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SVOZY ODPADŮ
ZÁŘÍ 2019
DOMOVNÍ ODPAD
týdenní - každé pondělí
14ti denní – liché pondělí 9.9. a 23.9.
kombinovaný - liché pondělí
9.9. a 23.9.
měsíční – pondělí 2.9.
BIO ODPAD
Sudé středy – 4.9. a 18.9.
PYTLE S TŘÍDĚNÝM ODPADEM
sudé pondělí 2.9., 16.9. a 30.9.

konec prázdnin se nezadržitelně blíží. Léto ale nebylo jen časem odpočinku. Během těchto měsíců byly dokončeny plánované akce, ale vyskytly se nám i nové výzvy. Za nejdůležitější
počin považujeme započetí prací na odstranění bouračky staré pekárny. V návaznosti na tyto práce bude zadán a vypracován projekt na celkovou vizualizaci tohoto prostranství, který
bude zahrnovat parkovou úpravu i odstavné plochy. Celkový
ráz by měl korespondovat s již v minulosti realizovanými parky
v Mikulášovicích. Finanční prostředky 60% bychom rádi získali
z dotačního titulu Operačního programu životního prostředí
na parkové úpravy.
V plném proudu je rozběhnuta kotlíková dotace, evidujeme
přes 80 zájemců o výměnu zastaralého zdroje vytápění, kotlíkoví specialisté pracují na plné obrátky tak, aby 16.9.2019
všichni žadatelé úspěšně odeslali žádosti a pokud se vše podaří tak, jak si představujeme, stane se kotlíková dotace do
budoucna významným zdrojem finančních prostředků pro
projekty města. Je důležité chránit prostředí, ve kterém žijeme, dlouhodobá ochrana životního prostředí je sice běh na
dlouhou trať, ale z dosažených výsledků se budeme moci těšit všichni. Pokud se podaří zrealizovat naplánované projekty,
budeme šetřit nejen energii, ale výrazně se také zlepší vzhled
města.
Zahájeny byly opravy místních komunikací - od bývalého Ráje
poutníků a komunikace k Lesnímu divadlu. Získali jsme 5 mil.
dotaci od Ministerstva pro místní rozvoj a 2211000,- doplatíme
z vlastních zdrojů. První místní komunikace byla vyfrézována
a v současné době probíhají zkoušky podloží. Následně bude
technickým dozorem doporučen postup dalších oprav. Konstrukce pod samotným asfaltovým povrchem musí být připravena tak, aby byla zajištěna maximální kvalita odvedené práce.
V červenci byla dokončena oprava střechy na budově č.p. 730 DPS. Další opravy městského majetku jsou připraveny. Do konce září bude zahájena rekonstrukce střechy na č.p. 7. V první
etapě opravy č.p. 7 bude opravena střecha, následně připravujeme rekonstrukci celého objektu. Do konce roku bude také
opravena střecha na objektu kuželny.
Největší výzvou se však stává problém soužití občanů v Mikulášovicích. Dochází zde k velké migraci občanů, převážně
romské národnosti a s tím jsou spojeny tradiční problémy jako
je porušování veřejného pořádku, častý výskyt přestupkového chování, zvýšení páchání trestné činnosti, zvýšený výskyt

nepříznivých vlivů působících na děti. Pracujeme na vyřízení
žádosti o zřízení vyloučené lokality, žádosti na přijetí Opatření
obecné povahy. Do žádosti bychom rádi zahrnuli celou oblast
obce Mikulášovice.
S uvedenými problémy se navyšuje také množství autovraků
na různých místech města. S majiteli nepojízdných automobilů
budeme jednat a vyžadovat po nich náhrady za odklizení jejich bývalých mazlíčků… Městu tímto vzniknou další výdaje na
zajištění pořádku. S nepořádkem bojujeme čím dál víc. Místa
pro tříděný odpad si pleteme se sběrným dvorem, u tříděného
odpadu vznikají černé skládky, odpad se válí kolem komunikací, v parcích, na náměstí, v zastávkách, dokonce i na hřbitově
a u pomníků a kapliček, pohazování odpadků - papírků, krabiček od cigaret, lahví od alkoholu, plastových lahví, použitých
injekčních stříkaček, nemůžeme mít dětem ani za zlé, když se
rodiče některých dětí chovat neumějí, nemohou svým dětem
předat ani tento základní návyk. Zaměstnanci města se snaží
při pravidelných obchůzkách město čistit. Je to boj s větrnými
mlýny.
Ing. Miluše Trojanová, starostka,
Ing. Antonín Bláha, místostarosta

Foto: Tomáš Fúsek
Likvidaci ruiny bývalé pekárny si většina lidí pochvaluje, práce
stále probíhají a zdaleka ještě nejsou u konce.

Mikulášovickou neckiádu podpořilo i počasí
V polovině prázdnin se uskutečnila zajímavá akce pro širokou veřejnost s názvem Mikulášovická neckiáda. Na místním
koupališti se sešli nadšenci, kteří se představili se svými originálními plavidly, aby si to mezi sebou mohli rozdat na vodní
hladině. Je pravda, že někteří měli velkou práci nejen dostat
svoje plavidlo na vodu, ale vůbec vyplout, aniž by se neporoučeli ke dnu. Nakonec se vyplulo a nejrychlejší ze všech byla ta
nejmenší účastnice ve svém originálním plavidle „Nautilus“.
Kromě velkého vodního zápolení se soutěžilo i v řadě dalších
disciplín, jako například přejezd lávky s kolečkem obsazeným
spolujezdcem nebo překonání lávky na jízdním kole, vždy však
byla varianta závodu pro některé účastníky mokrá. Zábavné
odpoledne pak pokračovala až do večerních hodin, kdy na
pódiu vystoupil zpěvák Jarek Filgas, bývalý člen a spolu zakladatel známých skupin Argema a Premiér. V průběhu večera
zazněly i původní skladby těchto kapel a obecenstvo se dobře
bavilo i s kapelou U Práži v garáži. Celá akce proběhla za přispění Místní akční skupiny Český sever a Ústeckého kraje.
Text a foto: Tomáš Fúsek
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Jednání o přeshraniční zdravotní péči
V pátek 28. června proběhlo další z řady jednání na
téma přeshraniční zdravotní péče pro naše občany.
Bez ohledu na stav nemocnice v Rumburku, je blízká vzdálenost Sebnitzké kliniky více než výhodná.
V současné situaci již víme, že VZP má alokovanou
částku 3.000.000 korun na doplacení rozdílu mezi
zdravotním výkonem u nás a v Německu. Údajně je
také připraveno memorandum o přeshraniční péči.
Vše má tedy posun. Neříkám, že rychlý, ale konečně
nestojíme na místě.
Dnes pan ředitel Hilbrenner zmínil a ujistil mě, že
když bude český pacient potřebovat akutně ošetřit
a zároveň bude schopen přijet na kliniku do Sebnitz, nechť tak učiní. Bude mu poskytnuta plnohodnotná zdravotní péče, kterou zdravotní pojišťovny
uhradí v plné výši. O komplikace s jazykovou bari-

érou se nemusíme obávat. Na klinice je vždy lékař
nebo sestra hovořící česky.
V jednáních budeme pokračovat. Naším cílem je
umožnit pacientům z Čech takzvanou následnou
péči (převazy, kontroly, vyndávání stehů apod.).
Vzhledem k blízkosti nemocnice, by to mnoha pacientům vyřešilo problém s dlouhým cestováním do
vzdálených nemocnic na české straně.
Jednání se zúčastnil i primátor Sebnitz pan Ruckh
a saský poslanec pan Jens Michel, který se v této
otázce také výrazně angažuje a velmi mi pomáhá.
Robert Holec - starosta města Dolní Poustevna
Prohlášení poslance Saského zemského sněmu
z volebního obvodu Saské Švýcarsko Jense Michela
k současným rozhovorům o zlepšení lékařské péče
ve Šluknovském výběžku:

