistr předváděl, jak si co nejvíce zjednodušit práci v kuchyni zejména při krájení zeleniny či masa. Večer proběhl v příjemné atmosféře, provoněný vynikajícím jídlem, přátelským slovem a navíc si přítomní mohli například zakoupit
také nějaký ten vánoční dárek v podobě kvalitních nožů.

Tradiční předvánoční setkání mikulášovických hasičů se svými německými protějšky proběhlo v místní kuželně. Kromě výměny zkušeností a profesní debaty se hasiči také
vzájemně utkali v kuželkách, ze zápasu vyšel vítězně německý sbor.

Mikuláš s andělem a čertem se ani letos nevyhnuli naší mateřské škole. Scénář byl praktický totožný jako roky předešlé. Malí hříšníci slibovali, přísahali a na stvrzení svých
předsevzetí mnohdy museli i podat ruku čertovi. Jak dlouho jim to vydrží ukáže až čas.

Mikulášská besídka ve Slovanském domě se uskutečnila tradičně pod záštitou žáků deváté třídy, kteří připravili program pro své mladší spolužáky. Hry a soutěže, střídala
hudba a nechyběl ani Mikuláš s andělem a čerty.
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Předvánoční setkání otužilců proběhlo na místním koupališti za účasti bez mála padesátky otužilců nejen z Mikulášovic ale také ze spřátelených skupin z celého regionu.
Dobrá nálada, zdobení stromečku, něco k zakousnutí a voda tak akorát, pochvalovali si naši otužilci.

V budově informačního střediska se to jenom hemží návštěvníky a vůbec nevadí,
že není hlavní sezona. Návštěvnost nožířského muzea je oproti minulému roku
větší, v informačním středisku jsou stále v prodeji knihy o Mikulášovicích a mnoho dalších zajímavých suvenýrů vhodných i jako vánoční dárek. Na dobré úrovni je
i návštěvnost městské knihovny a vše si může návštěvník centra zpříjemnit například vlastnoruční výrobou třeba drobné keramiky. V mikulášovickém dnes již multifunkčním centru to prostě žije i díky skvělé spolupráci obsluhy IC, Muzea, majitelky
Skloluxusu a vedením TOM Mikulášovice.
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22. ročník Mikulášského turnaje v halové
kopané již minulostí
Mladší přípravky ovládlo bez obdrženého
gólu a bez ztráty bodu mužstvo FK Mikulášovice.
V sobotu 7. 12. 2019 FK Mikulášovice pořádal
v místní sportovní hale již 22. ročník Mikulášského turnaje v halové kopané přípravek
ročník 2011 a mladší. Vítězem turnaje se po
dvouleté odmlce stalo mužstvo mladých nadějí z místního FK Mikulášovice, které ve finále
porazilo svého soka Spartak Jiříkov poměrem
3:O. Třetí příčku vybojovalo mužstvo z Dolní
Poustevny, když porazilo borce z Varnsdorfu
až v penaltovém rozstřelu. Utkání skončilo
remízou 1:1 a penalty vyhrála Poustevna 3:2.
Turnaje se zúčastnilo osm družstev ze Šluknovského výběžku, mužstvo Šluknovsko bylo
složeno z hráčů FK Mikulášovice a FK Dolní
Poustevny. Mužstva byla rozlosována do dvou
skupin po čtyřech mužstvech, kde se utkal každý s každým. Po odehrání základních skupin
byla mužstva nasazená podle umístění do vyřazovací části turnaje. K jednotlivému utkání
nastupovalo za každé mužstvo pět nadějných
borců, jeden brankař a čtyři hráči v poli. Ka-

ždé utkání ve skupině se hrálo 1x10 minut.
Čtvrtfinále, semifinále a o umístění se hrálo
také 1x10 minut. Celý turnaj zdárně a bez
potíží odpískali rozhodčí, Josef Hýbl a Václav
Skabrouth, kterým patří velké poděkování.
Na závěr tradičního turnaje se na turnaj přišli
podívat, tradiční hosté čert s Mikulášem, který se společně se starostkou paní Trojanovou,
ujali slavnostního předávání sladkých cen pro
všechna zúčastněná mužstva, poháry a ceny
pro nejlepší jednotlivce, kde pro velký počet
hráček byla udělena i cena pro nejlepší hráčku. První tři celky dostali i poháry a vítěznému
mužstvu byl propůjčen i putovní pohár, se
kterým se mohli hráči s trenéry vyfotit spolu
s čertem a Mikulášem. Po slavnostním aktu
byl putovní pohár opět vrácen organizátorům
k uložení pro další ročníky. Organizátoři tohoto turnaje by chtěli poděkovat sponzorům
Mikulášského turnaje: Město Mikulášovice,
FAČR, MŠMT, Mikov, Alatex, Korekta, TETA a FK
Mikulášovice. Závěrem se organizátoři těší
a zvou na další již 23. ročník v roce 2020.
Jaroslav Šulc – předseda FK Mikulášovice

Foto: Tomáš Fúsek
Hned od prvního zápasu dávali kluci z mikulášovického týmu najevo, že turnaj bude probíhat pod
jejich taktovkou.

Pohled na mikulášovické fotbalové naděje.

