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číslo 4 ročník 27 duben 2017 ZDARMA

Velikonoční jízdu potrápilo počasí

Jarní vítání občánků 
naplnilo obřadní síň

Podobně, jako jsme psali v loňském roce, že počasí jízdě přálo, 
tak letos musíme konstatovat, že aprílové počasí dostálo 
svému jménu a  účastníky řádně potrápilo. Zima, nepříjemný 
vítr a  dokonce i  kroupy a  sníh, tomu všemu museli jezdci, 
hudebníci i pěvci odolávat. Přes všechna tato úskalí se letošní 
velikonoční jízda povedla a  opět přilákala neuvěřitelné 
množství návštěvníků. Ano i tady musíme dodat, že zejména 
těch přespolních. Do Mikulášovic se sjíždějí návštěvníci 
nejen z okolních obcí a měst, ale najatými autobusy až 
z Prahy a také ze zahraničí. Ze sousedního Saska asi nejvíce, 
ale mezi účastníky je slyšet také hojně polština a slovenština. 
Než se průvod vydal ulicemi našeho města tak v  kostele sv. 
Mikulášovice byla sloužena mše, která byla znovu doplněná 
hudebním doprovodem. Za velmi zdařilou akci patří velký dík 

všem aktérům pod vedením Mgr. Romana Klingera. Přesto, 
že to připomínáme již pravidelně, neodpustíme si to ani pro 
tentokrát, Velikonoční jízda je jednou ze zdařilých akcí místního 
regionu a  právem byla tedy certifi kována jako „Regionální 
akce“. A ještě trocha té historie: v Mikulášovicích v roce 1844 
vznikl spolek pod názvem Osterreiterverein Nixdorf, který se 
scházel na Salmově až do roku 1938, kdy byla jeho činnost 
zakázána nacisty. Po válce se k tradici mikulášovičtí již nevrátili, 
k  obnově došlo až v  roce 2011 díky iniciativě Mgr. Romana 
Klingera. Jeho pradědeček Franz Mayer byl posledním 
předsedajícím spolkovým předsedou Velikonočních jezdců.

Foto: Tomáš Fúsek

Rok s rokem se sešel a opět jsme na městském úřadě v obřadní 
síni mohli přivítat nové mikulášovické občánky. Celkem 
jedenáct novorozenců se přišlo setkat se svými vrstevníky 
a nechat se uvést do života ve svém rodném městě. Někdy bývá 
při této společenské akci řádně veselo, caparti se navzájem 
překřikují a svým hlasem dávají najevo svojí přítomnost. Letos 
to tady sladce pochrupovalo a  z  pohody některé nevyvedla 
ani hudba a  zpěv našich předškoláků, kteří je přišli tradičně 
přivítat. Tak hlavně ať jim všem ten klid vydrží a přejeme jen to 
nejlepší.                             

 Foto: Tomáš Fúsek

SVOZY ODPADŮ
DOMOVNÍ ODPAD

týdenní - každé pondělí

14ti denní – liché pondělí 8.5. a 22.5.

kombinovaný - liché pondělí 

8.5. a 22.5.

měsíční - pondělí 1.5.

BIO ODPAD

14ti denní – sudá středa 3.5., 17.5. a 31.5.

PYTLE S TŘÍDĚNÝM ODPADEM

sudé pondělí 1.5., 15.5. a 29.5.  

Pálení čarodějnic, 
zábavné odpoledne 

U Huberta, průvod 

od 20.00 hodin 
amfi teátr u Slovanského 

domu, po setmění 

ohňostroj

Retro 1. Máj, 
11.00 hodin na 

seřadišti u bývalé 

Severky 
(dolní Mikulášovice)

DEN MATEK
14.5.2017 od 15.00 h.

Slovanský dům 

pořádá město 

Mikulášovice 

a TŠ Step by Step

Výstava 

mysliveckých trofejí 
Slovanský dům 

od 6.5. do 12.5. 

zpřístupněna bude také 

v průběhu akce 

Retro 1. máj

Jezdci i ostatní účastníci si užili vrtochy počasí, sluníčka bylo po 
málu, ale plískanice až dost.

Velikonoční jízdě požehnal generální vikář Mons. Martin Davídek.

Hudebníci měli hned několik zastavení, slovo si vzal také Mons. 
Martin Davídek.

Před kostelem bylo opravdu rušno, seřazení pěvců a  hudebníků 
bylo velmi náročné. 
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Loňská vydařená premiéra vzkříšení mikulášovických vodníků 
se letos uskutečnila opět na Zelený čtvrtek. Jedinou změnou 
bylo, že se nekonalo na městské plovárně, ale v mikulášovic-
kém lomu. Důvod byl jediný a prostý, na městském koupališti 
se budují nové převlékací kabiny a tak se vodníci museli smočit 
v  jiných chladných vodách. Přesto se akce vydařila a přiláka-
la také spoustu nevěřících diváků, voda byla chladná, vzduch 
taky, ale dobrá nálada zahřála všechny přítomné.

