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ZDARMA

Vážení a milí spoluobčané,
12. reprezentační

ples města
4.2.2017
od 20.00 hodin,
Slovanský dům

Dětský
karneval
19.2.2017
od 15.00 hodin
ve Slovanském domě

Historie: Vesna Vulovič přežila
pád letadla - str.6

Program
neinvestičních
účelových dotací
(podpora spolkům)
více na www.mikulasovice.cz

uzávěrka 28.2.2017

SVOZY ODPADŮ
DOMOVNÍ ODPAD
týdenní - každé pondělí
14ti denní – liché pondělí 13.2. a 27.2.
kombinovaný - každé pondělí
měsíční - pondělí 6.2.
PYTLE S TŘÍDĚNÝM ODPADEM
sudé pondělí 6.2. a 20.2.

vážím si toho, že Vás mohu ve zdraví pozdravit i na prahu roku
2017. Společně jsme se sešli na Nový rok večer na náměstí,
abychom si při krásném ohňostroji popřáli zdraví, pohodu
a radost. Věřím, že to nebyla jen planá slova a že nám úsměv,
tolerance a pohoda vydrží po celý rok.
Jaký rok 2017 bude? Jednoduše řečeno takový, jaký si ho sami
připravíme. Samo do klína nic nespadne. Proto se i v letošním
roce budeme snažit naplňovat priority rozvoje města
a dílčí cíle stanovené schváleným rozpočtem. I v letošním
roce budeme pamatovat na podávání žádostí o dotace do
nejrůznějších programů. Získávat finance nad rámec rozpočtu
není jednoduché, příprava materiálů je časově náročná,
realizace projektů je komplikovaná a následné závěrečné
vyúčtování také není procházka růžovým sadem. Celková
práce s projekty je vyčerpávající. Ale takto nabyté finance nám
umožňují např. realizovat opravy drobných památek, mohli
jsme si dovolit např. asistenta prevence kriminality, opravili
jsme místní komunikaci, získali jsme prostředky na sport pro
děti a mládež. Na samém konci roku jsem se pokusila požádat
firmu ČEZ o finanční dar ve výši 84.000 Kč.Tyto prostředky jsou
vázány na zakoupení herních prvků k rozhledně Tanečnici. Do
konce roku 2016 jsme stihli podat žádosti na Ministersvo pro
místní rozvoj do Programu rozvoje venkova na realizaci oprav
drobných památek - křížků a na opravu místní komunikace - od
hasičárny směr koupaliště. Pokud stihneme všechny přípravy
včas, podaří se nám do programu Ministerstva životního
prostředí podat žádost i na opravu nám známého Rybníčku
(rybník směr Velký Šenov).
Rozpočet byl pro letošní rok sestaven jako schodkový, a to
proto, protože se nám za poslední roky podařilo na účtech
města naspořit finanční obnos, který můžeme s rozvahou
investovat do majetku města. Celková rezerva - stav na účtech
města k 31.12. 2016 je: ČNB 12.978.770,17 Kč, KB 884.905,55 Kč,
ČS 4.624.018,23 Kč. Celkem tedy 18.487.693,95 Kč. Zastupitelé
rozhodli investovat 7.720.000 Kč. Schválený rozpočet města