Festival Eastern Tunes přilákal
stovky účastníků
Na začátku prázdnin se uskutečnil v dolních
Mikulášovicích již čtvrtý ročník festivalu asijské kultury. Za hezkého letního počasí se
vydařené akce zúčastnily stovky příznivců
hudby, tance a dalších alternativních aktivit
z blízkého i zvdálenějšího okolí. Na pódiu
se po poledni střídalo nepřeberné množství
umělců, kteří přítomné zaujali svojí bezprostředností i originalitou. Jedním z největších
zážitků bylo vystoupení ShahabTolouieQui-

ntet svým osobitým multikulturním stylem
představil styl flamenca prolínajícího se tradiční perskou hudbou. Návštěvníci měli v průběhu odpoledne i večera skvělé podmínky
k celkové relaxaci, organizátoři zajistili bohaté
stylové občerstvení, kavárnu, čajovnu, řadu
doprovodných tvořivých dílen pro děti. Prostě
zkrátka a jednoduše řečeno pohodový začátek prázdnin v Mikulášovicích.
Text a foto: Tomáš Fúsek

„Je ohromující, jak se starostové regionu, v čele s panem Holcem, zasazují o vylepšení lékařské péče svých
občanů. Také při rozhovorech s politiky v Praze a se zástupci velkých českých zdravotních pojišťoven jsem se
setkal s otevřenou atmosférou a obrovskou vůlí řešit
dané téma.
My na saské straně jsme vždy ochotni spolupracovat
s našimi sousedy jako rovný s rovným. To platí samozřejmě i v oblasti lékařské péče.
Jsme připraveni na jednání a krátkodobá řešení. Jen
tak se nám může podařit více rozvíjet regiony mezi
Drážďany a Prahou. 30 let poté, co se více otevřely
hranice, by nás v oblasti lékařské péče staré hranice
neměly rozdělovat.“
Jsem připraven zodpovědět Vaše případné dotazy.
Jens Michel - poslanec Saského zemského sněmu

KRÁTKÉ ZPRÁVY
•

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

Autovraky
Máme zájem, aby naše veřejné prostranství a místní komunikace nehyzdily ani odpadky ani autovraky. Proti majitelům
těchto odložených automobilů budeme postupovat podle
platné legislativy. Tj. podle zákona č. 185/2001 Sb. Zákon o odpadech a zákona č. 13/1997 Sb. Zákon o pozemních komunikacích. Jaký je postup v praxi? Majitel vozidla je vyzván písemně
k odstranění vozidla. Pokud se tak ve stanovené lhůtě nestane,
odborná firma vozidlo přepraví na odstavnou plochu, ze které si ho vlastník může po zaplacení odtahového poplatku vyzvednout. Pokud tak vlastník neučiní, po dvou měsících bude
vozidlo považováno za autovrak a na náklady posledního
vlastníka bude zlikvidováno. Poslední registrovaný vlastník se
vystavuje uložení pokuty o přestupku za to, že odstavil vozidlo
na veřejném prostranství, kde vozidlo narušuje vzhled obce
nebo ohrožuje vytékajícími technickými kapalinami životní
prostředí. Náklady na přepravu odbornou firmou, náklady na
likvidaci vozu a další případné výdaje budou účtovány poslednímu registrovanému majiteli vozu.

Hlášení závad
Vážení občané města / obce, naše město /obec využívá aplikaci Česká Obec, díky které můžete dostávat aktuální informace
rovnou do vašeho mobilního telefonu prostřednictvím notifikací, tak že už vám neutečou žádné důležité informace, ať už
z běžného dění v městě / obci, nebo o sportovních a kulturních akcích.
Teď nově v aplikaci naleznete možnost zpětné vazby směrem
k úřadu a to Hlášení závad.
Vidíte nedostatek v našem městě / obci, například černou
skládku, nesvítící veřejné osvětlení, či jiný nedostatek, jednoduše klikněte v aplikaci ve spodní liště na Hlášení závad, kde
se vám otevře jednoduchý formulář který vyplníte, přidáte
fotografii závady, přidáte lokalizaci bud´přímo na místě nebo
vyberete na mapě a to přidržením prstu na místě závady a dejte odeslat.
Email přijde na náš úřad, který danou závadu vyřeší.
Předem děkujeme, že nejste lhostejní ke svému okolí ve svém
městě / obci.
Nejde vám doma, či ve firmě elektřina? Zjistěte si informace
na webu!
Společnost ČEZ Distribuce pro vás připravila aktuální informace o plánovaných odstávkách, poruchách a kalamitách pohodlně přímo do vašeho notebooku, tabletu nebo mobilního
telefonu přes mobilní web Bez šťávy (www.bezstavy.cz)
Postihl vás výpadek elektřiny? Podívejte se nejdříve, jestli se
to týká pouze vaší nemovitosti, či bytu. Pokud ano, je zapotřebí zkontrolovat stav hlavního jističe a případně přepnutím
z vypnuto (OFF), na zapnuto (ON), vyzkoušejte, jestli chyba
není v něm. Následně si také ověřte, zda máte uhrazeny veškeré platby za elektřinu. Poruchy způsobené závadou na zařízení ve vašem vlastnictví (jističe, vnitřní elektroinstalace)
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odstraňují odborné firmy na vaše náklady. Pokud je na vaší
straně vše v pořádku, jedná se pravděpodobně o plánovanou
odstávku nebo došlo k poruše v dodávce elektřiny.
Skutečný stav si můžete ověřit na mobilním webu www.bezstavy.cz. Pomocí našeptávače zadejte zájmovou adresu nebo
využijte automatické lokalizace polohy pomocí GPS. Pokud
evidujeme na zadané adrese plánovanou odstávku nebo již
hlášenou poruchu, dozvíte se předpokládaný čas obnovení
dodávek elektřiny. Pokud u poruchy nebude ještě čas obnovení dodávek elektřiny znám, nebo se z důvodu rozsahu poruchy
změní, můžete být později informováni prostřednictvím SMS
(vyjma kalamitních stavů). Web www.bezstavy.cz slouží také
k nahlášení poruchy na dané adrese. Vyberte a popište rozsah
výpadku (nesvítí v ulici, v celé obci, strom spadlý ve vedení,
stržené dráty, spadlý sloup po nehodě apod.) a přibližnou délku jeho trvání. Po nahlášení poruchy vás budeme informovat
o průběhu jejího odstranění pomocí SMS.
ČEZ Distribuce také spustila službu proaktivního oznamování
plánovaných odstávek a poruch pro vaše odběrná místa, kdy
jste v předstihu informováni o plánované odstávce na vámi
zaregistrovaný e-mail, a u poruchy delší než 15 minut vám
zašleme na registrované telefonní číslo prostřednictvím SMS
informaci o předpokládaném čase obnovení dodávky. Tuto
bezplatnou službu si můžete sjednat na www.cezdistribuce.
cz/sluzba nebo prostřednictvím Distribučního portálu (dip.
cezdistribuce.cz), kde najdete i další užitečné informace o vašem odběrném místě (údaje o spotřebě, časy spínání HDO
apod.) a jeho prostřednictvím můžete řešit veškeré distribuční
požadavky on-line z pohodlí domova.
Pokud preferujete osobní kontakt prostřednictvím operátora,
nebo nemáte přístup na internet, pak volejte bezplatné číslo
poruchové linky 800 850 860.
Jiří Sucharda
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Mikov a Vojenský fond solidarity
spouští projekt „Válečný veterán“
Při slavnostní prezentaci limitované série 200
kusů důstojnického nože M-1917, vytvořeného na motivy osobní zbraně válečného hrdiny
generála Josefa Bílého, zahájil Mikov ve spolupráci s Vojenským fondem solidarity projekt
„Válečný veterán“. Cílem projektu je propojit
vzpomínku hrdinství Českých a Československých vojáků s ní humanitární pomocí pozůstalým po padlých vojácích i vojákům, kteří
ztratili své zdraví při plnění svých služebních
povinností.
„Každý rok chceme uvést na trh jeden nůž,
který bude inspirován některou z významných vojenských misí naší armády. Z každého
prodaného nože pak budeme přispívat na
Vojenský fond solidarity. Konkrétně u nože
M-1917 to bude částka 500 Kč za každý pro-

