
číslo 6 ročník 31 červen 2021 ZDARMA

SVOZY ODPADŮ 
ČERVENEC 2021

DOMOVNÍ ODPAD
týdenní - každé pondělí

14ti denní - liché pondělí
5.7. a 19.7.

kombinovaný - liché pondělí
5.7. a 19.7.

měsíční – pondělí5.7.

PYTLE S TŘÍDĚNÝM ODPADEM
sudé pondělí 12.7. a 26.7.

SBĚRNÝ DVŮR
každý všední den 

od 14.00 do 16.00 hodin
sobota17.7. a 31.7.

od 9.00 do 11.00 hodin
DOVOLENÁ 5.7. - 10.7.2021

BIO NÁDOBY
Sudá středa 14.7. a 28.7.

Indiánský náčelník navštívil naši školku

Pasování prvňáčků na čtenáře

Přesto, že tropická letní vedra mírně polevila, nic to 
nezměnilo na skutečnosti, že do mikulášovické mateřské 
školy dorazil sám náčelník z nedaleké indiánské vesničky 
„Rosehill“. Dětem tak představil, jak v dřívějších dobách 
žili původní obyvatelé Severní Ameriky. Děti ho přivítaly 
nejen s  nefalšovaným nadšením, ale také stylově 
v čelenkách s peřím i v nejrůznějších převlecích. Náčelník 
povyprávěl o  indiánech, jejich zvycích, typickém 
bydlení, zbraních pro lov zvěře, hudbě a  hudebních 

nástrojích. Děti si prohlédly mnoho zajímavých replik, 
zazpívaly si indiánským jazykem, zatančily si hadí a vraní 
tanec. Zkrátka před prázdninami prožily moc zajímavý 
den plný netradičních zážitků. A  kdyby se někdo chtěl 
dozvědět ještě o  něco více, může navštívit indiánskou 
vesničku v  obci Růžová, podrobné informace na 
www.rosehill.cz. 

Text a foto: Tomáš Fúsek 

Období bez klasického vyučování nám pominulo, a tak 
se školáci opět mohli setkat nejen ve školních lavicích 
při výuce. Na řadu přicházejí také ty slavnostnější 
okamžiky, jedním takovým je například pasování 
prvňáků na čtenáře. Každý pasovaný školák přečetl 
svým spolužákům, rodičům i  dalším hostům svůj text 

a pak byl slavnostně pasován deváťáky na čtenáře. Paní 
učitelka každému popřála mnoho čtenářských úspěchů 
a  věnovala knihu na připomínku tohoto významného 
dne. Na závěr si všichni společně přednesli svůj čtenářský 
slib.

Text a foto: Tomáš Fúsek

Ordinace praktického lékaře
MUDr. Pavla Ticháčková

UPOZORNĚNÍ
návštěvu v ordinaci je nutné 

TELEFONICKY OBJEDNAT
412 394 578
775 536 155

pondělí
12.00 - 18.00 hodin

úterý - pátek
8.00 - 11.00 hodin

Přání do dalších přečtených řádků a  kniha na památku 
z rukou paní učitelky.

Nezbytné pasování od starších spolužáků z deváté třídy.

Děti s  čelenkami na hlavách neskrývaly svůj zájem 
a indiánský náčelník měl plné ruce práce

Tolik zajímavých věcí, co si asi prohlédnout dříve

Tip na výlet
str. 5

Tour de Feminin
str. 7
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Aktuálně z městské e-mailové korespondence
došlo 15.5.2021 v 20:12 od Robert Riedel

Sloučení a splynutí ZŠ a MŠ Mikulášovice
Na únorovém zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice dne 10. 
2. 2021 bylo paní starostkou Ing.  Miluší Trojanovou navrženo přidání 
bodu do programu zasedání ve znění: záměr sloučení ZŠ a  MŠ 
Mikulášovice. Toto přidání navrhovaného bodu bylo všemi devíti 
přítomnými zastupiteli schváleno. Když došlo na projednávání tohoto 
bodu, byly pouze přečteny obecné ekonomické a  provozní důvody, 
které ani nekorespondovaly s  našimi příspěvkovými organizacemi 
a  ani neproběhlo žádné projednání, vysvětlení, ani ekonomická 
studie. Náhle zaznělo usnesení, že obě zařízení se od 1. 7. 2021 
slučují, mateřská škola zaniká a nový název bude Základní a Mateřská 
škola Mikulášovice. Tudíž se nejednalo pouze o  záměr, ale rovnou 
o  vykonané a  schválené rozhodnutí. Toto se samozřejmě dvěma 
přítomným opozičním zastupitelům nelíbilo, na vznesené připomínky 
bylo reagováno podrážděně, že se jedná o  demokratické rozhodnutí 
a nic s tím neudělají. 
O  tomto kroku byly následně informovány obě ředitelky, které 
samozřejmě o  této věci neměly ani tušení. O  zhruba týden později 
proto navrhly schůzku s vedením města. 

Dne 22. 2. 2021 přišel e-mail, ve kterém byla schůzka odmítnuta s tím, 
že zřizovatel má zájem vytvořit koncept školy, založený na moderním 
způsobu řízení a moderních formách výuky. Obě zařízení se tím prý ruší 
a  vznikne zcela nové, které již v  názvu bude reprezentovat moderní 
způsoby výuky a  moderní přístup vedení. Oslovili prý zástupce 
Pedagogické fakulty UJEP v Ústí nad Labem a vznikne tak Fakultní ZŠ 
a MŠ v Mikulášovicích s cílem vytvořit v regionu prestižní školu. Podobné 
informace byly otištěny v únorovém čísle Mikulášovických novin. Tato 
změna tedy neznamená dle školského zákona sloučení škol, ale splynutí 
škol. Vedení města si totiž uvědomilo, že pouhým sloučením se ředitelky 
ZŠ nezbaví. Proto vymyslelo splynutí, a aby to nebylo tak okaté, tak do 
toho zapojili Pedagogickou fakultu UJEP v Ústí nad Labem. Po dotázání 
se pana děkana PF UJEP ale vyšlo najevo, že o  ničem neví, jednáno 
s nikým z fakulty neproběhlo a celá Fakultní ZŠ a MŠ je zcela smyšlená. 
Na toto podivné jednání byla starostka upozorněna, snažila se z dané 
problematiky vykroutit tím, že to jednání bylo předběžné, neofi ciální 
a že je to běh na dlouhou trať. Byla též panem děkanem upozorněna, 
že nelze výsledky takovéhoto neofi ciálního jednání na úrovni nějakých 
osobních známých predikovat ani vyhlašovat.

Dne 17. 3. 2021 proběhlo další zasedání Zastupitelstva města, kde 
bylo revokováno předchozí usnesení o sloučení a navrhnuto usnesení 
o  splynutí škol. Na toto zasedání dorazila v  hojném počtu široká 
veřejnost, která se snažila získat odpovědi na to, proč obě fungující 
zařízení musejí k 30. 6. 2021 skončit a vzniknout má zcela nová škola. 
Odpovědi se nedočkali, paní starostka neustále opakovala pouze 
obecné ekonomické výhody a případnou zastupitelnost zaměstnanců.
Zároveň byla schválena nová zřizovací listina, na jejíž vypracování 
neměla paní starostka pověření (to ji na únorovém jednání pověřilo 
vyhotovením zřizovací listiny na sloučení a ne na splynutí). Ve zřizovací 
listině bylo objeveno mnoho chyb a nedostatků, na některé z nich byla 
upozorněna, ale nebrala jakékoliv připomínky v  potaz. Nejzávažnější 
chyba byla již v  samotném názvu nové příspěvkové organizace 
Základní a Mateřská škola Mikulášovice.