rezervuje částky na: další rekonstrukci kabin na koupališti,
rozvoj cestovního ruchu, opravy komunikací - plán oprav
se bude připravovat hned, jak zmizí sníh. Již teď, ale víme,
že velmi tragická situace je na příjezdu k dolnímu nádraží křižovatka před bývalým ředitelstvím Mikova. Neinvestiční
příspěvek MŠ činí 1.421.000 Kč, neinvestiční příspěvek ZŠ
2.400.000 Kč. Z neinvestičního příspěvku hradí škola a školka
například energie, drobné opravy, drobné nákupy, režijní
materiál, softwarové služby, revize zařízení, svoz odpadu. Dále
500.000 Kč je připraveno na opravy v horní budově školy,
200.000 Kč na opravu balkonu v restauraci na Tanečnici, který
je dlouhodobě v kritickém stavu, 800.000 Kč je vyčleněno
na opravy a optimalizaci veřejného osvětlení, 1.500.000 Kč
bude investováno do nákupu techniky - přídavná zařízení na
multikáru - sypač a radlice, které jsme již zakoupili, a na nákup
traktoru s čelním nakladačem. Bude se opravovat střecha na
bytovém domě č.p. 10, dále střecha na kasárnách, vymění se
zbytek oken na č.p. 573 - Slovanský dům a je také počítáno
s částkou cca 300 tis. na opravy prostor v přízemí Slovanského
domu. Většina zastupitelů podpořila vyčlenění 140.000 Kč jako
dar pro Lužickou nemocnici!
V polovině ledna nás zasypaly hromady sněhu a trápí nás
mrazivé počasí, po dlouhé době přišla opravdová zima.
Děkuji pracovníkům města za úklid, děkuji řidičům za jejich
neúnavnou práci a ochotu vyhovět občanům s odklízením
bílých hromad. Bohužel, v některých případech bývají občané
nad odhrnováním rozezleni a vyjadřují někdy velmi ostře svoji
nespokojenost. Přitom by možná někdy stačilo přeparkovat
nevhodně překážející vozidlo nebo vzít do ruky lopatu….
Věřím, že z práce, která nás společně čeká, budeme mít radost,
věřím, že se budeme ve zdraví potkávat i na kulturních akcích,
které jsou průběžně plánovány a připravovány. Předem děkuji
ochotným občanům za spolupráci a nám všem přeji do roku
2017 zdraví a pohodu.
Trojanová Miluše, Vaše starostka

Marta Kubišová
v Mikulášovicích
V závěru roku, tak významného roku, jakým ten minulý byl, se
nemohlo udát nic významnějšího než, že nás svojí návštěvou
poctila paní Marta Kubišová. Je velmi těžké něco napsat o této
dámě, její životní osud byl pro mnohé jen stěží uvěřitelný. Není
nutné tady psát její životopis, ten je tak znám a tolikrát již popisován, že by to bylo nošením dříví do lesa. Podstatné pro mikulášovické obyvatele je to, že tato ikona nejen hudebního nebe,
ale celé naší společnosti, vystoupila i na pódiu Slovanského
domu. Není divu, že bylo plno, byla to ta nejdůstojnější oslava
stého výročí povýšení Mikulášovic na město. Paní Kubišová nejen že předvedla perfektní pěvecký výkon, ale byla navíc milá
a ochotná po náročném koncertě pokřtít zbrusu novou knihu
o našem městě.

Foto: Tomáš Fúsek
Paní Marta Kubišová první dáma české hudební scény – více ve
fotozprávách.
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Novoroční ohňostroj na mikulášovickém náměstí potěšil
všechny přihlížející a příjemně nám odstartoval rok 2017
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Poděkování
Paní starostka Ing. Miluše Trojanová a městský úřad nám, občanům, připravila k letošním
vánocům dva krásné dárky, koncert Marty Kubišové a vydání knihy Mikulášovice - Nixdorf
s podtextem Dlouhá historie nejdelšího města českého severu.
Vystoupení paní Kubišové bylo takové, jaké
jsme očekávali, krásné, působivé, dojímavé
a znásobené naší úctou k jejímu silnému charakteru, k její skromnosti. Podařilo se jí oživit
vzpomínky na těžké období naší nedávné
historie.
V závěru jejího vystoupení se konal křest knihy, která byla okamžitě prodávána s možností
získat podpisy přítomných autorů, historiků
Petra Karlíčka, Jana Němce a fotografa grafika
Jiřího Stejskala.
Kniha o našem městě je opravdu zdařilá.
Má krásnou grafickou úpravu, sazbu a tisk
a vyšla u příležitosti stého výročí povýšení Mikulášovic na město. „Dekret podepsal
dne1.února 1916 pětaosmdesátiletý císař
František Josef I. Rakousko-uherský panov-

ník, v té době patřil mezi nejdéle vládnoucí
monarchy světa. Císař zemřel jen o několik měsíců později 21. listopadu 1916. Jeho
památku uctili i v Mikulášovicích. V pátek
1. prosince 1916 se představitelé města shromáždili v zasedacím sále městského úřadu.
Starosta města Dr. Adolf Rösler ve své působivé řeči vzpomněl zesnulou výsost císaře
Františka Josefa I. Zároveň vzdal co nejuctivěji hold novému monarchovi císaři Karlu I.“
(citováno z nové knihy ze str.152)
Chtěla bych za tento jedinečný počin paní
starostce a městskému úřadu poděkovat.
Obsah publikace je zpracován s objektivností
a pravdivostí. Určitě pomohly i příspěvky občanů, kteří poskytli zajímavé údaje. Jistě posílí
citový vztah současných obyvatel k minulosti
zdejší krajiny a povede i k úctě k lidem, kteří ji po staletí obývali a budovali s velkou pílí
a houževnatostí.
Za svou osobu mohu říci, že jsem vděčná, že
jsem se jejího vydání ještě dožila.
Milena Šťastná