daný kus,” řekl Karel Ježek, ředitel firmy Mikov.
Přestože se u tohoto prvního nože projektu
jedná o limitovanou sérii kopie historické
zbraně, další nože již budou autorské originály zhotovené podle návrhů mjr. Romana
Hippíka. Dalším v pořadí je nůž s pracovním
názvem STORM, který bude připomínkou armádní účasti v tzv. první válce v Zálivu.
Vojenský fond solidarity byl založen v roce
2015 a podporuje vojáky a jejich rodiny, kteří se nezaviněně ocitli v tíživé životní situaci.
Mikov jako největší český výrobce nožů a kancelářské techniky, do jehož vlastnictví patří
i výrobce ručních nástrojů Narex Bystřice,
projektem „Válečný veterán“ zakládá dlouhodobou a systematickou finanční podporu Vojenského fondu solidarity.

Informace houbařského spolku
Houbaři na zajímavém výletě
Do české kotliny vtrhla tropická vedra. Není divu, je přeci letní
měsíc červenec. Houby nerostou, jen občas pronikne v éteru
zprávička, že nějaká plodnice se vyskytla ve vlhkém prostředí,
kdesi v republice, ba i celé košíky na fotografiích na počítačích,
ale tady bohužel v lese nic. Poslední červencová neděle byla
nejpřijatelnější k uskutečnění výletu, když ne za houbičkami,
tak alespoň po památkách a pozoruhodnostech v přírodě.
Bylo rozhodnuto, že navštívíme pekelné doly u Cvikova. Galerie - Purgátory, toto zajímavé místo patří motorkářskému
klubu. Nevšedním způsobem nám bylo předvedeno opravdové peklo. Při prohlídce jsme se osvěžili znalostí z řeckých bájí
a pověstí. Do podsvětí nás převezl převozník Cháron. Na závěr
pekelné prohlídky nám bylo umožněno vyjít pekelnou bránou,
která nám byla milostivě otevřena za zlatou minci, která se získala v pekle za správné odpovědi, které předkládal sám čert.
Za druhé světové války byla jeskyně využívaná Němci na výrobu zbraní pro armádu. V odpolední části výletu nás očekával
skalní hrad Sloup Čechách, který se nachází nedaleko Cvikova.
V okolí hradu se tyčí Lužické hory, na které je kouzelný pohled,
který neomrzí. Z historie je známo, že hrad byl dobyt Švédy
v r. 1635. Ve středověku zde sídlili mniši, kteří pěstovali léčivé
bylinky a také je v okolí sbírali. V posledních letech se zde točily
i pohádky, nejznámější z nich je ,,S čerty nejsou žerty“. Hrad
střeží mnich, který bedlivě hlídá a pozoruje okolí dalekohledem z protější skály. Pro nás zajímavá a poučná prohlídka byla
skončena a členové spolku mysleli na návrat. S pěknými dojmy
a hezky strávenou nedělí jsme ujížděli k domovům.
Za mykologický kroužek Mirka Záveská

Foto: vlastní
První nůž projektu je kopie historické zbraně generála Josefa Bílého

Představení premiérového nože projektu „Válečný veterán“

Generál Josef Bílý
(30. 6. 1872 - 28. 9. 1941)

Foto: Václav Zeman
Početná skupina mikulášovických houbařů na výletě

Absolvoval kadetku v Terstu a Válečnou školu
ve Vídni. Za první světové války velel rakousko-uherskému pluku a později zvláštní skupině. Po jejím skončení se přihlásil do československé armády. V letech 1920 až 1928 velel
16. a 6. divizi. Následujících sedm let působil
jako zemský vojenský velitel v Čechách.
Od začátku německé okupace se zapojil do
odboje. Stal se členem tzv. Rady starších. Ta
dala podnět k založení ilegální protinacistické

vojenské odbojové organizace Obrana národa vzniklé koncem března 1939. Po 30. červnu
1939 se armádní generál Josef Bílý stal jejím
hlavním velitelem.
Po řadě zatýkání se gestapu podařilo Obranu národa částečně paralyzovat. Bílý žil od
prosince 1939 v ilegalitě. Dne 14. listopadu
1940 byl zatčen gestapem a uvězněn Praze na
Pankráci a v Terezíně. Následně byl odsouzen
k trestu smrti a 28. září 1941 zastřelen.

MIKULÁŠOVICKÉ NOVINY

strana 4

Ohlédnutí za
nožířskými slavnostmi
Letošní nožířské slavnosti se konaly v amfiteátru u Slovanského domu. Houbařská cháska se na tento den důkladně připravuje. Prašivkářky přicházejí s nápady, jakou specialitu připraví,
ať se už jedná o houbovou nebo nehoubovou mňamku. Rokuje se o tematické výzdobě stánku, a jako již tradičně se připravuje soutěž pro děti, jaké houby rostou u nás v lese, ceny
pro soutěž s dětmi dodalo město. No a našemu spolku přibylo
pár grošíků do naší hubené pokladny. Dopoledne při přípravě
stánku a aranžování donesených specialit nás trochu potrápil
deštík, ale na odpolední hlavní program již bylo skvělé počasí.
Každý návštěvník si mohl vybrat dle svého zájmu. Stánků bylo
bohatě a program pestrý. Odcházeli jsme s dobrým pocitem,
nožířské slavnosti se opět vydařily. Před námi jsou dva měsíce letních prázdnin a houbařská sezóna. Možná se bude dařit
a bohaté úlovky nás neminou.
Za houbařský spolek přeje Mirka Záveská

KALENDÁŘ AKCÍ
•
•

6.-8.9.2019 Mikulášovická řežba – zatopený lom
11.10.2019 Čechomor – koncert, Slovanský dům

