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číslo 3 ročník 27 březen 2017 ZDARMA

Vážení a milí spoluobčané,

Zlatý slavík Dalibor 
Janda v Mikulášovicích

Maškarní karneval 
v mateřské škole

rozloučili jsme se se zimou, která se opravdu po několika 
letech ukázala v plné síle.  Mnozí z nás oprášili běžky, některé 
děti nezahálely a  užívaly si zimních radovánek. Sníh zasypal 
město. Musím konstatovat, že Mikulášovice byly daleko široko 
nejlépe uklizeným městečkem. Pracovníkům odpovědným za 
úklid a čistotu patří velký obdiv a poděkování.
Tam, kde ještě před pár týdny ležela vrstva sněhu, tam se válejí 
hromady odpadků. Znovu tak začal boj s  větrnými mlýny. 
Učíme děti čistotě, učíme je neodhazovat papírky jinam 
než do popelnice nebo do košů, bohužel často jsou dospělí 
horší než naše děti. Tu se válí krabička od cigaret, tu obaly 
od alkoholu, tu další nepochopil systém třídění u kontejnerů 
a odhazuje odpad vedle kontejnerů apod.  Velkou bolestí jsou 
právě skládky u  kontejnerů v  dolní části města a  na sídlišti. 
Bohužel, při zrušení sběrného místa nad námi visí hrozba 
divokých skládek. Za odvoz takového odpadu zaplatíme 
nemalé peníze z  městské kasy. Mohli bychom si všímat, kdo 
zde ukládá, aby si původce odpadu zaplatil, co mu náleží. 
Pokud dokážeme poukazovat na ty, kdo se snaží a  pracují, 
proč neudáme někoho, kdo si to zaslouží? Bojíme se? PROČ? 
Objemný odpad, pneumatiky, přebytečný komunální odpad  
můžeme pohodlně za velmi směšný poplatek uložit v našem 

sběrném dvoře.
Zima napáchala škodu na místních komunikacích. Je proto 
připravován seznam jejich oprav na letošní rok. Opravu letos 
nemine ani „nová“ komunikace na Tomášov. Částečně vinou 
mrazu, částečně vinou těžké techniky, v místech, kde nákladní 
automobily jezdily s  řetězy, tak povrch popraskal hned na 
několika místech. Správa a údržba silnic má opravu v plánu.
Novinkou pro následující měsíce pro nás bude využívání 
institutu veřejné služby. Budeme zaměstnávat klienty Úřadu 
práce v  rozsahu min. 20 hodin měsíčně. Tuto změnu přinesl 
zákon o  hmotné nouzi. „Veřejná služba se zintenzivňuje 
a zohledňuje se snaha o zvýšení příjmu vlastní prací.“ Klienti 
Úřadu práce, kteří 6 měsíců pobírají příspěvek na živobytí, 
budou muset po této lhůtě prokázat, že odpacovali min. 
20 hodin měsíčně nebo že splňují jinou podmínku pro získání 
hmotné nouze. Pokud hodiny neodpracují, bude jim příspěvek  
hmotné nouze citelně krácen. Věřím, že každá další hodina 
věnovaná veřejnému prostranství bude znát.
Jaro je nejkrásnější období roku. Přeji Vám všem zdraví a dny 
plné sluníčka a pohody. Přeji Vám radost na každém kroku.

    
 Miluše Trojanová - starostka  

Dalibor se objevil na domácí hudební scéně koncem 70. let, 
jeho popularita rychle stoupala. Prvním hitem byla skladba 
Jahodový koktejl, která vyšla v roce 1983. Na výsluní populární 
hudby vydržel až do konce osmdesátých let. V letech 1986 až 
1988 se třikrát po sobě stal Zlatým slavíkem, mezi jeho největší 
hity patří skladby jako Hurikán, Kde jsi?, Padá hvězda, Vchází 
bez vyzvání, Hráli jsme kličkovanou, Žít jako kaskadér, a další. 
Právě všechny tyto hity a mnoho dalších starších, ale i nových 
písní zazněly také na mikulášovickém koncertě. Dalibor 
se skupinou Prototyp a  hostem vystoupení dcerou Jiřinou 
Annou Jandovou potěšil všechny posluchače a mnoho písní si 
přítomní s chutí zanotovali společně. 

Období masopustního veselí každoročně dorazí i  do naší 
mateřské školy. Nejinak tomu bylo i letos, záplava nejrůznějších 
masek od princezen přes rytíře až po fi lmové hrdiny ovládla 
naší školku. Jako už tradičně byl připraven pěkný a  svižný 
pohádkový program, který si užil každý, kdo ho viděl. Závěr 
karnevalu byl programově laděn do nejrůznějších her, soutěží 
a tance, při kterém se děti pořádně vydováděly.

SVOZY ODPADŮ
DOMOVNÍ ODPAD

týdenní - každé pondělí

14ti denní – liché pondělí 10.4. a 24.4.

kombinovaný - liché pondělí 

10.4. a 24.4.

měsíční - pondělí 3.4.

PYTLE S TŘÍDĚNÝM ODPADEM

sudé pondělí 3.4. a 17.4. 

Velikonoční 
kraslice 
14.4.2017 

od 13.30 hodin 
ve Slovanském domě

Velikonoční 
jízda 

16.4.2017 
kostel sv. Mikuláše

mše svatá od 10.00 h

BigTrip 
11.4.2017 

od 18.00 hodin 

ve Slovanském domě

Fotozprávy 

str. 6

Foto: Tomáš Fúsek
Zlatý slavík z let 1986 až 1988 zazpíval na mikulášovickém pódiu 
všechny svoje největší hity.

Při tanečních kreacích bývá ve školce vždy velká zábava.

Personál naší školky v pohádkovém přestrojení.
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Poslední ples v Mikulášovicích bývá po dlouhá léta ten spor-
tovní, fotbalový a navíc ještě maškarní. Už loni jsme mohli kon-
statovat, že účastníků v přestrojení masek rok od roku přibývá. 
To, co se strhlo letos, byl bezesporu rekord, tolik masek nečekal 
ani ten největší optimista. Zábava na parketu to tedy byla, jak 
se patří, tancovalo se již od prvních tónů velmi solidní hudby. 
Samotné zahájení obstaralo taneční seskupení Step by Step, 
děvčata se představila se zbrusu novou soutěžní skladbou. 
V  průběhu večera došlo také na tombolu, losování hlavních 
cen a samozřejmě také na vyhodnocení masek. Závěr plesové 
sezony v našem městě se prostě vydařil.