Rok 2016 je definitivně za námi…
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
V mateřské škole se o vánocích zase nadělovalo, pod
stromečkem bylo všechno, co si děti přály

•
•
•
•
•

Máme nový městský web
rozpracování plynofikace MŠ, hasičárny
projekt rekultivace staré skládky u Mikova
oprava místní komunikace k viaduktu
oprava hřbitovní kaple
rekonstrukce kuželny
koupě služebního vozidla Dacia, koupě
zahradního traktoru se štěpkovačem
vytvoření PD na opravu mostku u Mikova
podpora spolků
realizace projektu asistent prevence
kriminality
oprava sociálního zařízení ve školní jídelně
kniha o Mikulášovicích
koncerty, kulturní akce
nákup multikáry
oprava části střechy na tělocvičně

• výměna oken na čp 10 – fara a č.p. 573
Slovanský dům
• vybudování malé zasedací místnosti
v budově MÚ
• oprava Wähnerovy kaple – 1. část – střecha
• oprava komunikace od č.p.12 po č.p. 311
• byla dokončena plynofikace sídliště
• ZŠ - rekonstrukce 9. třídy, instalace nového
osvětlení, opravy omítek, výmalba
• rekonstrukce střešní krytiny garáží
v kasárnách
• instalace zabezpečovacího zařízení do
vybraných objektů města – tělocvična,
Slovanský dům, garáže, kuželna
• zhotovení nových zastávek BUS

Letošní výstava betlémů byla rekordní
š
ě jižž neodmyslitelně
d
l l ě patří
ří jedd
K našemu
městu
na z největších výstav betlémů v kraji. V lednu
se do místního kostela sv. Mikuláše sjíždějí
stovky návštěvníků z blízkého i dalekého okolí, aby si mohly prohlédnout betlémy vytvořené napříč všemi rukodělnými technikami. Bylo

í nežž 150 a kromě
k
ě betlémů
b lé ů byly
b l k vijichh více
dění také tematické pohlednice nebo knihy.
Otevřeno bylo nejen v sobotu, ale návštěvníci
si mohli vše v klidu prohlédnout také v neděli
a nakonec jich přišlo přes pět stovek.

Děvčata měla rozhodně o čem přemýšlet, obrázkové knížky jim
přišly vhod.

Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek prodává slepičky typu Tetra
hnědá a Dominant ve všech barvách z našeho chovu! Stáří 14 - 19 týdnů. Cena 149-180,- Kč/ks.

Prodej se uskuteční: 11. března 2017

Mikulášovice - u základní školy - 15.50 hod.
Při prodeji slepiček -výkup králičích kožekcena dle poptávky.
Informace : Po-Pá 9.00 - 16.00 hod.
Tel.: 601 576 270, 728 605 840