Dne 15. 4. 2021 se konalo v  pořadí již třetí letošní zasedání 
Zastupitelstva města, kde byla předchozí zřizovací listina revokována 
a  schválena další, tentokrát již se správným názvem Základní škola 
a  Mateřská škola Mikulášovice, nicméně spousta dalších chyb 
a nedostatků v ní zůstala. Po upozornění, zda je daná listina v pořádku, 
bylo odpovězeno kladně, že ji vyhotovila advokátní kancelář a  byla 
konzultována s  krajským úřadem. Opět neměla paní starostka 
pověření od Zastupitelstva města, a přesto ji znovu koaliční zastupitelé 
schválili. Přidala si totiž po proběhlé přestávce bod s  pověřením 
na přípravu zřizovací listiny. Veřejnost se opakovaně dotazovala na 
rozdíly mezi sloučením a  splynutím, odpovědi se opět nedočkala.
Celé této akci předcházejí letité spory paní starostky s ředitelkou ZŠ. Od 
podzimu 2020 byla vidět, a hlavně cítit, evidentní snaha najít na naší 
základní škole chyby a  nedostatky. Paní ředitelka dostávala urážlivé 
a hanlivé dopisy od paní starostky, že je líná, neschopná, že její práce 
se neslučuje s prací ředitelky ZŠ, že pod jejím vedením škola zamrzla 
v 70. letech minulého století. Dále to pokračovalo rozvrhem a plánem 
distanční výuky na jednání školské rady. Paní ředitelce Kalouskové 
bylo neustále podsouváno, jak je špatná ředitelka, že nemá koncepci 
k  řízení školy, že není dobrá manažerka, neumí uřídit svůj kolektiv 
a  zavést jednoduchá pravidla, která by všichni učitelé dodržovali. 
Opakovaně byl na jednání Zastupitelstva města napadán systém 
distanční výuky ze strany předsedkyně školské rady Pavlíny Trojanové 
a  dalších dvou přizvaných nespokojených matek (které si ale nikdy 
ofi ciálně nestěžovaly). Učitelé prý s  dětmi a  rodiči jednají arogantně, 

jsou na ně zasedlí, úkoly posílají a opravují  brzy ráno nebo pozdě v noci. 
Nejprve bylo úkolů málo, pak zase hodně. Kritizován byl rozsah online 
hodin, že škola není moderní, nepřevedla všechny hodiny do online 
formy jak je běžné na všech okolních školách. Toto samozřejmě nebyla 
pravda, škola se naprosto přesně řídila Metodickým doporučením MŠMT.
Když vedení města zjistilo, že škola dělá vše správně, rozhodlo se 
k nezvyklému kroku. Tajně a bez předchozího oznámení či upozornění 
se připojilo přes rodiče svých známých do online hodin a takto zhlédlo 
nejprve 4 hodiny, poté dalších minimálně 6 hodin. Toto probíhalo 
zhruba v  polovině února. O  proběhlém sledování nejprve obdrželo 
vedení školy dne 10. 2. 2021 (půl hodiny před jednáním zastupitelstva 
o  sloučení škol) pochvalný e-mail, ve kterém byla vyzdvižena práce 
jednotlivých pedagogů. O pár dní později obdrželi všichni zastupitelé 
e-mail, který již byl poměrně kritický – hodnotil chování, přístup i vzhled 
žáků i pedagogů – neučesanost, neumytost, špínu, přerostlé nehty…
Snaha zbavit se tedy ředitelky ZŠ je zcela evidentní a  po ukončení 
zasedání Zastupitelstva města dne 15. 4. 2021 toto bylo i  vysloveno 
nahlas z úst některých zastupitelů. 

Ing. Robert Riedel

Reakce koaličních zastupitelů na dopis pana zastupitele Ing. R. Riedela:

Vážení občané, dovolte i nám se vyjádřit k výše uvedené rekapitulaci 
nedávných událostí v podání zastupitele Ing. Roberta Riedela.  
Pan zastupitel Ing. R. Riedel se neustále domáhá, s  odvoláním 
na tiskový zákon, k  uveřejňování jeho názorů v  našem 
periodickém tisku. Není pravda, jak se snaží veřejnosti 
předkládat, že by z  naší strany docházelo k  porušování tiskového 
zákona. Neporušujeme tiskový zákon ani jakýkoliv zákon jiný. 
Pan Ing. R. Riedel nás, opoziční zastupitele, starostku i  místostarostu 
neustále napadá, osočuje ze lží a neschopnosti. A proto se ptáme, v čem 
veřejnosti lžeme? Vzniklo nové školské zařízení, byl jmenován nový 
ředitel naší ZŠ a MŠ a byla otevřena cesta ke spolupráci s Universitou 
Jana Evangelisty Purkyně v  Ústí nad Labem. V  čem jsme lhali?
V  současné době se v  Mikulášovicích realizuje nebývalé množství 
investičních akcí. Největší, nepřehlédnutelná akce je rekonstrukce horní 
budovy ZŠ. Probíhá rekonstrukce střechy na staré spořitelně č.p.574, 
rekonstrukce toalet v přízemí Slovanského domu, plynofi kace obecních 
bytů a stavba nového zázemí na koupališti. Souběžně s těmito akcemi 
jsou připraveny a  připravujeme další nové projekty. Opravdu je toto 
naše neschopnost, jak tvrdí pan Ing. R. Riedel?

Vážení rodiče, vážení žáci, v  novém školním roce 2021/2022 se o Vás 
bude, spolu s pedagogickým sborem, starat i nový pan ředitel. Samotný 
pan děkan UJEP v Ústí nad Labem se osobně těší na spolupráci s naší 
školou a  tímto zveřejňujeme jeho dopis adresovaný paní starostce 
Ing. Miluši Trojanové. Opravdu lze věřit tvrzení pana zastupitele Ing. R. 
Riedela, že takovýto člověk je nevyhovující na funkci ředitele naší školy?

S pozdravem Ing. Miluše Trojanová - starostka, 
Ing. Antonín Bláha - místostarosta
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OTEVŘENÝ DOPIS MÍSTOSTAROSTOVI MĚSTA