Foto: Tomáš Fúsek

Letošní středa 12. dubna patřila již po 
18. velké akci neziskových organizací. Zúčast-
nilo se jí na 250 různých spolků a  mezi nimi 
svým způsobem i  jako rarita náš chovatelský 
spolek z Mikulášovic. Veletrhu jsme se zúčast-
nili už po páté, za podpory města Mikulášovi-
ce po druhé. Naši členové zde reprezentovali 
svoji zájmovou chovatelskou práci zaměře-
nou především na děti a mládež, ale i náš regi-
on. K tomu posloužily jak živé exponáty mor-
če a  pejsek Pražský krysařík, tak propagační 
materiály o  chovatelství a  našem regionu. 
O  velkém zájmu o  náš stánek svědčí i  to, že 
v  závěrečném souboru fotografi í zveřejně-
ném na Facebookové stránce akce dominuje 
na prvním místě záběr právě z naší expozice. 

Po celý den se akce zúčastnilo velké množství 
návštěvníků, kteří měli bezplatný vstup, pro-
tože účelem bylo seznámení veřejnosti s  co 
největším počtem spolků z neziskového sek-
toru, kde celkem pochopitelně dominovaly 
spolky se sociálním a zdravotním zaměřením, 
ale i  výchovným, mezi kterými byla i  naše 
chovatelská organizace. Po celý den probíhal 
doprovodný program, kterého se zúčastňovali 
jak účastníci, tak návštěvníci veletrhu a který 
byl zaměřen na oblasti, které spolky potřebují 
pro svoji činnost, např. jak získávat fi nanční 
podporu, bez které je vlastní činnost mnohdy 
nemožná nebo značně omezená.
Vlastimil Jura st.
Foto: ČSCH Mikulášovice

Mateřská škola Mikulášovice po dohodě se zřizovatelem stanovuje podle ustanovení § 34 záko-
na č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání / 
školský zákon /, ve znění pozdějších předpisů.
TERMÍN PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PŘIJETÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OD ŠKOLNÍHO 
ROKU 2017/2018 NA ČTVRTEK 4.5.2017 OD 13.00 DO 16.00 HODIN
Zápis bude probíhat v budově mateřské školy.
Předškolní vzdělávání se v současné době organizuje pro děti zpravidla od tří do šesti let. Novela 
školského zákona zavádí od školního roku 2017/2018 povinné předškolní vzdělávání pro děti, 
které do 31.8. dosáhnou věku pěti let a nárok na umístění všech dětí od čtyř let s trvalým bydli-
štěm v Mikulášovicích.
S sebou:  Občanský průkaz zákonného zástupce, rodný list dítěte
Pokud se zákonný zástupce nemůže z  vážných důvodů dostavit v  den zápisu, je nutné 
domluvit si náhradní termín.
Klingerová Kristina, ředitelka mateřské školy
telefon: 412 394 136, 604 585 503, e-mail: msmikulasovice@tiscali.cz

Minulý měsíc jsem požádala Zěměměřičský a  katastrální 
ispektorát v Liberci o usnadnění přístupu k revizi katastru, kte-
rá na území Mikulášovic právě probíhá. Liberecký úřad moji 
žádost postoupil Katastrálnímu úřadu pro Ústecký kraj. Odpo-
věď zní, že je při revizích postupováno správně podle zákona 
a vyhlášek a že je povinností každého vlastníka hlásit změny 
v katastru a tyto změny dokládat příslušnými listinami. Před-
pisy nestanovují žádnou časovou hranici, při jejímž překroče-
ní by u starších nesouladů bylo možné provádět revizi jiným 
způsobem než kterým přikazuje zákon č.265/2013 a vyhláška 
357/2013 a zákon 200/1994 Sb.
Takže nezbývá než postupovat podle pokynů pracovníka kata-
strálního úřadu, pana Fialy, který revizi provádí.

Trojanová M., starostka

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

Vodníci si dali 
dostaveníčko v lomu

t š í tř d 12 d b třil již P lý d k úč t il lké ž t í

Na veletrhu neziskových organizací 
NGO Market 2017 

bylo zastoupení i z Mikulášovic 

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

CENY ZNÁMEK - SVOZ ODPADU
OBDOBÍ  01.05.2017 - 30.04.2018

Revize katastru nemovitostí

me pořadatele akcí pro veřejnost, že m

Upozornění

KRÁTKÉ ZPRÁVY

Před plaveckým výkonem je třeba se řádně posilnit.

Některé z vodnic představily i své potomky.