Oznamujeme Vám touto cestou provozní 
omezení oddělení gynekologicko-porod-
nického a  novorozeneckého v  o.z. Lužická 
nemocnice. Provozní omezení spočívá v uza-
vření porodnické stanice gynekologicko-
-porodnického oddělení a  novorozenecké 
stanice dětského oddělení a to s účinností od 
01.04.2017 do odvolání. S tím, že poslední ro-
dičky budou přijaty k porodu dne 28.03.2017. 
K  uvedenému provoznímu omezení jsme 
nuceni přistoupit na základě personální situ-
ace, která nastane od dubna 2017, především 
v  lékařské části týkající se porodnice. Provoz 

gynekologické části oddělení, včetně ambu-
lancí a dětského oddělení, včetně ambulancí, 
pokračuje i v dubnu bez omezení. 
Současně nepřestáváme hledat personální 
kapacitu, která nám umožní porodnici a  no-
vorozeneckou stanici znovu otevřít.
O uvedeném omezení budou současně s Vámi 
informovány pojišťovny, ZZS Ústeckého kraje 
a Krajský úřad Ústeckého kraje.
Mgr. Petr Dubravec - člen představenstva a ře-
ditel společnosti Lužická nemocnice a polikli-
nika, a.s.

-  Katastrální mapa představuje přehled-
ný soupis pozemků. Vytvoření takového 
soupisu bylo od roku 1022 podkladem 
pro výběr daní. Přes zemské desky, urbáře 
a rustikální katastry jsme se dostali až k po-
zemkovým knihám.

- Základy dnešního novodobého katastru 
byly položeny nejvyšším patentem rakous-
kého císaře Františka I. z roku 1817 – zákon 
o dani pozemkové. V Českých zemích mě-
ření probíhalo v letech 1826-1843. Pozem-
ky byly zaměřeny, označeny jako parcely 
a  opatřeny číslem. Z  tohoto stabilního ka-
tastru je odvozena dodnes i většina katas-
trálních map.

- V roce 1871 byl přijat zákon o založení po-
zemkových knih pro celé České kráslovství 
a bylo stanoveno, že pozemkové knihy jsou 
veřejné.

- Zákon v  roce 1883 nařídil, že se katastr 
daně pozemkové musí udržovat v souladu 
se skutečným právním stavem.

- Od roku 1927 potom platí zákon o pozem-
kovém katastru. Stal se nepostradatelnou 
součástí právních jednání o  nemovitos-
tech. Daňové poslání katastru se tak zcela 
mění na účely právní. Pozemkový katastr 
byl udržován přesně v  souladu se skuteč-

ností. Bohužel, to skončilo po roce 1956, 
kdy se přestal udržovat vůbec. Byly opuště-
ny základní principy tvorby map, historické 
podklady byly často zničeny. Zcela upadl 
zájem o evidování soukromých práv k ne-
movitostem. Pro socialistické hospodářství 
bylo důležité, kdo na pozemcích hospoda-
řil, nikoli kdo je vlastnil. Katastrální zákon 
z  roku 1927 byl zrušen. Soukromá práva 
k nemovitostem do roku 1964 nepodléhala 
systematické evidenci. Bezvládí v evidenci 
pozemků v roce 1964 se snažil řešit občan-
ský zákoník, který stanovil evidenci nemo-
vitostí. Zakládání evidence nemovitostí 
trvalo do roku 1988. Evidence byla přesto 
neúplná a nepřesná.

- Roku 1993 vstoupila v platnost zcela nová 
právní úprava evidence práv k nemovitos-
tem. Spojuje funkci bývalé pozemkové kni-
hy i bývalého pozemkového katastru.

- Dnes katastrální operát tvoří soubor geo-
detických a  popisných  informací, souhrn-
né přehledy o  půdním fondu. Digitalizace 
byla zahájena v  roce 1998. Nynější katastr 
je veden jako veřejný informační systém 
s dálkovým přístupem prostřednictvím po-
čítačové sítě.

Pramen: www.cuzk.cz

Jak už bylo výše uvedeno, je potřeba zajistit 
pravdivou evidenci nemovitostí podle sku-
tečnosti. Je potřeba zajistit soulad map se 
stávajícím stavem. Je to proces, který právě na 
katastru našeho města probíhá. Stojí občany 
i samotné město peníze a spoustu času a sta-
rostí. Díky obětavosti pracovníků MěÚ a  KN 
bude naše území přesně zpracováno. Je to 
běh na delší trať, ale je v našem zájmu vlast-
nická práva zaznamenat přesně.
V souvislosti s revizí pozemků jsem si dovolila 
požádat vedení Zeměměřičského a katastrál-

ního inspektorátu v Liberci o změnu v přístu-
pu k právě prováděné revizi. Jedná se o to, aby 
občané, kteří  vlastní prokazatelně velmi staré 
přístavby a samostatné vedlejší stavby, které 
dosud nemají zanesené v  katastrální mapě, 
aby právě tyto přílepky mohli zaměřovat pra-
covníci KN, aby občané byli osvobozeni od 
nákladného zajišťování geometrických  plá-
nů a  dalších starostí. Tímto osvobozením by 
došlo k  ušetření času a  peněz a  ke zrychlení 
celého procesu.

Trojanová Miluše

Místní radnice požádala o povolení na osazení 
nových 5-ti  dopravních zrcadel v našem ka-
tastru. Návrhem bylo dotčeno umístění zrca-
del v křižovatkách místních komunikací s na-
pojením na hlavní krajskou silnici č. III/26510.
Žádost o  osazení dopravních zrcadel byla 
projednána Policí ČR, dopravní inspektorát 

a  následné stanovení místní úpravy provozu 
na pozemních komunikacích byl vydán ORP 
MěÚ Rumburk – úsek silniční správní úřad. Bo-
hužel z předložených návrhů na umístění byla 
schválena instalace pouze v lokalitě u Hnízdů. 
V ostatních lokalitách bylo umístění zamítnuto.
   Kohout Josef

• Krajský úřad vyhlásil II. kolo kotlíkových dotací pro občany. 
Více informací na webových stránkách  www.kr-ustecky.cz. 
Dotace je určená POUZE PRO TEPELNÁ ČERPADLA A KOT-
LE NA BIOMASU. PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ: 3.4.2017 od 8.00 hod., 
UKONČENÍ PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ: 30.6.2017 do 12.00 hod.