došlo 15.5.2021 v 20:05 od Klaus Klinger

Vážený pane Bláho,
vždy jsem Vás považoval za slušného a  inteligentního člověka, ale 
to, co teď předvádíte, je nedůstojné a  můj názor na Vás to zásadně 
změnilo. Upřímně se za Vás stydím. Jsem zastupitel města, který byl 
občany řádně zvolen, což se o  Vás říci nedá. Nebýt paní Čihákové, 
která šla dobrovolně do voleb s  cílem získat hlasy a  následně své 
voliče svým účelovým odstoupením podrazit, tak jste se ani do funkce 
nedostal. Nejste ani rodák z Mikulášovic, takže Vám evidentně nějaké 
tradice a historie tohoto malebného městečka nic neříkají. Stal jste se 
loutkou manipulantky, která Vám zřejmě vnutila svůj názor, a Vy jste se 
stal jeho vykonavatelem. Kdyby můj syn neupozornil na skutečnost, 
že byl odstraněn památní kámen z  koupaliště, tak by tam, kam jste 
jej nechali vyhodit, zarostl křovím a  ani pes by po něm neštěkl. 
Nyní to odůvodňujete tím, že některý ze zaměstnanců města jej 
odvezl z  vlastní iniciativy, ale jak je mi známo, tak zaměstnanci 
dělají jen to, co jim zaměstnavatel nařídí. Silně pochybuji o  tom, 
že zaměstnanci města svévolně odstraňují památní kameny, na 
které v  Mikulášovicích zrovna narazí. Kdyby byl pomník odstraněn 
s  úmyslem ho zrestaurovat a  přemístit, jistě by neskončil pohozený 
u  hřbitovní zdi, ale byl by uložen na dvoře úřadu nebo odvezen do 
objektu bývalých kasáren. A najednou - poté co se zvedla vlna nevole 
ze strany občanů po uveřejnění článku mého syna, přijdete s tvrzením, 
že pamětní kámen byl odstraněn za účelem jeho opravy a přemístění 
na důstojnější místo, a z toho důvodu jste jej předali již i kameníkovi. 
Zde je zcela evidentní, jak si sami protiřečíte. Byl tedy kámen odstraněn 
zaměstnancem města bez Vašeho svolení anebo byl odstraněn s cílem 
jej restaurovat? Proč by pak ale byl pohozen u  hřbitovní zdi? Kdy už 
konečně přestanete lhát veřejnosti a začnete přemýšlet sám za sebe.
Co se týká zbourání dvou domů v Mikulášovicích (čp. 8 a 407), tak je to 
opravdu už mimo mísu. Jsou tu zájemci, kteří tyto domy chtějí odkoupit, 
ale to Vás stejně nezajímá. Vy už jste se evidentně rozhodli na demolici, 
a tím to končí. Víte, že máte podporu Vašich dalších pěti (oveček), takže 
je vlastně úplně jedno, jaký na to má názor veřejnost. Pokud vím, tak 
demolice není žádná levná záležitost. Prosím Vás o to, abyste tento názor 
na demolici změnili. Tyto domy odprodejme za rozumnou cenu a věřím, 
že se zájemci postarají o to, aby byly chloubou jejich i našeho města. 
Rozhodně s  demolicí nesouhlasím a  též se podepíši na petici.
S přáním, že zvítězí jasná mysl a vlastní rozum Klaus Klinger - zastupitel.

Reakce, odpověď na dopis pana zastupitele Klause Klingera:

Vážený pane Klingere,
dne 17.05.2021 jsem se Vám za pracovníky MěÚ ve věci Pamětního 
kamene na koupališti omluvil, vysvětlil jsem Vám, že nastolená 
situace vznikla pouze z nevědomosti a že bude zjednána náprava ve 
formě zrekonstruovaného Pamětního kamene. Tato korespondence 
probíhala v  rovině osobní a nepředpokládal jsem, že je nutné pouhé 
nedorozumění medializovat a hystericky podsouvat široké veřejnosti. 
V  době, kdy jsem Vám odpovídal na Váš dopis, jsem netušil, že se 
budete domáhat tiskového zákona a  budete mít v  úmyslu celkově 
běžnou komunikaci zveřejňovat. Vzhledem ke skutečnosti, že se celá 
situace přesunula do roviny veřejné, reaguji následovně:

Vážení a milí spoluobčané, 
není pravda, že MěÚ porušil tiskový zákon, jak pan zastupitel Klaus 
Klinger uvádí. Jeho článek bude uveřejněn v  následujícím čísle 
Mikulášovických novin v  plném znění i  s  článkem pana zastupitele 
Ing. Roberta Riedela. Je zde však jiná otázka. Co ospravedlňuje pana 
zastupitele Klingera, že nazývá zastupitele ovcemi? Je opravdu 
pan zastupitel doktor Corn skutečně ovce? Nebo si pan Klinger 
nevzpomíná, že mu pan doktor v  roli lékaře v  minulosti několikrát 
pomohl? Je snad ovce  pan Ing. Karel Ježek, který se snaží rozvíjet 
klenot Mikulášovic nožířskou výrobu? Cožpak si pan Klinger 
nevzpomene, že i  pan Ježek mu v  minulosti podal pomocnou ruku? 
Je ovce paní starostka Miluše Trojanová za to, že pana Klingera v roce 
2014 přesvědčila v  účasti na komunálních volbách v  Mikulášovicích, 
napsala jej na její kandidátku a  dostala ho do komunální politiky? 
Je tu paní Kateřina Sýkorová, Rostislav Trojan, pan Pavel Harant. 
Jsou to obětaví, pracovití a  čestní lidé. V  žádném případě ovce!   
Vážení občané, je zde i  zastupitel, místostarosta Ing. Antonín 
Bláha. Těm, co mě znají, se nemusím představovat. Lidem, kteří 
mě neznají, se rád představím. Určitě se však za ovci nepovažuji.   
Pan Klinger Klaus zpochybňuje mé zvolení do funkce a  poukazuje 
na fakt, že nejsem rodák z Mikulášovic. Souhlasím s názorem, že paní 
M. Čiháková byla z naší kandidátky nejúspěšnější a zajisté to bylo ocenění 
její dlouholeté práce. Je však otázka, kde se tu vzal Ing. A. Bláha. Do 
komunálních voleb v roce 2018 jsem šel pouze s vědomím, že podpořím 
nespravedlnost, která se odehrála v roce 2018 v režii pana zastupitele 
Klause K. a jeho stoupenců, kteří se podíleli na odvolání paní starostky M. 
Trojanové. Tímto činem město Mikulášovice nevratně poškodili a uvrhli 
v rozvoji a obnově o několik desítek let zpět. Nikdy by mě nenapadlo, že 

skončím na úřadě jako místostarosta. Za tuto poctu mohu poděkovat 
paní učitelce M. Čihákové, která v mé osobě, jakožto zkušená pedagožka, 
odhalila určitý potenciál, kterým můžeme naše město společně se 
zastupiteli a paní starostkou posunout o kus dál a vymanit se z vlivu 
středověkých názorů prezentovaných pány Klausem Klingerem., Mgr. 
Romanem Klingerem., Ing. Robertem Riedelem a Mgr. Pánkem Petrem.
Vážení občané, do budoucna sledujte naši práci a  hodnoťte.
Pan K. Klinger poukazuje na fakt, že nejsem rodák z  Mikulášovic. 
Pro ty občany, kteří mě neznají uvádím, že jsem rodák z  Lipové. 
Pan Klaus Klinger se velice mýlí, když tvrdí, že nemám žádný 
vztah k  tradicím a  k  historii Mikulášovic. Celkově mohu 
říci, že mám velice silnou vazbu na celý Šluknovský region. 
Za dva a  půl roku jsme se zastupiteli panem doktorem Cornem Zd., 
panem Ing. Ježkem K., paní Sýkorovou K. Dis., panem Trojanem R., 
panem Harantem P. a  paní starostkou Ing.Trojanovou M. pro město 
vykonali mnoho prospěšného a  do roku 2022 ještě vykonáme.
S pozdravem, Ing. Antonín Bláha - místostarosta      

došlo 16.6.2021 v 00:12 od Monika Zimmerová

Vážení spoluobčané,
touto cestou bychom chtěli Vám všem, kteří jste podpořili petici proti 
zbourání bytového domu č.p. 8 – bývalého červeného kříže, moc 
poděkovat. Velice si toho vážíme. 
Petici podepsalo celkem 584 osob, z  toho 559 občanů Mikulášovic 
a  25 z  ostatních měst a  obcí. Z  Dolní Poustevny - 6, Vilémova - 4, 
Prahy - 3, Rumburku - 2, Varnsdorfu - 2, Lomu - 2, Klecan - 1, Lipové - 1,
Jiříkova - 1, Velkého Šenova - 1, Kopce - 1, Ústí nad Labem - 1.
Archy s podpisy a návrhy na užití tohoto objektu jsme předali na MěÚ 
v Mikulášovicích ve dnech 24.05.2021 a 16.06.2021.
Podepsaní občané Mikulášovic navrhují:
1. Bytový dům č.p. 8 zakonzervovat a vyčkat na vyhlášení nových výzev 

v novém programovém období 2021-2027.
2. Pokud možno nechat zpracovat projektovou dokumentaci na 

rekonstrukci objektu.
3. Zkusit zažádat o  nevratnou dotaci z  Evropských strukturálních 

a investičních fondů.