•

19.10.2019 Narozeninová oslava Step by Step
s Adamem Nedvídkem
9.11.2019 Hubertská zábava – Slovanský dům

•
•

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

červenec / srpen 2019

Insolvence zdarma a odborně
Míra zadluženosti a exekucí ovlivňuje významně život jednotlivců i rodin v našem
městě. Podle mapy exekucí je v Krásné Lípě
podíl osob v exekuci 22,88 %. Tedy z celkového počtu 2.919 osob starších 15 let je
668 z nich v exekuci (a pak další co neplatí své
závazky a ještě v exekuci nejsou). Celkový počet exekucí je 3.168, průměrný počet exekucí
na osobu je 4,7 a průměrná jistina na osobu
je 174.745 Kč.
V Kostce je pro nás důležité, aby se člověk, který chce řešit své dluhy, měl kde poradit. Aby
mu někdo s řešením odborně pomohl. Poskytujeme Odborné sociální poradenství, které
může pomoci s řešením dluhů, a také pomoci
s přípravou na oddlužení. Poradce s klientem projde všechny dokumenty a posoudí,
zda je oddlužení možné, doporučí mu, jak
postupovat. Následně právník sepíše návrh
a odešle soudu. Díky dotaci EU můžeme platbu právníkovi ve výši 4.000Kč za jednotlivce
a 6.000 Kč za manžele ještě asi za 20 klientů
zaplatit. Aktuálně soud schválil oddlužení
34 našim klientům.
Od 1. června 2019 nabyde účinnosti novela
Insolvenčního zákona, která by měla umožnit
podání návrhu na povolení oddlužení širšímu okruhu osob. Kromě jiného jde zejména
o zrušení podmínky, podle které měl dlužník
při podání návrhu prokázat, že je schopen
v průběhu insolvenčního řízení zaplatit minimálně 30 % svých dluhů a odměnu insolvenčního správce. Novela pouze ukládá dlužníkovi

povinnost vynaložit veškeré úsilí k uspokojení
svých věřitelů. Musí však být schopen zaplatit na dluhy stejnou částku jako na odměnu
insolvenčního správce. Tedy i když nedokáže
splatit 30 % svých dluhů, má šanci na oddlužení. Insolvence trvá 5 let. Po této době soud posoudí úsilí dlužníka a schválí oddlužení. Další
podstatnou změnou, kterou novela přináší je
3letá varianta oddlužení. Dlužník však musí
zaplatit minimálně 60 % svých dluhů. Novela
pamatovala i na seniory s přiznaným starobním důchodem a invalidy ve druhém či třetím
stupni invalidity. V těchto případech může trvat oddlužení rovněž pouze 3 roky.
V roce 2018 jsme poskytli poradenství 99 klientům z regionu. Pomáháme nejen s dluhy,
exekucemi a insolvencí, ale také s rodinnými
problémy v případě rozvodů a dělení majetku, pracovně-právními vztahy, vyřizováním
sociálních dávek apod.
Poradenství je poskytováno bezplatně, díky
finanční podpoře projektu „Poradna v kostce“
z prostředků „Evropského sociálního fondu“
prostřednictvím „Operačního programu Zaměstnanost“.
Je možné přijít do Kostky nebo si domluvit
návštěvu poradce doma. Na konzultace je
vhodné se objednat telefonicky na číslech
777 925 302 a 770 125 690, nebo elektronicky
na e-mailových adresách hanzlicek@komunitnicentrum.com.
JUDr. Miloš Hanzlíček,
Kostka Krásná Lípa, p.o.

TIP NA VÝLET

V Krippenu odměřuje čas sluníčko
Němci patřili odjakživa k předním výrobcům hodin.
Těch pokojových, náramkových, stolních, věžních
ale třeba i lodních budíků. Prostě všeho co tiká, ale
vlastně dneska už ani tak moc netiká.Možná, že nás
překvapí fakt, že jsou i vyhlášenými průkopníky
a strůjci hodin slunečních. Na jejich území na ně
narazíte takřka na každém kroku.
Na stránkách wikipedie bychom se mohli poučit,
že sluneční hodiny jsou zařízení pro určování času
v závislosti na zdánlivém pohybu slunce. Sluncem
ozařovaný předmět vrhá stín, podle jehož aktuální
pozice lze určit čas. Vše je závislé nejen na pohybu
Země a Slunce ale i na staviteli těch kterých hodin, aby jednotlivé součástky nebo malůvky byly
rozmístěny tak, aby nám ukazovaly čas co nejpřesnější. První hodiny závislé na sluníčku byly pravděpodobně sestrojeny již před sedmi tisíci lety. V Čechách má být v současné době rozmístěno více než
3 700 těchto unikátů různých typů a různého věku.
Nebudeme-li chodit se sklopenou hlavou, zaregistrujeme hned dvoje na průčelí našeho kostela. Podle znalců této problematiky, jsou u nás ty největší
v Třešti. Byly postaveny ale až v roce 2 003 a jejich
ukazatel má na výšku 8,21 metrů.
Tolik na téma „sluneční hodiny“ všeobecně. S těmito několika základními informacemi už můžeme směle vyrazit na náš dnešní pohodový výlet.
Zatímco před časem jsme vás lákali do vesničky
Taubenheim v sousedství Sohlandu, kde jsou jednotlivé časomíry rozmístěny po starých podstávkových a roubených chalupách jako historické
obrazy, dnes navštívíme Krippen. Malou vesničku
patřící pod správní jednotku BadSchandau, spolu
s několika dalšími přilehlými osadami. Cestu tam
můžeme zvolit podle vlastního uvážení. Pakliže
zvolíme vlakový spoj na Děčín, vystoupíme přímo
na zastávce Krippen. Nabízí se ale i možnost přesunout se přívozem z parkoviště v BadSchandau na
druhou stranu Labe, k nádraží, nebo se až sem svezeme vlastní dopravou. V obou případech máme

před sebou příjemnou procházku cyklistickou stezkou po levém břehu Labe, až do místa určení. Pro
naší lepší orientaci je trasa k jednotlivým slunečním
hodinám, která nás čeká, vyznačena příslušným
logem, které nás vede od čísla k číslu, nebo si pro
tento účel přivezeme z infocentra letáček s přesným
plánkem a popisem. Čeká nás 20 ukázek slunečních
hodin, vesměs v trojrozměrném, chcete-li ,3D provedení. Použitým materiálem pro jejich výrobu na
různé motivy je kámen, dřevo, kov, plast nebo beton. Každý jeden kus je na místě popsán. Procházkový okruh začíná a končí na zdejším náměstíčku.
Nechte na sebe působit fluidum vyzařující z těchto
neskutečných výtvorů v nádherném prostředí Saského Švýcarska a porovnejte si pro zajímavost zdejší
čas s tím, který máte na svých náramkových hodinkách. Až vám sluneční hodiny odměří čas procházky po jejich trase, můžete pro dokonalost navštívit
místní hřbitůvek s malebným kostelíkem. Jako

Jedny z mnoha slunečních hodin v Krippenu

Malebný kostelík se hřbitůvkem v centru obce

třešničku na dortu pak můžeme zvolit zakončení
v některé z předzahrádek mnoha zdejších penzionů
a kavárniček. Ani v tomto případě nebudeme zklamáni. Sasové sice nejsou zrovna vyhlášení gurmáni,
ale koláče pečou skvělé. Neměla by nás překvapit
ani česká obsluha v daleko milejším a úsměvnějším provedení, než jsme tomu zvyklí z našich luhů
a hájů.
P.S.: Nezapomeňte, že je nutné vybrat si na tento
výlet den, kdy slunce vrhá stíny.
Text a foto: Petr Horák
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HISTORIE A SOUČASNOST