• Značení krajnic a dosypání krajnic na Brtnické rovince SÚS 
připravuje.

• Stavební komise připravuje seznam místních komunikací 
k opravě.

• Kroniky, Ozvěny, Zpravodaje, Mikulášovické noviny na-
jdete v  digitální podobě na webu města v  sekci Městské 
noviny.

• Město Mikulášovice obdrželo koncem roku 2016 dar od 
ČEZ Distribuce, a.s. ve výši 84.000 Kč, jehož přijetí schválilo 
Zastupitelstvo města v prosinci 2016. Účelem daru je po-
řízení herních prvků pro děti k  rozhledně Tanečnici. Naše 
výletní místo bude tak atraktivnější i pro naše nejmenší.

• Zastupitelstvo města také schválilo pořízení projektové 
dokumentace na opravu fotbalových kabin. Příprava doku-
mentace probíhá ve spolupráci s  předsedou fotbalového 
oddílu a je v plném proudu. 

• Město má připravenou dokumentaci na opravu hvězdárny, 
připraveni jsme také na vyřešení dopravní bezpečnosti ko-
lem kostela, dále je připravena studie dopravní bezpečnos-
ti na sídlišti, projekt na opravu rybníčka v Mikulášovičkách.

• ZMě schválilo podání žádostí o dotace na MMR na opravu 
silnice od hasičárny k Lalákům, dále byla podána žádost na 
opravu křížků, zastupitelé podpořili podání žádosti o dota-
ci na získání hasičské techniky.

• V letošním roce proběhne oprava koryta potoka u Klingerů 
a v horních Mikulášovicích u Šeligů.

• Lékařský dům – není pravda, že by v budově č.p. 321 - stará 
mateřská školka u sídliště měl vzniknout lékařský dům.

• ….. někomu neustále na všech plakátovacích plochách ve 
městě překážejí plakáty na akce města? PROČ? Kdo je str-
hává?

Maškarní ples 
fotbalového oddílu

j Vá t t t í k l i ké čá ti dděl í č t ě

Oznámení o provozním omezení 
pracoviště GYN-POR a NOVOR

Katastr nemovitostí, 
něco málo z historie

Revize katastru nemovitostí
v současnosti

Instalace dopravních zrcadel 
v našem katastru

KRÁTKÉ ZPRÁVY

Foto: Tomáš Fúsek
Les Řáholec se všemi pohádkovými postavami sice nevyhrál, ale na 
plese byl středem pozornosti.
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Město Mikulášovice připravuje na měsíc duben slavnostní 
vítání narozených dětí. Žádáme rodiče dětí narozených 
v  termínu od 11.09.2016 do 10.03.2017, aby sdělili 
městskému úřadu do 07.04.2017,  zda se chtějí akce 
zúčastnit. Těmto budou zaslány pozvánky s  konkrétními 
údaji o konání vítání.
Děkujeme za spolupráci a  těšíme se na viděnou s  našimi 
nejmladšími občánky.
Tel.: 474 774 105, 474 774 106, 739 452 736, 
email: evidence@mikulasovice.cz

• Opravy restaurace v kulturním domě - pokračuje

• Opravy podlahy v tělocvičně - dokončeno

• Rekonstrukce kabinek na koupališti – započato

• Rekonstrukce sklepa pod info centrem – pokračuje

• Kácení náletů, úklid města po zimě

Upozorňujeme pořadatele akcí  pro  veřejnost, že mají 
povinnost podat hlášení o  produkci na OSA v  případě 
hudebního vystoupení (živá příp. reprodukovaná hudba). Při 
konání představení mluveného slova je nutné hlášení zaslat 
na agenturu Dilia. Pokud budete potřebovat radu, můžete 
získat informace na MěÚ Mikulášovice.

VÝZVA PRO RODIČE 
NOVOROZENÝCH DĚTÍ

PŘEHLED PRACÍ 
ZA ÚNOR

UPOZORNĚNÍ

V pondělí 6. března proběhlo městské kolo recitační soutěže 
v  Rumburku. Z  naší školy se ho zúčastnilo děvět děvčat. Te-
reza Němečková, Alžběta Mrkusová, Kristýna Šupová, Tereza 
Podoláková, Mariana Dvořáková, Jana Nehněvajsová, Andrea 
Fúsková, Denisa Podoláková a Eliška Šimková. Dívky soutěžily 
ve čtyřech kategoriích. Pochvalu zaslouží všechny. Tři z nich - 
Tereza Podoláková, Denisa Podoláková a Andrea Fúsková zís-
kaly za svůj přednes čestná uznání a Eliška Šimková si svým vý-
konem vybojovala postup do oblastního kola, které se konala
22. března v Děčíně. Eliška postoupila! 

             D. Kalousková

Tak zde máme konečně jaro! A  k  jaru patří 
naše tradiční velikonoční svátky. Letos nás 
čekají oproti loňsku poměrně pozdě a budou 
jako loni o den delší, už od pátku 14. dubna. 
Těší se na ně především děti, ale i my dříve na-
rození se nemůžeme dočkat. Zdejší organiza-
ce Českého svazu chovatelů letos již po osmé 
pořádá v našem městě soutěž o nejhezčí veli-
konoční kraslici, pomlázku a  jiný velikonoční 
výrobek. Touto naší tradiční akcí slavíme naše 
chovatelská výročí, ať už je to 10. let od vzni-
ku naší organizace, 30 let od znovuobnovení 
chovatelské organizace v  Mikulášovicích po 
2. světové válce, ale i velké výročí 135 let od 
vzniku organizovaného chovatelství v  Mi-
kulášovicích / Nixdorfu /. Pro naši organizaci 
je obzvláště potěšitelné, že naši zájmovou 
dobrovolnickou činnosti především pro děti 
a mládež ocenil ÚVV Českého svazu chovate-
lů, z.s., jenž nám udělil Čestnou vlajku, nejvyš-
ší ocenění pro organizační složky ČSCH, kte-
rou právě v den konání výstavy máme převzít.
Pro účastníky soutěžní výstavy máme násle-
dující informace. Je možno použít jakékoliv 
technologie výroby a výzdoby, lze se zúčastnit 
s jednotlivými exponáty nebo s celou kolekcí, 
to je jen na Vás.
Soutěžit se bude opět v 5 kategoriích ve zdo-
bení kraslic,
-  předškolní děti do 6 let věku,
-  děti starší 6 let až 10 let,
-  starší 10 let až 15 let,
-  starší 15 let až 18 let,
-  dospělí starší 18 let bez omezené věkové 
 hranice
dále v kategorii pletení pomlázek a výrobě ji-
ných velikonočních předmětů.
Soutěžní exponáty bude nutno předat na 
umístění na výstavě, kde pak bude veřej-