Keramický betlém vytvořený dětmi v dílně Simony Machorkové.
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KRÁTKÉ ZPRÁVY
 Omezení telefonické služby v Lužické nemocnici,
v důsledku úprav služeb našeho dodavatele na telefonické služby O2 dojde dne
8. února (středa) v rozmezí od 09:00 – 16.00 hodin k přerušení telefonických služeb na
adrese Lesní 1062, PAVILON II – Podhájí. V tomto časovém rozmezí nebude možné se telefonicky spojit s ústřednou ani s žádným oddělením a ambulancemi v tomto pavilonu.
Přijměte, prosím, naši omluvu za případné komplikace, které Vám plánovaný výpadek
služeb může způsobit.
Lužická nemocnice a poliklinika, a.s.
 Žádáme občany, kteří oslaví v letošním roce kulaté výročí /70, 75, 80, 85, 90 a více
let/, aby sdělili na MěÚ tel. č. 474774105 pokud si nepřejí návštěvu s pojenou s blahopřáním od členek Sboru pro občanské záležitosti v Mikulášovicích. Zároveň je možnost
otisknout přání pro jubilanta, pokud v dostatečném předstihu předáte informace na
MěÚ.
Jana Doutnáčová
 Pozvánka na Tanečnici
Od 2. ledna 2017 je restaurace u rozhledny Tanečnice opět otevřená. Zimní provoz je
o víkendu od pátku 16 h do neděle 16 h. Pokud zabloudíte i v týdnu a uvidíte, že se
svítí, zaklepejte, budete obslouženi. Telefonní čísla 601 570 809, 728 538 288 a dočasně
776 605 750. Jaká je nabídka? Teplé a studené nápoje, vždy něco dobrého na zub, teplo
a útulno, ochotný personál. Více informací získáte na webové stránce: www.rozhlednatanecnice.websnadno.cz nebo přístupem ze stránek města Mikulášovice -záložka
kultura - sport - turistika - Rozhledna Tanečnice
 Běh na krásu
Máte rádi pohyb? Neváhejte a připojte se každou první neděli v měsíci a pojďte s námi
běhat po místních krásných trasách. Trasy se budou postupně měnit a natahovat....
na výzvu nebudete sami, podpoří Vás Janina, Ilča, Káťa, Vlaďka, Verča, Zdeněk, Honza
a spoustu dalších. Prvního běhu se zúčastnilo 21 nadšenců. Protože bylo dostatek sněhu, někteří vyběhli na běžkách. Po zdolání prvních kilometrů přišlo vhod teplé občerstvení a příjemné zázemí Restaurace na Tomášově.
Další díl seriálu Běh na krásu bude pokračovat 29.1. (kvůli jarním prázdninám je změna,
není to první neděle). Sraz zájemců je v 9.30 hodin u Restaurace na Tomášově.
 Poděkování
Děkuji pracovníkům města, kteří zařizují zimní údržbu, že se velmi dobře vypořádali
s návalem sněhu. V rámci možností byly komunikace a chodníky odklizeny včas.
Trojanová M.
 pro vlastníky, u kterých se při šetření jejich nemovitostí zjistil pracovník KN p. Bc.
Fiala nesoulad, nemusí jezdit až do Rumburku. Samozřejmě mohou přijít i dosud nevyzvaní vlastníci pro radu, jak postupovat při odstraňování nesouladů i bez úřední výzvy.
každý lichý týden v pondělí v čase od 10:00 do 16:00 hod. na Měú Mikulášovice (zasedací místnost v 1. patře)
První úřední den by tedy byl 13.2.2017.

KALENDÁŘ AKCÍ
29.1. Běh na krásu – start Restaurace na Tomášově v 9.30 hodin
4.2. Ples města Mikulášovice – Slovanský dům od 20.00 hodin
9. – 12.2. Turistická akce „Brtnické ledopády“
18.2. Koupání a zimní stanování v lomu
18.2. Koncert QUEENIE (QUEEN revival), vstupenky jsou v předprodeji u paní
Machorkové ve Skloluxusu
19.2. Dětský karneval ve Slovanském domě od 15.00 hodin
22.2. Recitační soutěž ZŠ ve Slovanském domě od 14.00 hodin
25.2. Závod v biatlonu pro širokou veřejnost od 13.30 h. na kluzišti za každého počasí
8.3. Koncert Dalibora Jandy s kapelou PROTOTYP
18.3. Maškarní ples FK Mikulášovice
19.3. Turistický závod – 1. kolo poháru Ústeckého kraje
19.3. Běh s Nutrendem – běžecký závod pro veřejnost
11.4. Beseda s Káťou Dvořákovou a Láďou Bezděkem BIG TRIP malý sál
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Vánoční koncert místního pěveckého sboru opět přilákal do
kostela sv. Mikuláše desítky posluchačů, kteří si mohli odnést
domů nejen hudební zážitek, ale také Betlémské světlo