Například z těchto programů:
Integrovaný regionální operační program (IROP)
OP Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost
(OPTAK) využití brownfi eldů pro podnikatelskou činnost
OP Zaměstnanost (OPZ +)
Zlepšování kvality a dostupnosti zdravotní péče
První výzvy spadající pod nové programové období 2021 - 2027
by  v některých programech mohly být vyhlášeny na konci roku 2021.
Většina výzev by se pak měla začít vyhlašovat v  první polovině roku 
2022.
V pondělí 31.05.2021 proběhlo na MěÚ jednání ohledně domu č.p. 8. 
Zastupitelům města byly předány další návrhy občanů na užití tohoto 
objektu. Na konci jednání padl ze strany představitelů města také tento 
návrh - objekt zrekonstruovat a pak do něj přestěhovat MěÚ a objekt, 
kde je nyní MěÚ, dát do pronájmu. 
Myslíme si, že tento návrh není vůbec špatný.

Monika Zimmerová a Milan Dvořák

Reakce, odpověď na dopis paní Moniky Zimmerové a Milana Dvořáka:
Vážení občané, vážená paní Zimmerová, pane Dvořáku,
děkujeme Vám za Vaši občanskou iniciativu, která nám byla doručena 
ve formě petice na zachování nemovitosti č.p.8 v  Mikulášovicích. 
Rádi bychom Vás ubezpečili, že osud této nemovitosti nám v žádném 
případě není lhostejný, ale zvažujeme i  reálné fi nanční možnosti 
našeho města. Jedná se o  dědictví, které jsme získali z  minulých let. 
Tato nemovitost v  Mikulášovicích chátrá desítky let, podepsal se na 
ní vztah našich předků k  této nemovitosti a  v  průběhu posledních 
50 ti let si své uplatnění nenašla.  Prvotní záměr rekonstrukce této 
nemovitosti byl postaven na vybudování 6 -ti bytových jednotek, které 
by v případě pronájmu měly částečně zmírnit dopad fi nanční zátěže na 
městskou kasu.  V současné době se však potřeba bytového fondu stala 
bezpředmětnou, neboť město získalo 15 levnějších bytových jednotek 
na sídlišti, kde došlo k celkovému ozdravení jak prostředí, tak i vztahů. 
A zde nastává výrazný odklon od původního záměru.

Vážení občané,
ekonomika takovéto nemovitosti je nereálná. Neméně důležitým 
aspektem je fakt, že není žádoucí v  lokalitě kolem kostela budovat 
bydlení a zvyšovat koncentraci lidí, když zde nejsme schopni z důvodu 
nedostatku místa zajistit parkování ani zelené zóny odpočinku. 
V současné době hraje vše proti existenci této nemovitosti. Stavebně 
technický stav, nákladná rekonstrukce, její využití a v neposlední míře 
i  estetické vyznění vzhledem k  budově MěÚ. Z  pohledu odstranění 
této stavby město může získat kromě již zmíněné úspory fi nančních 
prostředků, která pro Vaši představu se bude pohybovat kolem 30 mil. 
Kč a více, odstavnou plochu pro rezidenty nemovitosti č.p. 7 nebo hůře 
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mobilní návštěvníky kostela, vzdušný prostor okolo MěÚ, přehlednou 
křižovatku před kostelem a  krásný pohled na kostel. Jako pomyslný 
odpustek lze navrhnout část uspořených peněz věnovat do rekonstrukce 
schodiště před kostelem, případně i  částečnou opravu kostela. 
S prodejem nemovitosti úzce souvisí v minulosti již přijaté usnesení, že 
v historickém centru Mikulášovic kolem kostela se nemovitosti prodávat 
nebudou z obav možného zneužití obchodníků s chudobou. Ostatně 
jsme vynaložili nemalé úsilí na ozdravení této lokality. Vysoké náklady 
na kompletní rekonstrukci nás utvrzují v  názoru, že běžná fyzická 
osoba si s  takovouto rekonstrukcí nedokáže poradit. Za posledních 
50 let si tato nemovitost svoje využití nenašla, současný technický 
stav se jeví jako brownfi eld a  proto je jednáno o  možné demolici. 
Někdy je opravdu nutné zvážit, jestli staré, hyzdící, nevyhovující, 
nepotřebné a nemající valnou historickou cenu není vhodné odstranit.
Vážení občané, pokud byste si mohli vybrat z  důvodu omezených 

fi nančních možností mezi rekonstrukcí nemovitosti č.p. 8 a  možností 
vyřešit dopravně obslužnou situaci jako jsou parkovací místa, chodníky, 
komunikace, veřejné osvětlení na sídlišti v  Mikulášovicích /projekt 
je před stavebním povolením/, která možnost by zvítězila?  Dle nás 
chodníky, parkovací místa, komunikace a  veřejné osvětlení obecně 
prezentují skutečnou reálnou potřebu našeho města a  jeho obyvatel. 
Pokud dojde k  pouhému zakonzervování nemovitosti č.p. 8, tato 
nemovitost zde bude strašit další desítky let, mnozí z nás se případné 
rekonstrukce nedožijí a budeme neustále žít v polorozbořeném městě. 
Pamětníci vědí, že v  Mikulášovicích zmizelo v  průběhu let mnoho 
nemovitostí a je třeba se připravit i na skutečnost, že tento trend, pokud 
nebudeme chtít akceptovat ruiny, bude i nadále pokračovat.  

S pozdravem Ing. Miluše Trojanová - starostka, 
Ing. Antonín Bláha - místostarosta

KRÁTKÉ ZPRÁVY

KALENDÁŘ AKCÍ

AKTUALITY Z INFORMAČNÍHO 
STŘEDISKA

Vážení rodiče novorozených dětí,
po obdržení rodného listu dítěte přijďte s tímto dokladem na 
ohlašovnu městského úřadu Váš přírůstek přihlásit. Tento úkon 
nepodléhá poplatku.

evidence obyvatel MěÚ Mikulášovice

Ocenění Zlatý džbánek 
za rok 2020

Krajská zdravotní začne 
využívat chirurgické operační 
sály nemocnice v Rumburku

Jedním z  oceněných cenou Zlatý džbánek, kterou uděluje Ústecký 
kraj, se stal mikulášovický Roman Klinger za udržování lidové tradice 
„Velikonoční jízda“.
Oceněným předal ceny na krajském úřadě Vlastimil Skála, předseda 
Výboru pro kulturu a  památkovou péči. Ústecký kraj oceněním Zlatý 
džbánek přispívá k  naplňování celostátní Koncepce účinnější péče 
o  tradiční lidovou kulturu a  posiluje tak snahu jednotlivců i  dalších 
subjektů o zachování tradičních regionálních zvyků, obyčejů a řemesel.