nost udělovat body, v pátek 14. dubna 2017 
v době od 13.30 do 14.00 hodin. Od 14.00 do 
15.00 hodin pak proběhne veřejná výstava 
všech exponátů s  hodnocením, kterého se 
zúčastní všichni návštěvníci akce. Hodnotí se 
tak, že každý návštěvník může dát maximálně 
1 hlas v každé soutěžní kategorii.
Přibližně v 15.30 hodin proběhne vyhodnoce-
ní soutěže s oceněním autorů.Ti nejúspěšnější 
v  každé kategorii si domů na památku od-
nesou hezký pohár. Následně pak proběhne 
veřejná aukce výstavních exponátů, na kterou 
zveme širokou rodičovskou a podnikatelskou 
veřejnost z Mikulášovic. Výnos z aukce vysta-
vených kraslic bude rozdělen následovně: 
50 % z  dražební ceny exponátů od autorů 
do 18 let obdrží autoři, druhá polovina a celý 
výnos z  dražby kraslic autorů starších 18 let 
zůstane pořádající organizaci, která je použi-
je na podporu činnosti mládeže v organizaci 
a pro pořádání dalších akcí pro děti a mládež 
v Mikulášovicích.
Současně připomínáme, že v rámci závěrečné 
dražby si můžete zakoupit nejenom kraslice, 
ale i další velikonoční výrobky! Rovněž před-
pokládáme, že  akce využijí šikovní výrobci 
z města a okolí, aby ji obohatili  prodejem ve-
likonočního zboží.
Předpokládáme, že akce si už našla své trvalé 
místo v programu pro občany města a zapojí 
se do ní dostatek mladších i starších autorů za 
výrazné podpory rodin a  sponzorů. Místem 
konání bude malý sál Slovanského domu (klu-
bu) v Mikulášovicích pod záštitou města a pro 
návštěvníky bude k dispozici i možnost občer-
stvení. Informace na tel.: 602 682 600.

Vlastimil Jura st.

Městský úřad Mikulášovice, oddělení vnitřní 
správy v souladu s ustanovením 
§ 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, 
v platném znění, zveřejňuje záměr Města Mi-
kulášovice pronajmout nebytový prostor ur-
čený k podnikání o rozloze 
67,5 m2, který tvoří prodejna, 2 x sklad a WC 
v objektu Mikulášovice č.p. 2, umístěný na st.
p.č. 388 v k. ú. Mikulášovice, zapsaném na lis-
tu vlastnictví č. 708 u Katastrálního úřadu pro 

Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk. 
Pronájem je možný okamžitě.
Záměr pronájmu byl schválen Zastupitel-
stvem města Mikulášovice dne 12.12.2016.
Zájemci o pronájem se mohou k  tomuto zá-
měru vyjádřit a předložit své nabídky. Žádost 
o pronájem lze podat do podatelny MěÚ Mi-
kulášovice.

Eva Mocíková - oddělení vnitřní správy

Velice děkuji všem, kteří se zasloužili o vydání 
krásné knihy o našem městě. Moc mě potěšila 
předválečná fotografi e malých bruslařů s  je-
jich doprovodem, kteří se nechali vyfotografo-
vat u rybníčku v Mikulášovičkách. Našla jsem 
na ní svoji matku /1923/ a  babičku /1901/. 

Tuhle fotku v  rodinném albu nemáme. Mys-
lím, že by bylo hezké, kdyby se našli lidé, kteří 
by napsali nějaké vzpomínky spojené s naším 
městem. Vždyť každý osud je součástí dějin.

Karin Lejčarová

Dětská scéna 2017

Soutěžní výstava Mikulášovická 
kraslice 2017

ZVEŘEJNĚNÍ ZÁMĚRU PRONÁJMU NEMOVITOSTI
NEBYTOVÝCH PROSTOR VE VLASTNICTVÍ 

MĚSTA MIKULÁŠOVICE

PODĚKOVÁNÍ

Prodej slepiček 
Drůbež Červený Hrádek prodává slepičky typu  Tetra  
hnědá a Dominant  ve  všech barvách z našeho cho-

vu! Stáří 14 - 19 týdnů. Cena 149-180,- Kč/ks. 

Prodej se uskuteční: 23. dubna 2017    
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

Prodám větší rodinný dům 
se zahradou v Mikulášovicích.
Zateplený, plyn, vlastní studna, 
autobusová zastávka 50 metrů. 

tel.: 739 598 199

11.4.  Beseda s Káťou Dvořákovou a Láďou Bezděkem BIG TRIP velký sál

16.4.  Velikonoční jezdci, mše, průvod

21.5.  Duo ADAMIS

9.6.  Noc kostelů s koncertem Zámeckého saxofonového kvarteta

18.6.  Městské slavnosti

KALENDÁŘ AKCÍ
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HISTORIE

Na přelomu let 1951 / 52 dostal spolek nový název „Lidový rybářský spolek 

v Horní Poustevně“. V těchto letech převzal předsednictví Jaroslav Beran, které-

mu dělal jednatele dosavadní šéf, již zmíněný pan Řehoř. Dne 15. března 1953 

se s novým spolkem sloučili i rybáři z Mikulášovic. Došlo konečně i na pytláky, 

kterým do té doby mnoho překážek v cestě za úlovky nestálo. Na funkci rybář-

ské stráže byl jmenován František Hlava, který si prý na nečinnost rozhodně ne-

mohl stěžovat. Některé přestupky byly dokonce projednávány soudně. Jeden 

z místních odsouzených schytal dva měsíce podmínečně s vyměřenou pokutou 

25 procent z hrubého měsíčního platu. Počet členů stoupl na 30. 

Ceny povolenek nebyly na tuto dobu nikterak nízké. Na pstruhovou vodu 

350 Kčs, na vilémovskou cihelnu 200 Kčs. Jinde se totiž tehdy lovit nesmě-

lo. Jaká byla pravidla? Povoleny tři vycházky týdně, v  měsíci květnu od 6 do 

20 hodin, v červnu a části srpna od 5 do 21 hodin.  Opět se vyskytly fi nanční po-

tíže se schodkem, tentokrát už 4.247 Kč, který musel pokladník ze svého uhradit 

v několika měsíčních splátkách.