leden 2017

Výzvy nás posouvají k poznání sama sebe,
k objevení nového, nebo k dosažení cílů, na
které ne vždy máme chuť či odvahu. Několik
nadšenců běhání vyhlásilo takovou výzvu
1.1.2017, a aby bylo co výzvou naplnit, dostala cíl a zároveň název „Běháme na krásu“.
Termín prvního výběhu byl vyhlášen na
8.1.2017 v 9.30 hod od restaurace na Tomášově, s plánem vybíhat za tímto účelem každou
první neděli v měsíci a 3.12.2017 doběhnout
do cíle vzdálenosti 10 km. V první neděli ledna 2017 jsme se začali scházet, sbíhat a sjíždět u restaurace na Tomášově a sešlo se nás
21 účastníků. Po zvolání: Go! jsme vyrazili
muži, ženy a děti na trasu směr Hančův vrch
a zpět. Začátečníci a děti se u odbočky na koupaliště otočili a běželi vstříc uběhnutým 4 km,

ostatní se Zlodějkou proklusali sněhem na
Hančův vrch, odkud seběhli zpět na Tomášov,
aby chytré telefony ukázaly vzdálenost něco
málo do 7km. Atmosféra byla skvělá, sešli se
běžci různého věku a výkonu, ale všichni měli
radost z běhu. Po doběhnutí na nás v restauraci na Tomášově čekal horký čaj a zázemí na
krátké posezení a sdělení pocitů ze zdařilé
akce, ve které nešlo ani o čas ani o uběhnuté
km, ale o sdílení radosti z pohybu. Tímto děkujeme p. Pileckému z restaurace Tomášov za
poskytnutí zázemí a malého občerstvení. Co
dodat? Snad jen další výzvu: Přijďte zas, dne
29.1.2017, ve stejný čas, v 9.30hod, na stejné
místo, restaurace Tomášov a vezměte s sebou
ty, kteří ještě váhají.
Ilona Trojanová

Foto: vlastní
Tak to jsme my, účastníci prvního běžeckého počinu

PO

NEZNÁMÝCH

STEZKÁCH

Sobota 11. února 2017
Sraz: 10.15 hodin Brtníky, u galerie AMETYST
Startovné: 15,- Kč
Cíl: Brtníky, u galerie AMETYST
Odměna: občerstvení, diplom
Bienertův okruh BRTNICKÝMI LEDOPÁDY
8 km, 200 m převýšení
Bližší informace: KČT Šluknov - Helena Landová, tel.: 731 054 028, kctsluknov@seznam.cz

Bruslení v Dolní Poustevně
LLedová
d á plocha
l h – provozníí doba
d b

Předsilvestrovské odpoledne už po léta patří místním
nadšencům a příznivcům vůně bezinu. Tradiční závod
historických mopedů přilákal nejen desítky samotných
závodníků, ale také bezmála stovku nadšených diváků. Akce
pořádaná spolkem Mopedostorpedos vyvrcholila v restauraci
na Tanečnici.

Po
Út
St
Čt
Pá
So
Ne

8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00

–
–
–
–
–
–
–

20.00
20.00
20.00
20.00
21.30
21.30
20.00

V případě, že bude kluziště ohraničeno zabezpečovací páskou, dodržujte zákaz vstupu na ledovou plochu, probíhá zrání ledu po nočních úpravách.
Děkujeme za pochopení.
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Vánoční pinčes
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řádá í tradičního
t dič íh vánočního
á č íh tturnaje
j ve stolním
t l í tenise patří Jiřímu
Velké poděkování za uspořádání
Trojanovi ml. Sportovní klání, jako každý rok, svojí účastí podpořili borci z Jiřetína pod Jedlovou s hlavním trenérem panem Josefem Zoserem. Turnaje se zúčastnilo 12 dospělých a 4 děti.
A že bylo opravdu o co soupeřit. Krásné ceny věnovaly firmy Alatex s.r.o. Mikulášovice, Řeznictví
Möseovi, Květiny Sonia, Conmetron, spol.s r.o. Lipová u Šluknova. Poháry a diplomy pro vítěze
připravil Turistický oddíl mládeže Mikulášovice. Jak všechno dopadlo? Kdo vyhrál?
Výsledky:
Kategorie děti:
1. Krpálek
2. Medková
3. Trojan A.
4. Medek
Kategorie dospělí:
1. Kindl
2. Bužík
3. Zoser
4. Trojan J. ml.

Jiřetínský Josef
Zoser si v letošním
turnaji vybojoval
bronz

Vítězové v kategorii dětí, zleva Medková, Krpálek, Trojan, Medek

Tříkrálový koncert si děti místní mateřské a základní školy
vyslechly zkraje roku v kostele sv. Mikuláše. Vystoupila MŠ,
ZŠ a ZUŠ, průvodní slovo o tradici Tří králů pronesl pan učitel
Roman Klinger.