První pětiletka Česko-Saské železnice splněna
V souvislosti s dnešním tématem se nabízí přirovnání, že náš čas letí snad ještě rychleji než ta nejrychlejší rychlíková lokomotiva. Ještě před pěti lety
jsme, co se kolejí týče, byli doslova na konci světa.
Díky úsilí zdejších starostů a mnoha dalších úřadů
a letům jejich vyjednávání se v roce 2014 konečně
podařilo znovu otevřít, pro nás dnes už nenahraditelnou, cestu nejen do okresního města. Pohodlně
a rychle máme na dosah bránu Saského Švýcarska
-BadSchandau, kde jako bonus staví všechny mezinárodní rychlíky spojující Prahu, Budapešť, Bratislavu, Vídeň, Hamburg nebo třeba Berlín. Moderní vozy
nás kouzelným labským údolím promtně dopraví do
Pirny, Drážďan či Míšně. Sasko se nám díky vlakovému spojení otevřelo k nákupům, k návštěvě desítek,
ba stovek, památek, k mnoha zajímavým výletům,
ke spojení přes drážďanské letiště. Věřme tomu, že
v blízké budoucnosti i k cestě do nemocnice v Sebnitz, která nám nabízí svoje vzácné služby na rozdíl
od té rumburské.
Pojďme si na několika fotografiích připomenout propojení s našimi německými sousedy. Jedním ze stavbyvedoucích na původní historické trati z roku 1903
byl, tehdy ještě mladý čtyřiadvacetiletý inženýr Josef
Matějka z dolních Mikulášovic. Na snímku je zachycen v pozdějším věku se svou chotí, synem a dcerou,
kterou je paní Dáša Dvořáková - Matějková, rovněž

z Dolních, která nám snímek z rodinného alba také
zapůjčila. Do stejně dávné doby patří i záběr z nádraží v Dolních Mikulášovicích v den, kdy odtud byl
vypraven první vlak do Sebnitz. Jelikož šlo o výjimečnou událost, byli pánové i dámy, jak vidno, v gala.
Obrázek třetí je současný. Zachycuje dění opět na
naší dolní stanici ale bezprostředně v létě roku 2019,
kdy dochází k razantní rekonstrukci našeho malého
železničního uzlu v celkové hodnotě 170 miliónů
korun. Do částky je započítána obnova a zabezpečení šesti přejezdů v nejbližším okolí. Nutno dodat,
že pracovní úsilí a tempo na této náročné stavbě je
u nás v Česku nevídané. Desítky dělníků ve žlutých
vestách plní svoje povinnosti denně od samého rána
do pozdních večerních, někdy i nočních, hodin, o víkendech i svátcích, za třicetistupňového vedra nebo
v dešti. Dílo roste před očima a my se můžeme těšit
na to, že máme nejen spojení se světem, ale ve srovnání s ním to bude i na patřičné úrovni.
P.S.: Možná největší pozornost bychom měli věnovat
portrétu George Stephensona, vynálezce železnice.
Jeho prvním projektem byla v roce 1823 trať mezi
Stockonem a Darlingtonem v Aglii. Bez něj by ani
naše ocelová magistrála neměla šanci! Stavělo se za
panování císaře pána Franze Josefa.
Text a foto archiv: Petr Horák

Půlnoc v pohraničí - Loreta Rumburk
V neděli 22. září 2019 se v areálu Lorety Rumburk
uskuteční premiéra ojedinělého divadelního projektu – dramatu Půlnoc v pohraničí. Autorská divadelní
hra je inspirována historií rumburské stavby, osudovými okamžiky bývalého kapucínského kláštera
u sv. Vavřince a osobnostmi, které byly s tímto místem spjaty. Autorkou inscenace je Hana Strejčková
a projekt připravuje s početným týmem profesionálních umělců pod hlavičkou uměleckého seskupení
FysioART o. p. s. za podpory Ministerstva kultury,
města Rumburk a mecenášů. Hudbu k inscenaci
zkomponoval virtuos na citeru Michal Müller. Odbornou poradkyní projektu je historička Mgr. Klára
Mágrová. Začátky představení o délce 80 min. jsou
v 17.00 a 19.00 hod. S ohledem na téma 50. let 20.
století představení není vhodné pro děti do 10 let.
Přítomnost starších dětí je na zodpovědnosti rodičů.

Vstupenky je možné si rezervovat na tel. 604 555 922.
Půlnoc v pohraničí je temnou a tajuplnou poutí skrze
historii, a přitom se odehrává jen pár desítek minut
před a po půlnoci, na přelomu z 3. na 4. května roku
1950. Emočně vypjaté drama s detektivním nádechem rozkrývá osudy lidí různého vyznání, vzdělání
i původu, odhaluje hrdinské činy, ale poukazuje i na
neviditelný, avšak citelný strach doby. Na historické
křižovatce se protnou zejména muži – představitelé různých epoch, od knížete Antonína Floriána
z Liechtensteina, posledního místního kvardiána
pátera Mansueta až po postavy z 50. let 20. století
včetně zmocněnce SUC (Státního úřadu pro věci církevní). Ženy se objeví pouze dvě, jedna silně spjatá
s místem, druhá štvaná a ničená událostmi. Všichni
ti, kdo si pohraničí zamilovali, zvelebovali ho, ale
i ničili, anebo naopak pohraničím utíkají, nebo z něj

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

Prodej se uskuteční:
21. září, 19. října a 16. listopadu 2019
Mikulášovice - u základní školy - 15.50 hod.

Při prodeji slepiček - výkup králičích kožek - cena dle poptávky.
Informace: Po - Pá 9.00 - 16.00 hod.
Tel.: 601 576 270, 728 605 840, www.drubezcervenyhradek.cz

odcházejí, schovávají se tu, ať před sebou či světem,
se najednou setkávají v klášterním kostele sv. Vavřince, v loretánském ambitu a nakonec u dvanáctého
zastavení na křížové cestě v poutní kapli Svatých
schodů v Rumburku. Inscenace se odehrává přesně
v místech, kudy tato historie doslova „prošla“. Příležitost připojit se k nastudování inscenace dostali
i místní ochotníci.
Premiéra inscenace Půlnoc v pohraničí se 22. 9. 2019
představí v rámci prvního ročníku mezinárodní akce
Otevřené dveře Via Sacra / OffenePforten. Od roku
2014 je Loreta Rumburk jedním ze zastavení mezinárodní poutní stezky Via Sacra. Ta propojuje pozoruhodné evropsky významné kostely, kláštery a další
místa zbožnosti na Německo-Polsko-Českém Trojzemí – území Horní Lužice, Dolního Slezska a severních
Čech.
Hana Strejčková
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FOTO ZPRÁVY

Paní Milena Šťastná oslavila devadesátiny, popřát jí přišli starostka Ing. Miluše Trojanová a místostarosta Ing. Antonín Bláha. Kytička a drobný dárek v upomínku na
tento významný den byl samozřejmostí.

Také letos v úvodu prázdnin projel naším městem peloton světového poháru v cyklistice žen Tour de Feminin, na náměstí zvítězila v rychlostní prémii Ruska Irina Ivanova z týmu Sestrorest Petrogrades.

Jeden z trofejových trikotů předával při vyhlášení vítězek první etapy také místostarosta Mikulášovic Ing. Antonín Bláha.

Výjezdová jednotka místních hasičů zkoušela nové záchranářské obleky a také
ovládání dalšího vybavení včetně nafukovací lodě „Raft Colorado“, který pro tyto
účely zapůjčil místní turistický oddíl mládeže.

Místní organizace mladých chovatelů opět uspořádala letní tábor na Salmově,
účastníci tábora se tak nejen mohli starat o své zvířecí kamarády, ale navíc připravili výstavu pro veřejnost.

Lodní kontejner stojící v zahradě vedle mateřské šlolky prošel velkou estetickou
úpravou, Simona Machorková ze Skloluxusu ho vyzdobila dětskými motivy, za nápad a financování realizace děkujeme majiteli.

Své první závěrečné vysvědčení si odnášeli naši prvňáčci a již se těšili na své
premiérové letní prázdniny.

Také deváťáci si přišli pro své vysvědčení, ti však už pro to poslední. Slavnostní zakončení jejich školní docházky proběhlo v obřadní síni městského úřadu.