V roce 1957 se v Praze schází I. sjezd, který ustavuje „ Československý svaz ry-

bářů se sídlem v Praze „ a plně se najelo na socialistické hospodaření, po vzo-

ru velkého Rudého bratra, ve kterém všechno patřilo všem. Zdejší organizace 

dostala, už poněkolikáté v tak krátké době, nový název a byla tak zapsána na 

pražské centrále jako „Místní organizace československého svazu rybářů v Dol-

ní Poustevně“. Oblastní výbor sídlil v České Lípě a krajský pak v Ústí nad Labem. 

Rybaření začalo nabírat na popularitě, klídek u vody vyhledávalo stále více abo-

nentů a tak se už v roce 1958 připojili jen s malým zpožděním i rybáři z Velkého 

Šenova a Lipové, kde o lovnou vodu věru nebyla nouze. Zas a znova dochází 

tímto rozšířením k  přejmenování. Od téhle chvíle revír nesl název „Sebnický 

potok“ a  jeho hranice se na nějaký čas ustálily. Zvláštní všeobecný řád dikto-

vaný shůry byl upraven vnitřním řádem na schůzi 21. února 1965. Tak trochu 

to dnes připomíná náš postoj k Evropské unii, kdy si už tak přihlouplé zákony 

a nařízení ještě komplikujeme hezky po svém. Místní rybářský řád tak měl 36 

bodů. Kromě jiného vystavuje omezení rybolovu za neomluvené absence na 

schůzích, ukládá povinnost odpracovat ročně 45 hodin ve prospěch organiza-

ce, povoluje členům na rybníku Salmov jen jednu docházku v týdnu. Jakpak by 

se na svoje práva a povinnosti asi tvářili dnešní milovníci tohoto sportu. Tenkrát 

na podobná pravidla, a z dnešního pohledu mladých i blbosti, byli asi zvyklí 

a tak počet organizovaných mužů a žen s rybářskými pruty stoupl na 59, z če-

hož něžné pohlaví bylo zastoupeno v menšině, když ofi ciálně byly registrovány 

čtyři lovuchtivé dámy. Názvy svazů byly jako v Kocourkově i nadále na pokyny 

shora často měněny. Domovem místních rybářů se stala „ Rybářská chalupa 

„ ve Vilémově u  staré cihelny, kde dnes úspěšně prosperuje restaurace pana 

Mrkvičky. Rybářské sídlo tento objekt obsadilo v roce 1971. V témže roce byla 

dána do provozu pstruží líheň ve Velkém Šenově, v bývalém sklepě hájovny „ 

U Kratochvíla „. Kvůli častým nájezdům vandalů byla ale v roce 1975 zrušena 

a zřízena v Dolní Poustevně.

Na popud učitele Jindřicha Píši ze ZDŠ ve Velkém Šenově byl nově založen prv-

ní zájmový rybářský kroužek. Zájem mladých byl tak velký, že šenovský kroužek 

nestačil a další byly založeny v Lipové a později ještě v Poustevně. V roce 1973 

byl novým předsedou zvolen Jan Mošovský a  v  následujícím roce odstoupil 

z funkce hospodáře vilémovský Stanislav Houska.

K dalšímu přejmenování v sérii došlo roku 1978 a od té doby to byl „Luční potok 

č. 1“ jako pstruhový spolek a „Luční potok č. 2“ jako mimopstruhový. V tehdy 

tak populárních socialistických soutěžích byli zdejší v celostátním hodnocení 

vyzdviženi na 1. místě a v této souvislosti jim byl propůjčen a do ročního opat-

rování svěřen prapor. Ten byl vystaven na čestném místě na Národním výboru 

ve Vilémově. Pro rybáře budovatele to měla být v první řadě opravdu velká čest. 

V  těchto letech těžkého budování socialismu byla organizace ohodnocena 

před Sametovou revolucí ještě v letech 1984 a 1985 a zařadila se mezi nejaktiv-

nější společenské spolky nejen ve výběžku ale i v celém okrese.

Co dodat z dnešního pohledu? Ryby se u nás konzumují odjakživa. Samozřej-

mě také díky rozvoji rybářství v domácích výsostných vodách, kterému kdysi 

dávno položili základ moudří a  nezapomenutelní průkopníci z  Jižních Čech, 

kterými byli Rožmberkové, Krčínové, Ruthardové nebo Netoličtí. Pro ty, kteří 

nejsou zrovna samozásobiteli a  nechodí se přitom příjemně odreagovat na 

břeh rybníka, ale stačí jim domácí prostředí, bílé maso na talíři a relax ve vyleže-

lém ďolíčku na svém gauči, nastal prudký obrat krátce po revoluci, kdy na náš 

trh dorazily v hojném množství všelijaké oceánské ryby a další různé mořské 

potvory. I když kapr, pstruh, štika, sumec, amur nebo candát, to prostě nemá 

chybu. Jen kdyby neměly ty kostičky.

Petr Horák

Rybářství ve výběžku má společnou historii - II.
(pokračování z minulého čísla Mikulášovických novin)

Foto: vlastní
Tak toto je ten pravý rybářův sen.

Od roku 2011 poskytujeme ve Šluknovském výběžku Sociálně aktivizační 

službu pro rodiny s dětmi. Zaměřujeme se na intenzivní spolupráci s rodinami 

v oblasti rodinných, partnerských a mezilidských vztahů, upevňování kontaktu 

s  rodinou, rozvoji rodičovských kompetencí a  dalších aktivit v  sociální oblas-

ti. Poskytování sociální služby ve spolupráci s rodinou má zastavit zhoršování 

sociální situace rodiny, dosáhnout stabilizace a  v  nejlepším případě zlepšení 

životní úrovně rodiny a zvýšení sociálních dovedností jejich členů. Bez této po-

moci není většinou rodina schopna svou situaci zlepšit, často se životní situace 

rodiny včetně dětí zhoršuje.