Foto: Tomáš Fúsek

Zdravotníci Krajské zdravotní, a.s., začnou operovat v  Lužické 
nemocnici Rumburk. Cílem je efektivněji využívat nemocniční 
kapacity a  pomoci obyvatelům Ústeckého kraje, kteří čekají na 
odložené operační zákroky. Výkony, které odpovídají vybavení 
a  možnostem rumburské nemocnice, bude provádět operační 
tým Masarykovy nemocnice v  Ústí nad Labem za asistence 
Anesteziologicko-resuscitačního oddělení tamější nemocnice. „Cílem 
vedení společnosti je vybudovat z  Lužické nemocnice zařízení, které 
bude poskytovat pacientům plně profesionální péči odpovídající 
dnešním standardům. V nemocnici již dnes funguje interní ambulance, 
dětské oddělení, ale také chirurgie. A  právě zdejší chirurgické 
operační sály bychom chtěli více využívat. Chceme tímto krokem 
ulevit i  děčínské nemocnici, která nyní část pacientů z  této oblasti 
přebírá,“ říká generální ředitel Krajské zdravotní, a.s., MUDr. Petr Malý.
„Dnes jsem společně s  MUDr. Martinem Sauerem, primářem.
Chirurgického oddělení Masarykovy nemocnice v  Ústí nad Labem 
navštívil nemocnici v Rumburku, abychom zjistili, do jaké míry můžeme 
začít využívat operační sály, kterými disponuje místní chirurgie. 
Chceme zde začít operovat plánované výkony, které jsme byli nuceni 
v rámci celé Krajské zdravotní nyní s ohledem na pandemii onemocnění 
COVID-19 odkládat. Právě tento postup nám umožní začít realizovat 
operace, na které celá řada pacientů bohužel teď čeká dlouhé měsíce,“ 
přibližuje situaci MUDr. Jiří Laštůvka, náměstek pro řízení zdravotní 
péče Krajské zdravotní, a.s.

Zdroj: info@kzcr.eu

Poslední dva ročníky Velikonoční jízdy sice poznamenalo epidemické 
omezení, věřme, že ty následující už budou tak, jak je známe z  let 
předchozích.

• informační středisko, Nožířské muzeum a  prodejna suvenýrů 
i nožů je již v plném provozu. Otevřeno je denně od 9.00 do 16.00 
hodin s polední pauzou 12.00 - 12.30 hodin. Případné informace 
na tel.: 739 452 734, e-mail: ic@mikulasovice.cz

Městská knihovna je rovněž v  provozu, každý čtvrtek od 14.00 
hodin do 17.00 hodin

Správa Národního parku České Švýcarsko informuje: 
• Aktuální informace o  omezení vstupu a  přechodně uzavřené 

turistické cesty v  NPČŠ (z  důvodu bezprostřední hrozby pádu 
smrkových souší) a  také možnosti, kudy některé cesty obejít, 
naleznete zde: npcs.cz/bezpecnost

• V  Českém Švýcarsku stále probíhá doba hnízdění. V  Národním 
parku České Švýcarsko a  na území Chráněné krajinné oblasti 
Labské pískovce opět hnízdí zvláště chránění sokoli stěhovaví, 
čápi černí a výři velcí. Více informací zde: npcs.cz 

• Na celém území národního parku hrozí vysoké nebezpečí 
pádu stromů a  jejich částí. Důvodem je velkoplošný rozpad 
smrkových kultur oslabených dlouhotrvajícím suchem a následně 
napadených lýkožroutem smrkovým. Dbejte prosím zvýšené 
opatrnosti, zvláště za silného větru a deště. Ve vlastním zájmu se 
řiďte upozorněními umístěnými v terénu a dodržujte pravidla pro 
návštěvu národního parku.

Akce ostatních subjektů:
10.7.2021 - Eastern Tunes - hudební festival od 12.00 h., 
louka v dolních Mikulášovicích

16.9.2021 - Olga Lounová - koncert, Slovanský dům
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TIP NA VÝLET

Pilnitz je největším zámeckým komplexem v Evropě

Ani coronavirus nezastavil mladé chovatele v účasti na olympiádě

Česko je v Evropě turisticky profl áknutou zemí, díky krásné přírodě, ale 
take mnoha historickým stavbám, mezi něž patří i hrady a zámky. Bo-
hužel, v  našem kraji jimi, kromě rozhleden, zrovna moc neoplýváme. 
Zato se nám otevírají možnosti navštívit nepřeberné množství těchto 
unikátních skvostů v  blízkém okolí u  našich sousedů. Navíc můžeme 
být hrdi i na to, že mnohé z nich byly postaveny z popudu českých pa-
novníků. I když zrovna jako na potvoru, v tomto případě tomu tak neby-
lo. Navíc, pro tohle složité období je důležitý ještě ten fakt, že konečně 
pozitivní testy pomalu, ale jistě vytlačuje pozitivní nálada, kterou může-
me dnešním výletem jedině podpořit. Ke všemu vyrazíme s jistotou, že 
nad námi drží ochranou ruku už pátý ministr zdravotnictví v posledních 
osmi měsících. Kde jinde se tak o své ovečky starají. Takže vzhůru na 
cestu!
Na zámek Pilnitz se dostaneme nejsnáze a nejrychleji autem na trase 
Sebnitz, Hohnstein, Bastei, Lohmen. Na místě určení, těsně před brana-
mi Drážďan, jsme po nějakých 40 kilometrech. Možná ani netušíme, co 
lze objevit za humny. Jako z mnoha dalších podobných staveb z celkem 
blízkého okolí, budeme celým komplexem zámku doslova fascinováni. 
Vstoupíme do největšího zámeckého areálu v Evropě.
Původní stavba na samém břehu Labe má ve svém rodném listě zapsán 
některý z  letopočtů okolo roku 1400, kdy byla opevněna jako hrad. 
Pozdější přestavbu na barokní zámek a letní rezidenci saského králov-
ského rodu měl po roce 1707 na svědomí saský kurfi řt, velkokníže li-
tevský a polský král August Silný, který toto dílo věnoval jako dárek své 
milence, hraběnce Coselové. Když ale tato metresa v roce 1718 upadla 
v nemilost a byla doživotně uvězněna na nedalekém hradě Stolpen, byl 
postupně zámek Pilnitz přebudován, jak se tehdy uvádělo, pro repre-
zentaci a zábavu “slušné společnosti”.

Součástí tohoto úchvatného a překrásného objektu je Vodní palác se 
svým nepřehlédnutelným schodištěm až k  hladině Labe, s  kotvištěm 
pro parníky plovoucí na trase Drážďany – Bad Schandau (koneckonců 
i jedna z možností, jak se na tento výlet dopravit). V minulosti schody 
umožňovaly panstvu přístup k  vodě a  projížďkám po řece v  gondo-
lách. V této části zámku a v takzvaném Horním paláci je v umělecko-
průmyslovém muzeu zachycen život tehdejších obyvatel tohoto sídla. 
O něco později byly postaveny Anglický palác s oranžérií a Čínský pa-
lác. Obdivuhodnou stavbou ocelové konstrukce se skleněnými výpl-
němi je i Palmový dům. V něm, na 660 čtverečních metrech, můžeme 
obdivovat pestrou škálu cizokrajných rostlin dovezených z Jižní Afriky 
a Austrálie. Návštěvníka nejvíc zaujme prostřední vyvýšená část tohoto 
skleníku s různými palmami a vodotrysky. Atrakcí číslo jedna je beze-
sporu v parku umístěná 250 let stará japonská kamélie, která na sobě na 
jaře v době květenství nese až 35000 květů. O strom je odjakživa velice 
dobře postaráno, takže například zimní čas přečkává pod kopulí, která 
k němu zajíždí po speciální kolejnici. Jinak se místní zahradníci mohou 
pochlubit pěstováním více jak 2000 dřevin a přes 600 různých rostlin. 
Do perfektně udržované zeleně je vsazena fontána, řízená sensory au-
tomaticky podle síly větru tak, aby její voda nevadila okolním sazeni-
cím. Do parku bývají v  letním čase instalovány různé velkoobjemové 
stolní hry, na kterých si můžete i vy vyzkoušet, jak jste šikovní. Zámek 
Pilnitz patří mezi nejnavštěvovanější historické objekty v celém Sasku. 
A protože by to u našich sousedů ani jinak nešlo, součástí všeho dění je 
i příjemná restaurace, kde můžeme stylově dnešní výlet zakončit. Vítej-
te na zámku Pilnitz.