Výsledky ve skupinách:

Skupina A:
FK Mikulášovice 1 - TJ Spartak Jiříkov
1:0
FK Dolní Poustevna - FK Varnsdorf
2:1
TJ Spartak Jiříkov - FK Varnsdorf
0:2
FK Mikulášovice 1 - FK Dolní Poustevna
3:0
FK Dolní Poustevna - TJ Spartak Jiříkov
3:1
FK Varnsdorf - FK Mikulášovice 1
0:3
Pořadí:
1. FK Mikulášovice
7:0
9 bodů
2. FK Dolní Poustevna
5:5
6 bodů
3. FK Varnsdorf
3:5
3 body
3. TJ Spartak Jiříkov
1:6
0 bodů
Skupina B:
FK Rumburk - Šluknovsko
2:0
SK Plaston Šluknov - FK Mikulášovice 2
2:1
Šluknovsko - FK Mikulášovice 2
0:2
FK Rumburk - SK Plaston Šluknov
0:5
SK Plaston Šluknov - Šluknovsko
6:0
FK Mikulášovice 2 - FK Rumburk
0:1
Pořadí:
1. SK Plaston Šluknov
13:1
9 bodů
2. FK Rumburk
3:5
6 bodů
3. FK Mikulášovice
3:3
3 body
4. Šluknovsko
0:10
0 bodů
Čtvrtfinále:
FK Mikulášovice – Šluknovsko
6:0
FK Varnsdorf – FK Rumburk
1:0
FK Dolní Poustevna – FK Mikulášovice 2
2:0
TJ Spartak Jiříkov – SK Plaston Šluknov
1:0
Semifinále:
FK Mikulášovice – FK Varnsdorf
2:0
FK Dolní Poustevna – TJ Spartak Jiříkov
0:2
O 3. – 4. místo:
FK Varnsdorf – FK Dolní Poustevna
1:1
PK
2:3
Finále:
FK Mikulášovice 1 – TJ Spartak Jiříkov
3:0
Celkové pořadí:
1. FK Mikulášovice 1
2. TJ Spartak Jiříkov
3. FK Dolní Poustevna
4. FK Varnsdorf
5. - 8. SK Plaston Šluknov
5. - 8. FK Rumburk
5. - 8. FK Mikulášovice 2
5. - 8. Šluknovsko
Vyhodnocení jednotlivci:
Nejlepší hráčka – Karolína Hauserová – FK Dolní Poustevna
Nejlepší hráč – Adam Fojta – FK Mikulášovice 1
Nejlepší střelec – Vojtěch Sýkora – FK Mikulášovice 1
Nejlepší brankář – Tomáš Čácha – FK Dolní Poustevna

Vojtěch Sýkora si vystřílel cenu pro nejlepšího střelce turnaje.
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Vážení spoluobčané,
přijměte ke konci několik málo informací o
činnosti Obvodního oddělení Policie České republiky ve Velkém Šenově. Jak většina z Vás asi ví, mělo dojít k reorganizaci v
rámci policejních útvarů ve Šluknovském
výběžku. Mimo jiné se tato reorganizace
měla dotknout i policie ve Velkém Šenově.
Místní oddělení se mělo sloučit s oddělením ve Šluknově se sídlem právě v sousedním městě Šluknov. Na základě různých
jednání zejména ze strany samosprávy ke
slučování nedošlo a i nadále bude pro Vás
nejbližším policejním útvarem policie ve
Velkém Šenově.
Naše činnost je zaměřena zejména na
ochranu veřejného pořádku a bezpečnosti,
kdy ke stěžejním činnostem patří zejména
majetková kriminalita a oznámení v rovině
veřejného pořádku (např. rušení nočního
klidu) a občanského soužití (zejména vzájemné spory, napadání apod. mezi spoluobčany). Tato problematika nás provází
každoročně během celého roku. Současně
se často potýkáme s nezodpovědnými řidiči zejména motorových vozidel. V posledních letech se značně v rámci kontroly
řidičů projevuje užívání návykových látek
– drog. Smutné prvenství v této problematice má v našem služebním obvodu obec
Mikulášovice, a to jak v rámci provedených

kontrol, tak i v rámci osob, které byly kontrolovány a pocházejí z obce Mikulášovice.
Vzhledem k tomuto je na tuto problematiku zaměřena činnost nejen policistů z Velkého Šenova, ale i z jiných útvarů, které v
našem služebním obvodu provádí dohled
např. v rámci dopravy. Jedná se zejména o
dopravní policii a oddělení hlídkové služby. Několikrát v našem služebním obvodu
a nejen v rámci katastru obce Mikulášovice, prováděli svoji činnost i kolegové ze
Speciální pořádkové jednotky sídlící v Ústí
nad Labem.
V souvislosti s nastíněnou problematikou
Vás chci požádat, abyste si v rámci možností co nejlépe zabezpečovali svůj majetek, zlodějům nezlehčovali jejich jednání
např. nezajištěným majetkem, viditelným
ponecháváním jakýchkoliv věcí na sedačkách vozidel při parkování, vnímali pohyb
osob ve svém okolí, všímali si podezřelých
okolností tak, aby bylo chování potencionálních pachatelů ztíženo, či zamezeno.
Na závěr Vám jménem našeho kolektivu
přeji příjemné prožití Vánočních svátků a v
roce 2020 mnoho zdraví, štěstí a pohody.
za OOP Velký Šenov
npor. Bc. Zdeněk Podolák
vedoucí oddělení

PŘEJEME

Příjemné prožití svátků
vánočních a mnoho úspěchů
do Nového roku 2020
přeje

VÁM KRÁSNÉ

HODNĚ ŠTĚSTÍ, ZDRAVÍ
A NALÍTANÝCH KILOMETRŮ BEZ NEHOD.

Sbor dobrovolných hasičů
Mikulášovice

Hodně úspěchů nejen těch sportovních,
pohody, zdraví a štěstí v osobním životě
přeje
Turistický oddíl mládeže Mikulášovice.

Děkujeme všem za podporu i díky Vám jsme patřili k těm nejlepším.
Turistický oddíl mládeže Mikulášovice.
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