Zaměřujeme se především na práci s celou rodinou, kde klademe důraz hlavně 

na zájmy dětí. Při hledání cest z mnohdy velmi složitých situací spolupracujeme 

s ostatními organizacemi, odbory městských úřadů, školami, poradnami, úřady 

práce, policií apod. Naším cílem je především to, aby naše podpora vedla k zís-

kávání potřebných znalostí a dovedností tak, aby ti, kteří využívají naše služby, 

získali důvěru ve vlastní schopnosti a  dokázali si své záležitosti v  budoucnu 

zorganizovat sami. Aktivní účast uživatelů naší služby při nalézání řešení jeho 

problémů proto bereme jako nezbytný předpoklad vzájemné spolupráce. Díky 

působení v terénu jsme schopni nacházet řešení konkrétních problémů kon-

krétních lidí. Rodiny také mohou využívat ambulantní službu při konzultacích 

s pracovnicemi služby v kanceláři organizace. V této službě pracují tři sociální 

pracovníci a dva pracovníci v sociálních službách. 

Aktivně se podílíme na zprostředkování materiální a od roku 2016 i potravino-

vé pomoci.

V roce 2016 bylo podpořeno 45 rodin. S uživatelskými rodinami bylo ve zmíně-

ném roce uskutečněno 3517 intervencí dle odbornosti. 

Mgr. Renata Kučerová, sociální pracovnice Kostka Krásná Lípa

Podpora rodin s dětmi
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NAJDĚTE SI U NÁS 
SVÉ MÍSTO

České Švýcarsko, 10. 3. 2017 – Tání sněhu 

koncem zimy a jarní deštivé počasí jsou také 

v Českém Švýcarsku důvodem vyšších průto-

ků vody ve zdejších potocích a  řekách. Voda 

s sebou bohužel unáší také značné množství 

především plastových odpadů, které se tak 

z obcí či měst před národním parkem dostá-

vají do jeho nitra. Tento nežádoucí efekt na-

stává především na říčkách Křinice a Kameni-

ce. 

„V přírodně velmi cenných místech se bohužel 

každý rok znovu a  znovu setkáváme se smut-

nými obrazy. Tato zátiší s  odpadky jsou nejen 

neestetická, ale především pro zvířata také ne-

bezpečná, neboť mohou plastové části pozřít 

nebo se do nich zachytit. A to nejen v národním 

parku, ale prakticky kdekoli, kam se odpadky 

dostanou,“ říká Pavel Benda, ředitel Správy ná-

rodního parku České Švýcarsko.

Část odpadků národním parkem propluje 

a  pokračuje dál Labem k  Severnímu moři, 

zbývající část se zachytí na nejrůznějších mís-

tech zdejších říček. Správa každoročně vydá 

na likvidaci stovek kilogramů odpadků vylo-

vených z  řek řádově vyšší desetitisíce korun. 

Výdaje se v přijatelných mezích drží zejména 

proto, že se sběrem naplaveného odpadu čas-

to pomáhají dobrovolníci. 

Ti se do pomoci zapojují jak v  rámci jedno-

rázových fi remních nebo klubových akcí, tak 

i pravidelných sběrů, jako je tomu v případě 

iniciativy hráčů celosvětové hry Geocaching 

nazvané Cash In Trash Out (zkr. CITO). Právě 

„geocacheři“ se na první sběr odpadků do 

parku chystají již v příštím týdnu. Správa ná-

rodního parku všem dobrovolníkům děku-

je jak za sběr odpadků v  minulosti, tak i  za 

všechny akce budoucí. 

Tomáš Salov 

tiskový mluvčí a vztahy s veřejností

Strategie komunitně vedeného místního roz-

voje MAS Český sever, z. s. pod názvem Pro 

region srdcem, hlavou, zkušenostmi! byla 

schválena řídícím orgánem 10. března 2017. 

Jedná se v pořadí o druhou schválenou strate-

gii Místních akčních skupin (MAS) Ústeckého 

kraje na období 2014 – 2020, první z nich byla 

strategie MAS Labské skály.

Předpokládáme, že první výzvu, určenou 

drobným podnikatelům a  zemědělcům, vy-

hlásíme v  květnu tohoto roku. Půjde o  pod-

poru z Programu rozvoje venkova s celkovou 

alokací cca 9,8 mil. Kč. Poté bude následovat 

výzva z Operačního programu Zaměstnanost 

na podporu sociálních služeb, sociálního 

podnikání a  prevenci kriminality (vyhlášení 

v  červnu 2017) a  výzva z  Integrovaného re-

gionálního operačního programu na podpo-

ru bezpečné dopravy, infrastruktury ZŠ a  SŠ 

a sociální bydlení (vyhlášení v červenci 2017).

Strategicky významný dokument, určující 

směr dalšího rozvoje území MAS Český sever 

v  příštích letech, byl schválen po celém jed-

nom roce hodnocení ze strany nadřízených 

orgánů. Akceptace konečné podoby strategie 

je podmínkou pro možnost vyhlašování vý-

zev k  přijetí a  následné administraci žádostí 

o dotaci.

Na území MAS Český sever žije okolo 73 tis. 

obyvatel a  zahrnuje na ploše o  rozloze cca 

653 km2 území 41 obcí na Šluknovsku 

a Českokamenicku, v Českém Švýcarsku a na 

Novoborsku.

D. Dudková

Kancelář MAS Český sever, z. s., Varnsdorf

Vracejí se pravidelně. 
A nejsou to lososi! 

Strategie MAS Český sever na období 
2014 - 2020 byla schválena

Foto: Václav Sojka
Jarní voda s sebou přináší odpadky z měst a obcí před národním parkem bohužel pravidelně. Většinu 
naplavených odpadků z řek v dalších týdnech a měsících odstraňují dobrovolníci. 

1. Sociální pracovník/pracovnice pro sociální službu 
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
• vysokoškolské vzdělání získané studiem v baka-

lářském, magisterském nebo doktorském stu-
dijním programu zaměřeném na sociální práci, 
sociální politiku, sociální pedagogiku, sociální 
péči, sociální patologii, právo nebo speciální pe-
dagogiku

• řidičské oprávnění skupiny „B“
• úvazek celý 1,0

2. Pracovník/pracovnice v sociálních službách pro te-
rénní programy
• vzdělání střední odborné; kurz Pracovníka v soci-

álních službách výhodou
• úvazek částečný 0,5 

3. Pracovník/pracovnice v  sociálních službách pro 
nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
• vzdělání střední odborné; kurz Pracovníka v soci-

álních službách výhodou
• ochota pracovat v odpoledních hodinách
• úvazek celý 1,0
• nástup 1. 5. 2017

4. Pedagogický pracovník/pracovnice pro Klub Včel-
ka – práce s dětmi ve věku od 3 do 6 let
• vzdělání vysokoškolské
• úvazek částečný 0,7 

Strukturovaný životopis a  motivační dopis zasílejte 
na volfova@komunitnicentrum.com nebo osobně při-
neste na adresu Kostka Krásná Lípa, p. o., Masarykova 
1094/4, 40746 Krásná Lípa.