Text a foto: Petr Horák

Za dobu činnosti chovatelského kroužku už vznikla tradice s  účastí 
v olympádě mladých chovatelů. Je to jednoznačný výchovný a znalost-
ní výstup, bez kterého si už chovatelský rok nikdo neumíme představit. 
Děti přicházejí a jak „stárnou“ odcházejí a místo nich nastupují zase jiné, 
u práce s dětmi to ani jinak nejde, takže stále začínáme znovu od za-
čátku. I když zdravotní omezení způsobila posun všech termínů, přesto 
v našem spolku proběhlo jak základní, tak i postupové kolo.
V základním kole, které se uskutečnilo po částech v první polovině květ-
na, soutěžilo pět dětí ve čtyřech odbornostech. Absolutní vítězkou se 
stala Marcela Shánělová v odbornosti psů, v odbornosti koček zvítězil 
Jakub Frejlach, v hlodavcích Kamila Krpálková, v mladší kategorii u psů 
zvítězil Tomáš Ritter a v odbornosti králíků pak Martin Belušiak.
Postupové kolo se následně uskutečnilo v závěru května až počátkem 
června a zúčastnili se jej tři mladí chovatelé. V odbornosti psů ve starší 
kategorii svoje znalosti potvrdila Marcela Shánělová, v odbornosti hlo-
davců Kamila Krpálková a  v  odbornosti koček Jakub Frejlach, z  nichž 
první dvě mladé chovatelky postoupily do celostátního kola této vědo-
mostní soutěže, která proběhne v polovině srpna v Olomouci.
Soutěž již několik let podporují Dobrovolný svazek obcí Sever a Měs-
to Mikulášovice, díky nimž účastníci obou kol obdrželi krásné poháry, 
diplomy a krmení pro své čtyřnohé miláčky, za což si zaslouží od nás 
velké poděkování. Našim postoupivším reprezentantům přejeme hod-
ně zdaru v celostátním kole, o jehož průběhu Vás budeme informovat 
v některém letním čísle novin.  

Vlastimil Jura, předseda spolku

Zámek Pilnitz pohledem z parku Palmový dům s rozlohou 660 metrů čtverečních

Mladí řešitelé chovatelské olympiády.
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FOTOZPRÁVY

Již podruhé jsme v místní sportovní hale zřídili mobilní očkovací centrum pro mikulášovické občany. Jsme rádi, že zájem o vakcínu byl značný a také děkujeme všem, kteří 
dodržovali dané pokyny. Ne vždy je jednoduché skloubit veškerou problematiku, která vstupuje do tak náročného zajištění této nadstandardní služby. Koordinace dopravy 
zdravotníků, zejména v tuto dobu plnou uzavírek silnic, které vedou k nám na sever regionu. Přesto se celá akce podařila a proočkovalo se dalších bezmála tři sta občanů 
různých věkových vrstev. Děkujeme celému týmu lékařů, sester, administrativních pracovníků, ale i domácího obslužného personálu.

Ze všech příjezdových stran do našeho města byli na opravené tabule instalovány nové upoutávky, které vítají návštěvníky a upozorňují je na největší dominanty. Na další 
opravy a vylepšení infrastruktury cestovního ruchu se můžeme těšit i v budoucnu, aktualizace map a nutné opravy proběhnou také na páteřních turistických stezkách.

Turnaj v malé kopané
12. ročník o putovní pohár Memoriálu Josefa 
Hýbla a Miroslava Linharta  
Základní údaje
Pořadatel: FK Mikulášovice
Termín: sobota 10. července 2021
Místo konání: stadion místního FK Mikulášo-
vice
Kontakty
e-mail: jaroslav.sulc@teta.eu
Kontaktní osoby:
Jaroslav Šulc - tel.: +420 605 200 028
Procházka Petr - tel.:+420 733 233 755 
Dosavadní vítězové: 2007 - Hotel RON, 2008  
- Bernard Predators, 2009 - Kopnem si, 2010  
- KÁDĚ 5000, 2011 - KÁDĚ 5000, 2012 - Se-
verní vítr je krutý!, 2013 - Best OF Varnsdorf,                                                             
2014 - Chvojkovice/Brod(Lipová), 2015 - Best 
OF Varnsdorf, 2016 - Predators, 2017 - FC PIVO, 
2018 - Best Of, 2019 - FC PIVO, 2020 - Fami-
ly+1905 
Turnaj v  malé kopané fotbalového klubu FK 
Mikulášovice se hraje dle pravidel pro malou 
kopanou. Hrací doba se upřesní dle doruče-
ných přihlášek.
hraje se ve složení 5+1, střídá se libovolně, 
povrch hřiště - tráva
Startovné: 800,- Kč za družstvo, přihlášení a za-
placení startovného do čtvrtka 8.7.2021,
losování turnaje proběhne v  pátek 9.7.2021 

v 19.00 hod. v kabinách na hřišti, rozlosování 
obdržíte e-mailem  nebo pomocí SMS na Váš 
mobil.
Začátek turnaje v 9.00 hod.
Hraje se dle pravidel FIFA:
Auty se hází, rohy se kopou 
Volný kop - bránicí hráč musí být vzdálen 4 m 
od míče, rozehrání do 4 vteřin
Zahrání brankáře rukou mimo pokutové úze-
mí = pokutový kop
Brankář po autu rozehrává rukou 
Brankář může přehazovat půlicí čáru, musí 
hrát do 4 vteřin, jinak nepřímý volný kop
Malá domů = pokutový kop
Účast hráčů ve více mužstvech není povolena
Dopisování hráčů na soupisku během turnaje 
je zakázáno
Za ŽK je vyloučení na 2 minuty, za ČK 2 minuty 
a stop v následujícím utkání  
Při nedostavení družstva k utkání do 3 minut 
od vyhlášení = kontumace 3:0
Turnaj řídí kvalifi kovaní rozhodčí
Mužstva musí být jednotně oblečena stejnými 
dresy s čísly
Střídání hráčů je dovoleno jen na bránící polo-
vině  v útočné je zakázané.

Systém turnaje:
Hrací systém se upřesní dle počtu přihláše-
ných mužstev
Hrací doba se také upřesní dle počtu přihláše-
ných mužstev 
O pořadí ve skupině rozhoduje:
Body (výhra 3, remíza 1)
Vzájemná utkání (při více jak 2 týmu se stejný-
mi body minitabulka)
Celkový rozdíl skóre
Větší počet vstřelených branek
V případě shody penalty (3 a pak po 1) 
Play - off :
hrací doba 1x10 minut, fi nále 1x10 minut (po 
dohodě možno změnit).
Rozlosovaní dle připraveného hracího sché-
matu. Vítěz postupuje do dalšího kola, pora-
žený končí. V případě nerozhodného výsledku 
následují pokutové kopy (každé družstvo po 
třech kopech a následně 1 a 1. První tři kopy 
pokaždé jiný hráč rozstřel po jedné už může 
kopat stejný hráč.
Upozornění: Každý zúčastněný na tomto tur-
naji hraje na vlastní nebezpečí!!!
Hlavní pořadatel po dobu turnaje za odložené 
věci v celém sportovním areálu a kabin neručí!
Pořadatel si vyhrazuje právo změn!