červenec / srpen 2019

MIKULÁŠOVICKÉ NOVINY

strana 7

Prázdniny jsou tady - čas odpočinku, dovádění, her a zábavy

Závěr školního roku a samozřejmě i celé prázdniny místní turistický oddíl mládeže pořádá celou řadu nejrůznějších aktivit. Vaření guláše v kotlíku, jízdy na koních, plavby
na raftu a padlebordu, kromě zábavy se děti také učí zdravovědě zábavnou formou. Akcí se zúčastňují nejen členové turistického oddílu, ale také jejich kamarádi nebo
další děti co jsou zrovna v našem městě na prázdninách. Podobné akce se uskutečňují především díky dobrovolným aktivitám vedoucích a jejich přátel v jejich volném
čase. Realizace je možná zejména díky nejrůznějším projektům zejména Ústeckého kraje, MŠMT a také města Mikulášovice.

Fotbaloví žáci FK Mikulášovice
Pro sezónu 2018/2019 se družstvo rozdělilo
na 2 věkové kategorie, na Mladší a Starší žáky.
Obě tato družstva reprezentovala naše město
v okresním přeboru, kde neudělala žádnou
ostudu.
Mladších žáků bylo v soutěži přihlášeno celkem 10 družstev a hrálo se dvoukolovým
systémem. Naše družstvo si nevedlo vůbec
špatně a dokonce na jaře zaznamenalo 7 výher v řadě a díky tomu se umístilo na krásném
3. mstě. Dále se také naši mladší žáci probojovali do finále Poháru okresu Děčín, kam bez
problémů postoupili z 2. místa. Toto finále
se našim hráčům bohužel vůbec nepovedlo

Foto: vlastní
Fotbalový tým mikulášovických žáků

a skončili na 5. místě.
Starší žáci hráli soutěž, kde bylo celkem
6 družstev, takže se hrálo čtyřkolovým systémem a i toto družstvo neudělalo v soutěži
ostudu a také skončilo na 3. místě. Též starší
žáci hráli Pohár okresu Děčín, kam pro nedostatek přihlášených družstev postoupili přímo
do finále. Ani našim starším se vůbec turnaj
nevyvedl a také skončili na posledním 6. místě. Takže až na závěr sezóny byla obě družstva
celkem úspěšná.
Jako každý rok po sezóně odjeli žáci na tradiční soustředění do již osvědčeného sportovního areálu TERMIT 25 v Doksech. Toto

soustředění by se nekonalo, kdyby nebylo našich sponzorů:
Město Mikulášovice, Mikov, TS Šluknov, Alatex, Penzion Petr,
Bohemian Smithery Trades r.o a Korekta, kterým patří veliké
poděkování.
Naši fotbaloví žáci se též zúčastnili dvou brigád a to v hojném
počtu, které proběhli na našem fotbalovém hřišti. Při těchto
brigádách se udělalo hodně práce, která zvelebila náš krásný
sportovní areál.
Příští sezónu budou naše město reprezentovat opět obě družstva a dále družstvo mladší přípravky. Takže mladých nadějí tu
máme dost a doufám, že to tak zůstane i do dalších let, aby
nám v Mikulášovicích fotbal nezanikl.
Václav Kunc

Rozpis domácích zápasů
FK Mikulášovice - podzim,
ročník 2019/2020
Okresní přebor dospělí
SO 31.8.
FK Mikulášovice – Horní Podluží
17.00 h.
SO 14.9.
FK Mikulášovice – Krásná Lípa
16.30 h.
SO 28.9.
FK Mikulášovice – Malšovice
16.00 h.
SO 12.10.
FK Mikulášovice – Chřibská
15.30 h.
SO 26.10.
FK Mikulášovice – Jiříkov
14.30 h.
SO 9.11.
FK Mikulášovice – Verneřice
14.00 h.
Starší žáci
SO 7.9.
FK Mikulášovice – Šluknov
12.00 h.
SO 21.9.
FK Mikulášovice – D. Poustevna/V. Šen. 12.00 h.
SO 5.10.
FK Mikulášovice – Horní Libchava
12.00 h.
SO 2.11.
FK Mikulášovice – Jiříkov
12.00 h.
Mladší žáci
SO 7.9.
FK Mikulášovice/Vilémov – Malšovice 10.00 h.
SO 21.9.
FK Mikulášovice/Vilémov – Roma Děčín10.00 h.
SO 5.10.
FK Mikulášovice/Vilémov – Rumburk B 10.00 h.
SO 19.10.
FK Mikulášovice/Vilémov – Jiříkov
10.00 h.
SO 2.11.
FK Mikulášovice/Vilémov – Varnsdorf 10.00 h.
Mladší přípravka
NE 20.10.
satelitní turnaj v Mikulášovicích
10.00 h.
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Biatlonisté na druhém Českém poháru i olympiádě
kousek od medailí
V prostoru rekreačního střediska na Tomášově dne
9.6.2019 pořádal, již potřetí za sebou, klub biatlonu
Mikulášovice ve spolupráci s Městem Mikulášovice
a za podpory majitele pana Kořínka, oblastní závod
v letním biatlonu žactva. Do krásného prostředí zavítalo bezmála 90 závodníků z celé republiky. Velice
dobře připravený závod nalákal týmy až z dalekého
Brna, Rožnova pod Radhoštěm i Prostějova. Čekal
zde na ně dopolední sprintový závod a odpolední
štafetový závod smíšených družstev. S ideálním
letním počasím, přišli se závody na trati a střelnici, pomoci tolik nezbytní dobrovolníci, za což jim
moc děkujeme. Samotný závod pro domácí přinesl
maximum, co jen bylo ve výkonech a výsledcích
možné. Domácí trenéři se dmuli pýchou, když ve
své kategorii Natálka Ludvíková při dvou střeleckých položkách neudělala chybu a závod vyhrála
a poté v nejstarší kategorii žákyň všechny tři závodnice rovněž zastřílely bez jediné chyby a v cíli se
seřadily ve 13 sekundách na první tři místa. Závod
vyhrála Adélka Švitorková, druhá doběhla Verča
Kirchnerová a třetí Viki Kirchnerová. V nejmladší přípravce si letošní premiéru zažil Šíma Patzelt, který
po třech střeleckých chybách doběhl na 7. místě.
Starší Ajá Jandus zastřílel stejně a doběhl si pro
bronzovou medaili. V přípravce dívek Lucie Mocíková pouze jednou chybovala a doběhla druhá za
vítězkou o čtyři sekundy. V kategorii nejmladších
žákyň se představily Adélka Trojanová spolu s Nikčou Hoštičkovou a jako by holky byly dvojčata. Na
střelnici shodně udělaly dvě chyby a v cíli doběhly
ve shodném čase na druhém místě. V kategorii starších žáků se po zranění předvedl Matěj Kocourek,
který doběhl na 4. místě s pěti chybami na střelnici.
Bodově se tímto kvalifikoval do dalších pohárových
závodů.
Do odpoledního smíšeného štafetového závodu
se přihlásilo celkem 15 štafet a z toho dvě mikulášovické. Krásný biatlonový den dokonala domácí
štafeta ve složení Áďa Trojanová, Naty Ludvíková
a Viki Kirchnerová, která zastřílela bez trestného
kola a doběhla na třetím místě. Druhá naše štafeta
ve složení Niki Hoštičková, Máťa Kocourek a Veru
Kichnerová obsadila 9. místo.
Všichni medailisté a všichni závodníci v přípravce
byli oceněni krásnými cenami od sponzorů Město
Mikulášovice, MK lůžkoviny, Květiny Sonia, ……
Poděkování také obchodu Ovoce a zelenina pana
Poláčka, který obstaral občerstvení závodníků v cíli
a materiálovému vybavení místního klubu TOM Mikulášovice.
Týden po domácím závodě se biatlon přesunul
do daleké Bystřice pod Hostýnem, kde se dne 15.
a 16.6. konal druhý Český pohár. V sobotu byl na
programu atraktivní závod s hromadným startem.
Jako vedoucí závodnice Českého poháru nejmladších žákyň se na start v první řadě postavila mikulášovická Adélka Trojanová. Jednu řadu za ní stála
Nikča Hoštičková. V samotném závodě se oběma
běžecky dařilo, ale v krátkém závodě se tři chyby
Adélky a dvě chyby na střelnici těžko dohání. Obě
se však vešly do první patnáctky. Adélka 9. a Nikča
14. místem. Natálka Ludvíková se ve své kategorii
musela na startu prodírat ze zadní řady, což se jí dařilo, ale na každé střelecké položce udělala dvě chyby a doběhla na 16. místě. Matěj Kocourek v jeho
závodě naopak střelnici zvládnul pouze s dvěma
chybami a doběhnul na 20. místě. V nejstarších žákyních startovalo kvarteto našich dívek. Po zranění
se nemohla dočkat závodění Natálka Mocíková,
která však závodní tempo držela pouze první kolo,
zastřílela s jedinou chybou v druhé položce a doběhla na 26. místě. Jedno místo před ní doběhla
Viktorka Kirchnerová, které na její poměry nevyšla
střelnice. Z deseti ran polovinu netrefila. Její sestra Veronika udělala v první položce dvě chyby,
druhou bezchybnou a to v cíli stačilo na 20. místo.
Nejlépe si vedla Adélka Švitorková, která po jedné
chybě v každé položce doběhla na 13. místě.