Vítězové v kategorii mužů, zleva Zoser, Kindl, Bužík

Místní farář Jacek Kotisz pak požehnal křídy pro malé
koledníky, kteří následně putovali po městě s charitativní
tříkrálovou sbírkou.
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HISTORIE
TERORISTICKÝ ATENTÁT SPÁCHANÝ PŘED 45 LETY
Jedno staré české přísloví praví, že neštěstí nechodí
po horách ale po lidech. Přesvědčit se o jeho pravdivosti jsme se i v loňském roce mohli mnohokrát.
Asi nejvíc nás rozrušily zprávy o teroristických útocích a jejich obětech. Tyto hrůznosti bychom ale
pro tentokrát s úctou k obětem potichoučku obešli.
Několikrát nás zasáhla neméně šokující zvěst o tom
kterém leteckém neštěstí. V tomto ohledu byl právě
rok 2016 obzvlášť krutý. V létajících obrech umírali
nejen lidé nám neznámí a vzdálení, ale například
i téměř kompletní brazilský fotbalový tým cestou
na zápas, který měl být vyvrcholením kariéry pro
většinu těchto mladých kluků. Krátce poté, o vánočních svátcích, následovala havárie TU 154 s obrovským ansáblem ruského, světově známého, pěveckého sboru Alexandrovců na palubě.
Vraťme se v souvislosti s pády letadel tak trochu do
minulosti ale hlavně pak do našeho kraje.
Havárie dvoumotorových aeroplánů na Tanečnici
popsal ve svém článku už kdysi pan Postl. Proto si
opravdu jen krátce připomeňme, že to byl 13. září
roku 1941 Heinkel He111 na západní straně kopce.
Poté 2. května1944 pak bombardér Junkers Ju88 na
jihovýchodním srázu. Obě vojenské posádky našly
na Tanečnici svou smrt. Za důvodem, proč jsme
toto téma otevřeli, je ale úplně jiný případ, který
bychom chtěli hlavně pro ty mladší generace oživit. Letos v lednu je tomu totiž už 45 let, co v Srbské Kamenici, v prostoru mezi Českou Kamenicí,
Jetřichovicemi a Růžovou, neplánovaně nezvládl
svůj let, stroj Douglas DC-9. Tento osudný den, 27.

Autentické fotografie z místa dopadu letadla

ledna 1972, zde ukončilo svoji životní pouť 27 lidí,
kteří měli původně v úmyslu doletět až do cíle na
lince ze Stockholmu do Záhřebu s mezipřistáním
v Kodani. Volný pád stroje z výšky více jak 10 kilometrů byl později, jako pád bez padáku, zanesen
i do Guinessovy knihy rekordů. Letadlo porušené
výbuchem klesalo přes Srbskou Kamenici a stovky
metrů trousilo zavazadla a těla obětí. Trosky objevil
po páté hodině odpolední místní lesník Bruno Henke, o kterém později vešlo ve známost, že za války
sloužil v německé armádě jako medik. Svoje zkušenosti uplatnil tentokrát poté, co z vraku vyprostil
tělo jediného přeživšího. Byla jím Vesna Vulovičová,
jugoslávská letuška, kterou zřejmě zachránilo to, že
byla zaklíněna v zadní části trupu. Pád navíc přitlumily větve stromů a prudký svah.
Této dívce, rodačce z Bělehradu, kterou potkalo
štěstí v neštěstí, bylo tehdy pouhých 22 let a v letadle byla vlastně omylem za svou kolegyni stejného
jména. Přežití bylo vykoupeno útrapami z mnoha
zranění. V nemocnici v České Kamenici ležela měsíc
v bezvědomí. Čekalo ji několik operací, které měly
napravit frakturu lebky, zlomeniny nohou i rukou,
tři zlomené obratle. Dočasně byla i ochrnuta od
pasu dolů. Poté, co to její zdravotní stav dovolil,
byla převezena do vojenské nemocnice ve Střešovicích.
Asi i nás, kteří dnes velice často přicházíme, bohudík zatím jen prostřednictvím médií do styku
s terorizmem, jako moderní, strašlivou a zbabělou
zbraní vůči nevinným, překvapí, že tehdejší neštěstí