FK Mikulášovice
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Virtuální běhy 
2021 se uskuteční 
i o prázdninách

Škoda Auto Tour de Feminin 2021, 
Memoriál Šárky Víchové - Peškové

Virtuální běhy se staly neodmyslitelnou součástí celo-
národní běžecké scény a  tak není divu, že se bude bě-
hat i přes prázdniny. Někteří mikulášovičtí běžci je stále 
intenzivně využívají v  rámci své přípravy pro vrcholné 
soutěže a i toto virtuální porovnání jim pomohlo k velmi 
cenným výsledkům.
Tato zajímavá běžecká a  chodecká aktivita je určena 
nejen pro výkonnostní běžce, ale zejména pro všechny 
zájemce o  rekreační a  zdravotní pohyb a  to bez rozdí-
lu věku. Nevíte-li si rady s první registrací či odesláním 
výsledků, nezdráhejte se nás oslovit, rádi vám poradíme 
a  pomůžeme rozšířit skupinu mikulášovických účastní-
ků. Informační kontakt: 739 452 734.

Následující termíny virtuálních běhů a chůzí:
Prázdninový běh: 2.7. - 6.7.2021
Tratě: 
Dětský závod - 500 m
Dětský závod - 1000 m
Dva kilometry prázdnin - 2 km
Běh s kočárkem - 3 km
Prázdninový (z)běh - 5 km
Útěk za sluncem - 10 km
Letní speciál - 30 km
Dětská chůze - 5 km
Chůze - 10 km
Chůze - 20 km

Letní virtuální hry:16.7. - 15.8.2021
Tratě: podrobně na www.letnivirtualnihry.cz
Můžete si zasoutěžit v běhu, chůzi, cyklistice, plavání či 
triatlonu.

Po roční přestávce způsobené koronavirovou situací se 
letos opět uskuteční mezinárodní cyklistický etapový zá-
vod žen Tour de Feminin.
Třiatřicátý ročník se pojede od čtvrtka 8. do neděle 
11. července 2021 v oblasti Šluknovského výběžku, Ná-
rodního parku České Švýcarsko a Lužických hor. Závod-
nice během čtyř dnů absolvují 340,6 kilometrů a proje-
dou 33 obcemi okresu Děčín. Závod je zároveň zařazen 
do programu Rodinné stříbro Ústeckého kraje a je také 
regionálním produktem Českosaského Švýcarska.
Podnik je od roku 1990 zařazen do kategorie Women Eli-
te UCI 2.2. Díky novému titulárnímu partnerovi se letos 
ofi ciálně jmenuje Škoda Auto Tour de Feminin.
Tváří závodu byl od jeho vzniku v roce 1988 coby hlavní 
organizátor a ředitel pan Jiří Vích z Krásné Lípy, který ho 
založil pro svou dceru a úspěšnou reprezentantku přelo-
mu 80. a 90. let Šárku. Po jejím skonu v roce 2018 se zá-
vod jede rovněž jako Memoriál Šárky Víchové-Peškové.
Pan Jiří Vích v roce 2020 závod předal nové generaci or-
ganizátorů ze spolku Mandavan pod vedením Jana No-
voty. Vích je nově čestným ředitelem závodu.

Téměř 200 závodnic.
Kapacita pelotonu je 176 závodnic, což je limit UCI. „Už 
od ledna máme přihlášky maximálního počtu 29 týmů, 
za každý tým může jet až šest závodnic,“ říká Jan Novo-
ta. Dosud nejvíc cyklistek jelo Tour de Feminin v letech 
2016 a 2017 - celkem 182.
„Už teď víme, že některé týmy kvůli covidové situaci 
musely účast odřeknout, proto jednáme s náhradníky,“ 
dodává Novota. Tradičně se očekává účast například pol-
ských, německých či nizozemských družstev.
Česko budou reprezentovat týmy Dukla Praha a  Team 
CykloTrener. Diváky ze Šluknovského výběžku určitě po-
těší start místních rodaček - dvojčat Adriany a Viktorie 
Marschnerových či Ivany Loubkové.

Jedná se o startu Sáblíkové.
Ve hře je ale ovšem jedno velké české jméno. „Jedná-

me o startu Martiny Sáblíkové,“ prozradil 
Novota. Trojnásobná olympijská vítězka 
v  rychlobruslení má několik titulů z  do-
mácích cyklistických šampionátů, na se-
veru Čech už dvakrát závodila.
V roce 2014 dojela celkově druhá za Ame-
ričankou Briannou Walleovou, vyhrála 
časovku a  získala modrý trikot nejlepší 
vrchařky. V roce 2012 závod nedokončila.
Podnik je poslední přípravou před olym-
piádou v Tokiu. „Spolu s ženským Girem-
d´Italia je to pro případné olympioniky 
v pelotonu poslední možnost, jak se před 
olympiádou rozzávodit,“ dodává Novota.

Čtyři etapy, 340 kilometrů.
Závod se letos jede jako čtyřetapový, 
poprvé od roku 1994. Začíná 13kilome-
trovou individuální časovkou se startem 
a  cílem v  Krásné Lípě. I  druhá etapa za-
číná a  končí v  Krásné Lípě. Třetí startuje 
a  končí v  Rumburku, závěrečné dějství 
odstartuje ve Varnsdorfu a skončí v Krás-
né Lípě, která je tradičním hlavním cent-
rem závodu.
„Hlavními parametry závodu jsou atrak-
tivní a  reprezentativní prostředí, propa-
gace Národního parku České Švýcarsko 
a Lužických hor, gradující obtížnost etap. 
Věříme, že závod bude pro diváky oproti 
předchozím ročníkům ještě víc atraktivní. 
Pokud to podmínky dovolí, rádi bychom 
po každé etapě uspořádali pro diváky 
také zábavný kulturní program,“ upřesnil 
Novota.
Novinkou bude rovněž velkoplošná pro-
jekce v prostoru cíle a přímý přenos z ka-
ždé etapy vysílaný přes internet. Ten si 
organizátoři už třikrát vyzkoušeli na Tour 
de Zeleňák - největším amatérském cyk-
listickém závodě pro více než 700 cyklis-
tů, který ve Šluknovském výběžku jezdí 
na prakticky stejných silnicích a cestách. 
„Přenosy se osvědčily a  lidi to bavilo, 
měli jsme ohlasy i  ze zámoří. Těšíme se, 
že i tímto způsobem zpropagujeme žen-
skou cyklistiku,“ usmál se Novota.
Závod bere i pro sebe jako velkou zkouš-
ku. „Je to pro mě určitě největší výzva, už 

několik týdnů špatně spím,“ říká Novota 
s humorem. „Snad to ale všechno zvlád-
neme. Držte nám palce.“

Základní parametry.
Škoda Auto Tour de Feminin, Memoriál 
Šárky Víchové-Peškové
33. ročník, 8.-11. července 2021

Celková délka tratě: 340,6 kilometru
1. etapa 13 km: Časovka 8.7. 2021 
16.00 h. (Okruh Rumburské vzpoury)
start-cíl: Krásná Lípa - Doubice - Krásná 
Lípa
2. etapa 102 km: 9.7. 2021 15.00 h.
(Národním parkem)
start-cíl: Krásná Lípa - Krásná Lípa
3. etapa 111km: 10.7. 2021 15.00 h.
(Šluknovskou pahorkatinou)
start-cíl: Rumburk - Rumburk
4. etapa 115 km: 11.7. 2021 10.00 h. 
(Lužickými horami)
start-cíl: Varnsdorf - Krásná Lípa
v  závodu je vypsáno 5 rychlostních 
a 18 vrchařských prémií
Cyklistky soutěží o dílčí trikoty:
Soutěž jednotlivkyň - žlutý trikot
Bodovací soutěž - Zelený trikot
Nejlepší vrchařka - Puntíkatý trikot
Nejlepší závodnice do 23 let - Bílý trikot
Nejlepší Češka - Český trikot