Těšíme se na spolupráci!
Volfová Hana, ředitelka 
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FOTOZPRÁVY

Kousek historie si žáci naší školy užili zábavnou formou a nejen to, dokonce si mohli 
osahat všechny rekvizity.

Masek bylo tolik, že porota měla opravdu nesnadnou práci.

Maškarní ples fotbalového oddílu

Holky si naopak musely pohladit všechna plyšová zvířata, která při představení 
účinkovala.

Kluky samozřejmě nejvíce zajímaly zbraně. Předtančení na plese se ujala TŠ Step by Step.

Každému se líbila jiná maska, nicméně ocenění patří všem, kteří si dali tu práci 
a v přestrojení přišli.
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Foto: Tomáš Fúsek
Naši kluci, ale také holky opravdu bojovali s chutí a odolali náporu i favorizovaného 
Jiříkova.

Družstvo mikulášovické základní školy vybojovalo celkově druhé místo.

Foto: Tomáš Fúsek
Mladší žákyně Barbora Trojanová v cíli svého prvního letošního závodu.

Zdeněk Plešinger si senzačně doběhl pro vítězství díky minimální penalizaci na trati.

Asi musíme upřímně přiznat, že mikulášovická základní škola neodjížděla na 

meziškolní turnaj v basketbalu s velkými ambicemi. Hned první zápas sehrálo 

naše družstvo se základní školou Rumburk, Tyršovka a na palubovce se jim ne-

vedlo tak, jak by si sami aktéři představovali. Utkání prohráli a to je možná tro-

chu nabudilo k lepšímu a kompaktnímu výkonu, k druhému utkání nastupovali 

proti favorizovanému Jiříkovu. V  tomto boji doslova vybojovali vítězství roz-

dílem jednoho koše a nastartovali tak svůj velký den. Zbývající zápasy pak už 

s přehledem vyhráli a navíc naši hráči nastříleli ze všech zúčastněných družstev 

nejvíce košů. V konečném účtování nakonec obsadila mikulášovická základní 

škola druhé místo právě za jediným týmem, který je dokázal porazit.

Výsledky:

1. ZŠ Rumburk, Tyršova 25:16 9 bodů

2. ZŠ Mikulášovice 40:18 8 bodů

3. ZŠ Jiříkov 28:20 5 bodů

4. ZŠ Dolní Poustevna 16:20 4 body

5. ZŠ Šluknov 19:31 2 body

6. ZŠ Rumburk, U Nemocnice 19:40 2 body

Mikulášovičtí běžci se po zimní zá-

vodnické pauze postavili poprvé na 

start, a sice velmi dobře obsazeného 

závodu v rámci středočeského pohá-

ru. V Českém Brodu startovalo devět 

našich zástupců v  šesti kategoriích 

a  na trati si nevedli vůbec špatně. 

Kvalitní konkurence hlavně závodní-

ků z Kralup nad Vltavou zvedla laťku 

tohoto krajského závodu na vysokou 

úroveň, ale Mikulášovice vybojovaly 

hned sedm cenných kovů. Sezona tak 

započala podle představ vedoucích, 

trenérů, rodičů, ale určitě i  samot-

ných závodníků. Přejme si, aby nepo-

levovali v  tréninkové přípravě a  své 

chuti závodit. Jak se jim povede na 

dalších závodech ukáže již následující 

víkend a další měsíc.

Výsledky našich závodníků:

Nejmladší žáci:

Ondřej Fúsek 1. místo

Mladší žákyně:

Barbora Trojanová 1. místo

Renáta Charvátová 4. místo

Natálie Mocíková 5. místo

Mladší žáci:

Daniel Kreibich 1. místo

Lukáš Machorek 3. místo

Starší žákyně:

Andrea Fúsková 2. místo

Ženy:

Michaela Kreibichová 3. místo

Muži:

Zdeněk Plešinger 1. místo

Školní basketbal hostil Šluknov

Pohár Středočeského kraje naši uspěšně zvládli

SO 1.4.2017 16.30 h. SK Dobkovice z.s. - FK Mikulášovice 
SO 8.4.2017  16.30 h. FK Mikulášovice - SK Slovan Jiřetín pod Jedlovou z.s. 
SO 15.4.2017 17.00 h. SK Březiny z.s. - FK Mikulášovice 
SO 22.4.2017 17.00 h. FK Mikulášovice - Fotbalový klub Dolní Poustevna
SO 29.4. 2017  17.00 h. FK Malšovice, spolek - FK Mikulášovice 
SO 6.5.2017  17.00 h. TJ. Dolní Habartice - spolek - FK Mikulášovice
SO 13.5.2017 17.00 h. FK Mikulášovice - Tělovýchovná jednota 
  Krásná Lípa, z.s. 
NE 21.5.2017 17.00 h. SK PLASTON Šluknov „B“ - FK Mikulášovice 
SO 27.5.2017 17.00 h. FK Mikulášovice - Tělovýchovná jednota 
  SK Markvartice 
SO 3.6.2017 17.00 h. FK Český lev Těchlovice, z.s. - FK Mikulášovice
SO 10.6.2017 17.00 h. FK Mikulášovice - TJ Tatran Rybniště, z.s. 