v Srbské Kamenici bylo vyhodnoceno jako teroristický čin, ke kterému se přihlásili „Ustašovci“, jinak
odpůrci tehdejšího režimu prezidenta Tita v Jugoslávii, kteří téhož dne spáchali atentát na vlak ve své
zemi. V našem případě měli mylnou informaci, že
mezi pasažéry patří i jugoslávský premiér. Bomba
měla být uložena v zavazadlovém prostoru. Obavy
o život Vesny z toho důvodu vedly i k tomu, že její
pokoj v nemocnici byl po celou dobu jejího léčení
střežen. Letuška byla totiž přesvědčena, že při mezipřistání v Kodani zahlédla možného atentátníka,
když opouštěl letadlo. Pachatel tohoto hrůzného
činu však nebyl nikdy odhalen.
Vesna Vulovičová, která se v Srbské Kamenici vlastně podruhé narodila, později místo neštěstí několikrát navštívila. V době rozpadu Jugoslávie patřila
mezi ty, jež kritizovali nacionalistický režim Slobodana Miloševiče, a naopak podporovala demokratické změny. Po svém uzdravení pracovala ještě
18 let v jugoslávské letecké společnosti JAT, i když
jen v pozemních funkcích.
Vzpomínka na Vesnu Vulovičovou, která zemřela
v době vánočních svátků v loňském roce, by nás
měla i po této, 45 let staré tragédii podpořit v tom,
abychom se postavili vlně přílivu migrantů ze zemí
s úplně odlišnými životními hodnotami, od kterých,
když ne hned dnes, tak určitě zítra hrozí to, co u nás
potkalo i jugoslávskou letušku.

Pomník připomínající toto letecké neštěstí.

Petr Horák
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Mikulášovický biatlon okusil
zimní sezónu
Místní klub biatlonu se na podzim loňského
roku rozhodl zařadit do běžeckého tréninku
také trénink na kolečkových lyžích s jasným
cílem možného „ochutnání“ zimní sezóny
2016/2017. Jak si předsevzal, tak se také stalo a v prosinci 2016 jsme se zúčastnili hned
tří regionálních závodů v Horních Mísečkách,
Vrchlabí a Harrachově. Úspěchy zatím v celkovém hodnocení nemůžeme brát jako výborné, ale vzhledem k tomu, že už tak krátký čas
na přípravu provázely nemoci a chyběla sněhová pokrývka, nezbývá než děvčata, za jejich
chuť závodit a poměřit síly s těmi nejlepšími,
pochválit. Postupně stahovaly ztráty na první
závodnice a každým závodem byly o nějakou
tu minutku lepší. Odměnou jim za to byl start
v závodě I. kola ČP ve Vysočina Aréně v Novém Městě na Moravě ve dnech 7.1 - 8.1.2017,
kde ostudu rozhodně neudělaly. Pochvalu zaslouží především za výbornou střelbu. Postup
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do dalších kol ČP jim jen těsně utekl, ale za to
jsou bohatší o cenné zkušenosti z velké akce
a mají motivaci do dalšího tréninku.
Eva Mocíková
Výsledky našich závodnic:
Horní Mísečky
Mocíková Natálie 15. místo 17,00 bodů
Vrchlabí
Mocíková Natálie 14. místo 29,67 bodů
Harrachov
Mocíková Natálile 5. místo
34,67 bodů
Švitorková Adéla
6. místo
23,43 bodů
Nové Město na Moravě /sprint/
Mocíková Natálie 54. místo 42,98 bodů
Švitorková Adéla
59. místo 40,13 bodů
Nové Město na Moravě /hromadný start/
Mocíková Natálie 53. místo 47,39 bodů
Švitorková Adéla
nestartovala

V předvánočním čase bylo rušno také v keramické dílně. Děti
v kroužku působící pod hlavičkou Asociace TOM ČR spolu
s vedoucí Simonou Machorkovou pilně dokončovaly vánoční
dekorace nebo dárky pod stromeček.