Sobotní hromaďák si také v dorostenkách nenechala ujít Andrea Fúsková. V závodě zvládla ležeckou položku s jedinou chybou a na stojce se dvakrát trefila, což jí v cíli stačilo, po bojovném běhu,
na 24. místo.
Nedělní intervalový sprint se štafetovou střelbou,
s třemi náhradními náboji ke každé střelecké položce se nesl pro naše barvy smolně. Tři medaile
visely hodně blízko. Nejdříve Nikča Hoštičková
v rychlém závodě po střelbě s nulou s třemi dobitími doběhla na 4. místě. Ztráta 4 sekund na bednu
všechny zamrzela. Zisk první výkonnostní třídy jí
však již nikdo nevezme. Adélce Trojanové v součtu
Bystřická střelnice ani jeden den nesedla. V neděli
po třech dobitích musela ještě na dvě trestná kola.
Po rychlém běhu se však dostala na 10 místo. Poté
v kategorii výše Natálka Ludvíková na její trati letěla. První položku odstřílela bez dobití čistě. V druhé
položce udělala jednu chybu, ale bohužel si neuvědomila, že musí dobíjet a dostřelovat, zvedla se
od stavu a běžela na trestné kolo. Trenéři už věděli,
že bude následovat penalizace. O to více všechny
mrzelo, když jsme se dozvěděli v cíli, že Natálka doběhla na třetím místě. Přirážka tří minut jí odsunula
na 26. místo. Do třetice v nejstarších dívkách Áďa
Švitorková potvrdila na své oblíbené trati a závodě,
že patří k nejrychlejším. V závodě dobíjela pouze jedinkrát při druhé střelbě a na trati jí to pěkně běželo. Umístila se na sedmém místě, ale pouhých šest
sekund od druhého místa. Tak našlapaná byla výsledková listina v první desítce. Smolný závod také
absolvovala Viktorka Kirchnerová, která první položku sice odstřílela bez chyby, ale před tím musela
z dioptru odstranit uvízlou nečistotu a na střelnici
ztratila dost sekund. V cíli jí to stačilo na 18. místo.
Jediný náš mužský zástupce, Matěj Kocourek, musel na každé položce dobíjet a po druhé položce
musel na trestné kolo, což ve výsledku stačilo na
21. místo.
Po biatlonově našlapaném jaru, čekaly na ty nejlepší Hry IX. letní olympiády dětí a mládeže 2019,
které ve dnech 23.-28.6.2019 hostil Liberecký kraj.
Jednalo se o premiéru této letní formy biatlonu. Za
Ústecký kraj se z Mikulášovic kvalifikovaly tři biatlonistky. V mladších žákyních Natálie Ludvíková
a ve starších žákyních Adéla Švitorková a Viktorie
Kirchnerová. Program her slavnostně odstartovala v neděli v HomeCredit aréně v Liberci olympionička Eva Samková zapálením olympijského ohně.
Pro biatlonisty bylo připravené ubytování společně s dalšími sportovci, triatlonisty a basketbalisty
v Jablonci nad Nisou. Zde se i na místní biatlonové
střelnici konalo olympijské závodění. V pondělí na
závodníky v parném počasí čekal sprint startovaný
intervalově. Za přítomnosti České televize a několika reprezentantů biatlonu se v závodě přestavili
nejlepší závodníci z jednotlivých krajů ve dvou věkových kategoriích. Natálce Ludvíkové to na trati
běželo pěkně, ale na střelnici udělala celkem pět
chyb a na lepší, jak 22. místo to nestačilo. Starší
žákyně to měly v cíli, jako vždy, dosti našlapané.
Adélka Švitorková na své druhé olympiádě ukázala,
že se dokáže s trémou vypořádat. Škoda jediné chybičky na střelnici, která jí stála veliký posun ve výsledku. Desáté místo však zaslouží pochvalu. Druhá
v kategorii Viktorka Kirchnerová na trati bojovala,
ale pět trestných kol, v součtu po dvou střeleckých
položkách, bylo hodně. V cíli to stačilo na 24. místo.
Druhý závodní den byl na programu delší závod
s hromadným startem. V tomto sahala Natálka
Ludvíková po medaili, ale vždy jedna chybička na
střelnici jí posunula v cíli na konečné 6. místo. Medaili sice nezískala, ale malé pódium si při předávání cen Veronikou Vítkovou užila. V závodě starších
žákyň úmorné dusno hodně ovlivnilo průběh závodu. Vikča Kirchnerová se s tím vypořádala dobře
a vylepšila pondělní sprint a doběhla na 18. místě.
Bohužel jí opět nevyšla střelba, kde nesestřelila pět
terčů. Na počasí doplatila Adélka Švitorková, kte-

rá do závodu odstartovala s alergickou reakcí a ve
spojení s horkem v průběhu závodu zkolabovala
a musela být převezena do nemocnice společně
s další závodnicí z Jilemnice. Obě závodnice se ještě
téhož dne vrátili mezi ostatní olympioniky, ale lékař
jim zakázal poslední den závodit. Den poté čekaly
na závodníky závěrečné smíšené štafety jednotlivých krajů. V závodě se čekalo ještě větší teplo, až
kolem 35. stupňů. Ústecký kraj měl, ze zdravotních
důvodů, mimo nejlepší závodníky a tak trenéři sestavili štafety bez větších ambicí. Dokonce musela
být Natálka Ludvíková postaršena, aby se starší
štafeta vůbec postavila na start. Natálku na prvním
úseku doplnila Vikča Kirchnerová a třetí úsek běžel
Čeněk Jansa z biatlonu Děčín. Nejlépe zvládla svůj
úsek Vikča, která na střelnici konečně předvedla,
že střílet umí a zastřílela čistě. Natálka bohužel na
střelnici musela třikrát dobíjet a štafetu předávala
se ztrátou, která se už nedala dohnat. Na posledním
úseku Čeněk Jansa dobíjel jednou a do cíle přivedl
štafetu na 14. místě.
V průběhu olympiády si našli Ústečtí biatlonisté
čas na podpoření ostatních sportovců. Povzbudili ústecké basketbalistky a triatlonisty při jejich
bojích a na závěr si užili několik hodin v Liberecké
iQLANDII. Poté rychlý návrat domů, aby si na závěr
školního roku stihli vyzvednout ve školách svá vysvědčení.
Text a foto: Zdeněk Mocík

Áďa Trojanová 26 a Nikča Hoštičková 33 v Bystřickém
hromaďáku.