Další fakta:
Nejvíce titulů: 5 - Hanka Kupfernagelová, 
Německo (1996,1997,1999,2000,2007)
Nejvíce vyhraných etap: 15 - Hanka Kup-
fernagelová, Německo
Počet států s celkovou vítězkou: 12
Nejvíc vítězství celkově: Německo - 11
České triumfy: 2 - 1988 a 1989 Radka Kyn-
člová (v barvách Československa)
Česká etapová vítězství: 4 Kynčlová, 
2 Šárka Víchová, Miluše Flašková, Lada 
Kozlíková, 1 - Julie Pekárková, Martina 
Sáblíková (dosud poslední česká etapová 
vítězka - 2014)
Vítězka 2019: Vita Heine (Norsko)
Text: Organizační výbor Tour de Feminin

Foto: Tomáš Fúsek

Největší legendou cyklistického závodu Tour de Feminin je bezesporu Hanka Kupfernagelová z Ně-
mecka, která si získala své obdivovatele nejen svými sportovními výkony, ale také svým šarmem 
a  vstřícností. Mimo jiných skvělých úspěchů vzpomeňme alespoň nespočet titulů Mistryně světa 
v cyklokrosu.
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Biatlon po roce rozjel letní soutěže

Čtyři zlata z Mistrovství České republiky 

Vládní opatření vůbec nedovolila zahájit zimní 
závodní sezónu biatlonu žactva a  dorostu 
2020 - 21. O to hůř, když sněhu bylo dostatek 
a  závody by se mohly uspořádat bez obav 
i  v  Mikulášovicích. Biatlonisté z  Mikulášovic 
sněhu naplno využili a  trénovali tak, jak to 
bylo zrovna povolené. Na jaře poté netrpělivě 
čekali na první závody. Nakonec se dočkali 
a  30. května se žáci i  dorostenci postavili na 
start sprintu v Liberci. I když se jednalo pouze 
o regionální závod, tak se zde sešlo bezmála 200 
natěšených závodníků. Ti naši ukázali, že by se 
jim v letní sezóně mohlo hodně dařit, výsledky 
mluví za vše. V přípravce Šimon Patzelt zastřílel 
svojí první závodní nulu a doběhl na 4.místě. 
Před ním si pro bronz doběhl Ondřej Nedvídek 
z  Rumburku. Vítězství v  kategorii W11 a  M11 
zaznamenali Lucie Mocíková a  Aleš Jandus. 
Kategorii W13 ovládla Adélka Trojanová 
a  kategorii W15 vyhrála Natálka Ludvíková. 
Aby toho zlata nebylo málo, dorosteneckou 

kategorii W17 ovládla Adélka Švitorková. 
O  kategorii mladší dorostenci W16 a  M16 si 
zaběhli svůj první závod. Matěj Kocourek si 
odvezl stříbrnou a  Barča bronzovou medaili. 
Nejstarší dorostenka v  kategorii W19, Ajá 
Fúsková, doběhla na 6. místě. Po delší pauze 
za náš klub závodila v ženách Květa Fúsková, 
která v  cíli doběhla na 11. místě. Lepší start 
sezóny si trenéři nemohli přát. 
Týden poté se soutěžilo v  Mladé Boleslavi. 
Zde se uskutečnil opět sprintový závod pro 
všechny kategorie včetně dorostu. V přípravce, 
Ondřej Nedvídek, doběhl na nepopulárním 
4. místě a  Šimon Patzelt na 6. místě. Aleš 
Jandus si i  po nevydařené střelbě vezl domů 
bronzovou medaili a  Lucie Mocíková si po 
skvělém běhu a  vydařené střelbě připsala 
na konto druhé vítězství. Adélka Trojanová, 
bojující na trati i s alergií, doběhla na druhém 
místě poté, co musela dohánět čtyři trestná 
kola z první střelecké položky. Nejstarší žákyně 

Natálka Ludvíková se nevyhnula trestnému 
kolu po každé střelbě a  doběhla na třetím 
místě. 
Odpolední závod dorostu byl narušený již při 
nástřelu bouřkou a závod musel být zrychlený, 
startovaný po dvou. Matěj Kocourek, jako 
začínající dorostenec skončil čtvrtý stejně 
jako ve stejné kategorii Barča Trojanová, která 
však s malou ztrátou na vítězku získala druhou 
výkonnostní třídu. Zkušená starší dorostenka, 
Adélka Švitorková, opět vyhrála a  připsala si 
plný počet bodů. V  nejstarších dorostenkách 
zabodovala pátým místem Ája Fúsková.  
Kvalitně obsazené regionální závody dobře 
prověřily připravenost našich závodníků. 
Hlavní prověrkou budou první pohárové 
závody pro žactvo ve Starém Městě pod 
Landštejnem a  na konci školního roku pro 
dorost a dospělé v Bystřici pod Hostýnem. 

Zdeněk Mocík - trenér biatlonu

Dlouhá intenzivní příprava je konečně 
u  konce a  sportovci mohou porovnat své 
snažení přímo závodních tratích. Postupový 
dvojzávod Ústeckého kraje se běžel na 
sklonku epidemických omezení na domácí 
půdě v Mikulášovicích a právě z něj si mnozí 
závodníci vybojovali postup přímo na letošní 
Mistrovství České republiky jednotlivců. 
Mikulášovická výprava třinácti sportovců 
sice odjížděla do Beskyd pod Lysou horu, 
dějiště závodu s  ambicemi přivézt nějakou 
tu medaili, ale snít hned o  pěti cenných 
kovech se asi nikdo neodvažoval. Nakonec 
se staly Mikulášovice, co se týká medailových 
pozic, nejlepším týmem. Ke čtyřem zlatým 
mistrovským titulům urvali běžci ještě jedno 
stříbro. V dlouholeté historii se opět podařilo 
mikulášovickému turistickému oddílu 
mládeže posunout výkonnostní metu o něco 
výše. Vzhledem ke generačním výměnám 

právě dochází k  razantním přechodům ze 
žákovských kategorií do těch dorosteneckých, 
ale nové perspektivní sportovně nadané děti 
se v  oddíle opět začínají prosazovat, a  tak 
budoucnost v  tomto sportovním odvětví 
bude i nadále na dobré úrovni. Nyní si všichni 
užijí trochu prázdnin a  dovolených a  pak se 
již začneme připravovat na podzimní část 
sezony, čekají nás mistrovské týmové soutěže 
smíšených dvojic a  štafet. V  neposlední řadě 
pak mezinárodní mistrovství na Slovensku, do 
nominace České republiky bylo z Mikulášovic 
zařazeno celkem 5 sportovců a  jeden jako 
náhradník.

Výsledky na Mistrovství České republiky:

Nejmladší žákyně:
2. místo  Alice Vejražková

Nejmladší žáci:
11. místo Adam Fojta
12. místo Matěj Vokoun
Starší žáci:
1. místo Ondřej Fúsek
Mladší dorostenky:
1. místo  Barbora Trojanová
6. místo Renáta Charvátová
Mladší dorostenci:
10. místo Lukáš Machorek
Starší dorostenky:
1. místo  Andrea Fúsková
6. místo Eliška Šimková
Ženy:
6. místo Květa Fúsková
8. místo Pavlína Trojanová
Muži:
1. místo  Tomáš Fúsek
9. místo Vojtěch Šimek

Tomáš Fúsek - hlavní vedoucí oddílu

Naši mladí biatlonisté se na prvních oblastních soutěžích předvedli v dobré formě a domů si přivezli spoustu medailí.
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