Foto: vlastní
Mikulášovická děvčata si vyzkoušela slavnou Vysočina Arénu i v zimě

Základní škola ve spolupráci se zřizovatelem Město Dolní Poustevna pořádá
v Centru setkávání výstavu s názvem
Co jste mohli vidět v poustevenské škole - staré obrazy ze školní půdy
Výstava začíná ve středu 18. ledna 2017 a končí ve středu 15. února 2017.
Centrum setkávání lze navštívit v pravidelném otvíracím čase.
Zájemci z řad bývalých žáků i ostatní veřejnost jsou srdečně vítáni.
Myslivecký spolek Tesák Mikulášovice uspořádal ve
Svatém Hubertu tradiční mysliveckou akci Poslední leč.
Bohatý a zajímavý program udělal z obyčejného večera
nezapomenutelný, legrace, tanec, dobré jídlo, prostě akce jak
má být.
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Galavečer Sportovec roku 2016
Slavnostní galavečery pro nejúspěšnější
sportovce okresů naší republiky se tradičně rozbíhají zkraje roku. Okres Děčín si svoji
anketu zpravidla odbývá jako první v rámci
Ústeckého kraje. O výsledcích znovu rozhodovalo hned několik subjektů spolu se
čtenáři Děčínského deníku. Slavnostní dekorování těch nejúspěšnějších sportovců Děčínska proběhlo v městském divadle v pátek
20. ledna a Mikulášovice měly svá želízka
v ohni jak v jednotlivcích, tak v kolektivech.
Díky skvělým výsledkům celého oddílu TOM
Mikulášovice se tento náš mikulášovický oddíl dostal do užší nominace a nakonec obstál
mezi velmi silnou konkurencí v kategorii kolektivů a obsadil krásnou bronzovou příčku.
Celkový úspěch navíc podtrhl v kategorii jednotlivců vedoucí oddílu Tomáš Fúsek osmým
místem.
Podrobné informace o výsledcích naleznete
na: http://decinsky.denik.cz/zpravy_region/
sportovcem-decinska-roku-2016-je-daniel-pianka-hvezdou-deniku-anicka-zabova-20170121.html
Miluše Trojanová

Výsledky jednotlivců Děčínsko:
1. Daniel Pianka (OST Varnsdorf)
- silový trojboj
2. Robert Landa (BK ARMEX Děčín)
- basketbal
3. Adam Zdobinský (Sport Relax Děčín)
- karate
4. Lenka Hrochová (TJ Kajak Děčín)
- kanoistika
5. Tomáš Vyoral (BK ARMEX Děčín)
- basketbal
6. Anna Žabová (VK Slavia Děčín) - veslování
7. Martina Schmoranzová
(BC Rohovník ARMEX Děčín) - box
8. Tomáš Fúsek (TOM Mikulášovice)
- outdoor running, letní biatlon
9. Alexander Jakubov (FK Varnsdorf) - fotbal
10. Jaroslav Hašek (HC Děčín) - hokej
Výsledky jednotlivců Děčínsko:
1. BK ARMEX Děčín (basketbal)
2. FK Varnsdorf (fotbal)
3. TOM Mikulášovice (outdoor running)
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Na časy zašlé slávy si o vánočních prázdninách zavzpomínali
účastníci vyhlášené „Florbalové ligy Severu“. Desetiletou tradici
amatérské soutěže, kterou pořádal TOM Mikulášovice přerušila
až rekonstrukce sportovní haly. Nyní se spřádají plány na další
možné obnovení pro naše nové dorůstající florbalisty.

Tradičních turnajů v mini volejbale pořádaných
Schrödingerovým institutem se pravidelně zúčastňují také
mikulášovické děti.

Cenu přebrala část úspěšných členů oddílu. Podrobný servis a shrnutí výsledků uplynulého roku oddílu TOM Mikulášovice otiskneme v příštím čísle Mikulášovických novin

52. ročník
Silvestrovského běhu
Varnsdorfem
Již tradičně v teplotě pod bodem mrazu a na místy kluzkém
povrchu, ale jinak ve slunečném počasí, vyrazilo na své tratě
přibližně dvě stě závodníků všech věkových kategorií.
I město Mikulášovice mělo na nejdelší trati 5 km na posledním
běhu v roce své zastoupení.

Foto: Karel Pech – Deník
Tomáš Fúsek v letošním ročníku ankety obsadil celkově osmé místo

Foto: vlastní
Mikulášovičtí zástupci na tradičním silvestrovském běhu ve
Varnsdorfu
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