Druhá olympiáda Adélky Švitorkové

Naty Ludvíková v olympijském hromaďáku krůček od
medaile
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Jubilejní 10. ročník memoriálu Josefa Hýbla
a Miroslava Linharta v Mikulášovicích ovládlo
mužstvo FC Pivo

Olympijské boje ve vedru zvládla Viki Kirchnerová
Foto: Tomáš Fúsek

Za účasti osmi mužstev ze Šluknovského výběžku a okolí se uskutečnil v sobotu 13.7.2019
v pořadí již 10. ročník memoriálu Josefa Hýbla
a Miroslava Linharta, který navazuje na dřívější tři ročníky Bernard cup. Mužstva na rozehrání byla rozlosována do dvou skupin, ve
kterých se hrálo systémem každý s každým
a pořadí ve skupině určilo nasazení mužstev
do vyřazovacích bojů. Do skupiny A bylo
nalosovány 4 mužstva a do skupiny B taky
4 mužstva. Celkem bylo ve skupinách sehráno 12zápasů 2x10 minut a dalších 8 zápasů
2x10 minut v Play off. O postup do finále se

utkala mužstva Šenováci- FC Pivo s výsledkem
2:5 a ve druhém semifinále bojovala mužstva
Predators - AvangersNixdorf s výsledkem 3:0.
O 3. místo si to rozdali Šenováci s Avngers Nixdorf. Utkání v normálním čase skončilo nerozhodně, a tak o třetím místě rozhodovali pokutové kopy, kde byli šťastnější borci z Velkého
Šenova poměrem 3:1. V očekávaném finále10.
ročníku se utkala mužstva FC Pivo a Predators.
Finálové utkání lépe zvládlo mužstvo FC PIVO
a vyhrálo přesvědčivě 4:1. A po roční odmlce
se stalo po druhé vítězem tohoto turnaje.

Pořadí ve skupině A
1.Šenováci
2.Predators
3.Bronx Liberec
4.Bombarďáci

11: 4
7: 3
4: 7
4: 12

7
7
3
3

Pořadí ve skupině B
1.AvangersNixdorf
2.FC Pivo
3.Drevokocůři
4.FC Roma Krásná Lípa

6: 7
18: 3
7:14
8:15

6
6
3
3

Predators - Drevokocůři
2:0
Bombarďác - AvangersNixdorf
1:2
Semifinále:
Šenováci - FC Pivo
2:5
Predators - AvangersNixdorf
3:0
o 3-4 místo:
Šenováci - AvangersNixdorf 1:1 PK
3:1
Finále:
FC Pivo - Predators
4:1
Nejlepší jednotlivci turnaje:
nejlepší střelec - Miloslav Kučera - 16 gólů
(FC Pivo)
nejlepší hráč - Soukup Miroslav (Predators)
nejlepší brankař - Jendryščík Tomáš (Avangers Nixdorf)

Čtvrtfinále:
Šenováci - FC Roma Krásná Lípa
Bronx Liberec - FC Pivo

4:3
0:9

Mezi přípravkou dívek si skvěle vedla Lucka Mocíková

Třetí místo v kategorii přípravek kluků vybojoval Aleš Jandus

Turnaj měl díky kvalitnímu obsazení velice
dobrou úroveň, velkou škodou bylo, že se na
poslední chvíli odhlásila dvě mužstva. Dobrému průběhu pomohly i dobré výkony delegovaných rozhodčích, kteří museli po celý
den čelit deštivému počasí: Miroslava Saba
a Tomáše Červeného, kterým patří i dík pořadatelů. Poděkování za organizaci tohoto
turnaje patří i členům výboru a hráčům, kteří
na Memoriál pečlivě připravili dvě plně hodnotné hrací plochy na tréninkovém hřišti. Kde
letos byla odehrána i utkání o 3. místo a finále, neboť naše hlavní hrací plocha se nachází
v rozsáhlé rekonstrukci a po dobu osmi týdnů
se zde nesmí nic hrát, může se jenom sekat,
hnojit a kropit. Hlavní hřiště bude otevřeno až
v sobotu 24.8. při prvním mistrovském utká-

ní Okresního přeboru proti Velkému Šenovu.
Poděkování patří také městu Mikulášovice,
které odvezlo posekanou trávu z celého okolí
sportovního areálu. Ta byla posekaná a shrabaná do kup brigádníky z řad FK Mikulášovice
(žáci, trenéři, hráči A mužstva a hráči SG) pro
tuto sportovní brigádu nám bylo od města
zapůjčeny motorové kosy. První čtyři mužstva
a jmenovaní jednotlivci byli oceněni hodnotnými cenami. Po skončení sportovního klání připravili nadšenci z kiosku, kulturní akci,
během které se konzumovala grilovaná kýta,
k poslechu a tanci hrála skupina Nová Škola.
Na viděnou za rok na 11. ročníku! Snad bude
lepší počasí, Jaroslav Šulc - předseda FO Mikulášovice
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Na mistrovství České republiky jednotlivců
Mikulášovice medaili nezískaly
Medaili z národního vrcholu letošní běžecké sezony mikulášovičtí sice nepřivezli, přesto se do reprezentačního výběru
České republiky nominovalo hned šest sportovců, kteří budou
hájit naše barvy na mezinárodních závodech. V náročných
podmínkách, které panovaly v dějišti letošního MČR se běžcům nedařilo podle jejich představ, časté chyby při orientaci
a tudíž zbytečná časová penalizace je výsledkově srazila mimo
medailová umístění. Přesto si díky vyrovnaným výsledkům
v celé sezoně soutěží Českého poháru vybojovala téměř polovina z nich právo startu v zářijových mezinárodních závodech.
Nejlépe se nakonec vedlo mladší dorostence Andree Fúskové,
která v nejvyrovnanější kategorii celé letošní sezony obsadila
nepopulární čtvrtou příčku, celkově pak v celkovém žebříčku
uhájila bronzový stupínek. Ještě o příčku lépe v celkovém součtu se umístila Pavlína Trojanová, v mistrovském závodě pak
obsadila páté místo.
Text a foto: Tomáš Fúsek

Celkové pořadí národního žebříčku našich závodníků:
Nejmladší žákyně:
Magdalena Kulhavá
Alice Vejražková
Nejmladší žáci:
Matěj Vokoun
Mladší žáci:
Ondřej Fúsek
Starší žákyně:
Barbora Trojanová
Renata Charvátová
Starší žáci:
Daniel Kreibich
Lukáš Machorek
Mladší dorostenky:
Andrea Fúsková
Eliška Šimková
Mladší dorostenci:
Marek Charvát
Ženy A:
Michaela Kreibichová
Muži A:
Petr Kalousek
David Machorek
Tomáš Levan
Zdeněk Plešinger
Ženy B:
Pavlína Trojanová
Muži B:
Tomáš Fúsek
Vojtěch Šimek

7. místo (reprezentace ČR)
15. místo
16. místo
5. místo (reprezentace ČR)

Stříbrná Pavlína Trojanová v celkovém hodnocení Českého poháru 2019

8. místo
20. místo
8. místo
34. místo
3. místo (reprezentace ČR)
9. místo (reprezentace ČR)
24. místo
15. místo
8. místo
10. místo
19. místo
20. místo
2. místo (reprezentace ČR)
4. místo (reprezentace ČR)
9. místo

Bronz si celkově v letošní sezoně vyzávodila mladší dorostenka Andrea Fúsková

Prodám palivové dřevo:
cena za PRM 300 Kč z odvozního místa
(množstevní sleva).
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