Rozpis zápasů Okresního 
přeboru dospělých
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Pátý turnaj zimní ligy přípravek o pohár 
Schrödingerova institutu v Mikulášovicích 
ovládl celkový vítěz - tým Dolní Poustevny A. 
Za účasti 8 týmů ze Šluknovského výběžku 
(Krásná Lípa a Lipová se omluvily) a pořada-
telství domácího FK Mikulášovice proběhl v 
pořadí již 5. závěrečný turnaj zimní ligy pří-
pravek do 10-ti let v mikulášovický sportovní 
hale, pod patronací Schrödingerova institutu. 
Hrálo se ve dvou skupinách a pak tradiční Play 
off . V turnaji zvítězila Dolní Poustevna, která 
ve fi nále porazila Šluknov B 4:0. O 3. a 4. místo 
se utkali Dolní Poustevna B a Mikulášovice B 
s výsledkem 1:0. Byli zde díky sponzorům od-
měněni i nejlepší jednotlivci a sice: nejlepší 
hráči z každého týmu, dále pak nejlepší střelec 
– Petr Holub z Dolní Poustevny A (dal 10 gólů), 
nejlepší brankář – Jakub Sokol ze Šluknova B a 
nejlepší hráč pole – Adéla Halamková ze Šluk-
nova B. Celou akci sponzoroval – Schrödinge-
rův institut Rumburk, kterému patří velký dík, 
neboť díky jemu si všichni účastníci odnesli 
nejen pěkné ceny, ale i skvělé zážitky a všich-
ni se již těší na další letní turnaje a následnou 
zimní ligu, kde se dá očekávat asi znovu i větší 
účast a tvrdý boj o putovní pohár, který byl 
tentokráte po zásluze předán nadějím Dol-

ní Poustevny A, kteří ovládli většinu turnajů. 
Škoda jen, že se všech turnajů nezúčastnila 
některá družstva a tím je trochu zkreslená ta-
bulka v jejich neprospěch, ale odsouhlasená 
pravidla jsou již taková a nelze je měnit.

Celkové pořadí zimní fotbalové ligy:
1. Dolní Poustevna A
2. Vilémov
3. – 4. Mikulášovice A
3. – 4. Šluknov A
5. – 7. Mikulášovice B
5. – 7. Dolní Poustevna B
5. – 7. Šluknov B
8. Krásná Lípa
9. Velký Šenov
10. Lipová
Nejlepší jednotlivci zimní ligy:
střelec – Petr Holub 56 gólů 
(Dolní Poustevna A)
brankář – Jakub Hauser (Dolní Poustevna A)
hráč – Patrik Stanko (Šluknov A).
Zimní liga končí, neboť většině týmů začínají 
mistrovské soutěže a další akcí bude až velký 
mezinárodní turnaj ve Vilémově v sobotu dne 
24. června 2017, na který všechny týmy již 
nyní zveme. 

První závod v  rámci seriálu Ústeckého poháru v  turistickém 

závodě pořádal TOM Mikulášovice. Na start se postavila pade-

sátka závodníků, kteří usilovali o zisk prvních soutěžních bodů 

do krajského žebříčku. Do Mikulášovic přijeli závodit sportovci 

z Kralup nad Vltavou, Orlové, Lovosic a Děčína. Samotný závod 

proběhl za pěkného jarního počasí, dešťové přeháňky zasáhly 

až úplný závěr, a tak vše proběhlo v rámci regulí a všichni zá-

vodníci měli stejné soutěžní podmínky. O první body usilovali 

také domácí závodníci a už tyto závody napověděly, kdo v zim-

ní přípravě odváděl poctivou práci.

Výsledky našich závodníků:

Děti + doprovod:

1. místo Alice Vejrašková

2. místo  Nela, Adéla, Patrik Kalouskovi

Nejmladší žákyně:

1. místo Anna Poliaková  

2. místo Alžběta Mrkusová

3. místo Magdaléna Kulhavá

4. místo Adéla Trojanová 

Nejmladší žáci:

1. místo Ondřej Fúsek  

2. místo Antonín Mrkus

Mladší žákyně:

1. místo  Natálie Mocíková

2. místo Barbora Trojanová

3. místo Renáta Charvátová

Mladší žáci:

1. místo Lukáš Machorek  

4. místo Daniel Kreibich  

6. místo Matěj Kocourek

Starší žákyně:

1. místo Andrea Fúsková 

Starší žáci:

2. místo Marek Charvát 

Ženy:

1. místo Michaela Kreibichová

Muži A:

2. místo Zdeněk Plešinger

Ženy B:

1. místo Květa Fúsková

3. místo Pavlína Trojanová

4. místo Eva Mocíková

Muži B:

2. místo Vojtěch Šimek

3. místo Luboš Přibyl

Mikulášovická míle se 
Schrödingerovým institutem

Pátý t j i í li ří k há í P t A kt ří ládli ětši t jů

Závěrečný turnaj zimní ligy přípravek 

Pohár Ústeckého kraje 
pořádaly Mikulášovice

Amatérský běžecký závod nazvaný Mikulášo-
vická míle se běžel v  neděli 19. března 2017 
již podruhé. Závodníci se opět vydali na trať 
po skončení Poháru Ústeckého kraje v  turis-
tickém závodě. Počasí sice slibovalo nevlídné 
a deštivé podmínky, ale nakonec se sportovní 
dopoledne opravdu vyvedlo a pršet začalo až 
po skončení závodu, vyhlášení výsledků už 
proběhlo ve školní jídelně. Tímto patří velké 
poděkování základní škole a  samozřejmě jí-
delně za poskytnutí tolik potřebného zázemí. 
Velký dík také zasluhují všichni, co se motali 
kolem příprav, průběhu a  také úklidu po zá-
vodě. Závěrem bych jenom poznamenal, že 
je velká škoda, že se na start nepostavilo více 
běžců. Tolik aktivní Mikulášovice, co se týká 
běžců, kteří jsou vidět po okolních lesích a na-
víc volajících po uspořádání amatérské soutě-
že se moc nepředvedly. Závodníků bylo sice 
dost, ale většina jich přijela z blízkého i vzdá-
lenějšího okolí.

Výsledky:
Děvčata do 10 let:
1. Magdaléna Kulhavá - Vilémov
Chlapci do 10 let:
1. Ondřej Fúsek - Mikulášovice
Děvčata 11 – 14 let:
1. Hana Pavlů – Kralupy nad Vltavou
2. Andrea Fúsková – Mikulášovice
3. Sára Helisová – Lovosice
Chlapci 11 – 14 let:
1. Marek Charvát - Mikulášovice
2. Josef Horvatovič – Mikulášovice
3. Filip Medek – Mikulášovice
Děvčata a ženy nad 15 let:
1. Pavlína Trojanová – Mikulášovice
2. Kateřina Popová – Kralupy nad Vltavou
3. Vladimíra Bláhová – Mikulášovice
Chlapci a muži nad 15 let:
1. Daniel Charvát – Mikulášovice
2. Petr Kalousek – Mikulášovice
3. Zdeněk Karhan – Kralupy nad Vltavou