Obsah nádoby týdenní čtrnáctidenní kombinovaný * měsíční

80 l 1.973 Kč 1.046 Kč 1.525 Kč 497 Kč

120 l 2.213 Kč 1.166 Kč 1.704 Kč 552 Kč

240 l 4.066 Kč 2.153 Kč 3.140 Kč - - -

1.100 l 15.847 Kč 8.223 Kč 12.110 Kč - - -

Pytel 110 l – jednorázový svoz               49 Kč

* Rozpis kombinovaného svozu
1.5. - 30.9. - čtrnáctidenní svoz
1.10. - 31.3. - týdenní svoz
1.4. - 30.4.  - čtrnáctidenní svoz

30.4. Pálení čarodějnic, zahrada Svatý Hubert 16.00 hodin, průvod, 

20.00 hodin amfi teátr u Slovanského domu

1.5.  Retro 1. máj - sraz 11.00 h. u bývalé Severky (dol. Mikulášovice)

6. - 12.5.  Výstava mysliveckých trofejí, Slovanský dům

14.5.  Den matek - Slovanský dům

21.5.  Duo ADAMIS

9.6.  Noc kostelů s koncertem Zámeckého saxofonového kvarteta

18.6.  Městské slavnosti

KALENDÁŘ AKCÍ
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České Švýcarsko je poměrně dobře dostupné jak pro ty, kteří 
cestují vlastním vozem, tak pro turisty, kteří dají přednost ve-
řejné dopravě. Pokud si prostudujete jízdní řády a výhodné jíz-
denky, zjistíte, že osobní automobil často nebudete vůbec 
potřebovat.

Turistický autobus – linka č. 434
Děčín - Hřensko - Mezní Louka - Jetřichovice - Chřibská - Rybni-
ště - Doubice - Kyjov - Krásná Lípa

Turistický autobus – linka č. 435
Česká Kamenice - Jánská - Srbská Kamenice - Růžová - Labská 
Stráň - Janov - Hřensko – Schmilka

Turistický autobus – linka č. 407
Varnsdorf – Krásná Lípa – Staré Křečany – Brtníky a zpět

Turistický autobus – linka č. 433
Děčín – Sněžník

Turistický autobus – linka č. 438
Jílové, Sněžník - Jílové – Děčín

Turistická příhraniční autobusová – linka č. 217
Pirna - Bahratal - Tisá - Jílové  - Sněžník - Rosenthal – Königstein

U28 – Dráha národního parku
Děčín – Dolní Žleb – Schmilka – Bad Schandau – Sebnitz - Dol-
ní Poustevna – Vilémov – Mikulášovice – Velký Šenov – Šluknov 
– Valdek – Rumburk

U27 – Turistický vlak Českého Švýcarska
Rumburk - Staré Křečany - Panský, resp. Rumburk - Krásná Lípa 
- Panský a dále Brtníky - Mikulášovice (-Dolní Poustevna) 

Kompletní jízdní řády naleznete na webových stránkách:
https://www.ceskesvycarsko.cz/cs/jizdni-rady?eco=mai-
l&utm_source=ecomail&utm_campaign=2017_03_18_
Newsletter_-_04/2017&utm_medium=email&utm_ter-
m=1261&ecmid=1261
Tištěné turistické jízdní řády jsou k dispozici v městském infor-
mačním středisku.

Spolek Kolem dokola v  Mikulášovicích připravil na čtvrtek 
9. března 2017 malou  oslavu MDŽ. 
Klientky, které k nám docházejí pravidelně, si  popovídaly o ži-
votě, radostech i strastech  a byly obdarovány kytičkou.
Tak jako ve dvou předcházejících letech, tak i  letos se klienti 
setkávají a  prostorách spolku, kde si navzájem vyměňují ná-
pady, zkušenosti, rady a informace z okolí. Zavzpomínají si na 
léta předešlá.
Při společném setkání mají možnost si něco vyrábět z keramic-
ké hlíny, pletací příze, papírových ruliček, látky apod.  V letoš-
ním roce plánujeme rozšířit naší činnost o decupaque a pletení 
z  pedigu. Výrobky našich klientů jsou pak představovány na 
různých akcích pořádaných městem Mikulášovice. 
V r. 2016 se nám podařily uskutečnit všechny naše plány a tím 
bychom rádi poděkovali Ústeckému kraji, městu Mikulášovice, 
fi  Artik, s.r.o. Ústí nad Labem a ostatním sponzorům. Věříme, 
že i v letošním roce se nám podaří získat fi nanční prostředky 
od Ústeckého kraje, města Mikulášovice a sponzorů tak, aby se 
námi zamýšlené nové činnosti mohly realizovat.    
Jaroslava Špisová - vedoucí sociální služby 

V pátek 14.4.2017 zorganizovali zdejší chova-
telé již 8.soutěžní výstavu kraslic v Mikulášo-
vicích. Za účasti 14 soutěžících s 29 soutěžní-
mi exponáty a  dvěma mimo soutěž a  kolem 
30 návštěvníků se autoři různých věkových 
kategorií předvedli se svými nápady a šikov-
ností na této tradiční velikonoční akci. Nejsil-
něji byla zastoupena kategorie ostatních ve-
likonočních výrobků (20) za ní 10 – 15 let (5), 
dále 18+ (3), 6-10 let (2) a na posledním jeden 
soutěžící s pletenými pomlázkami.  
Krásné pamětní poháry spolu s  čokoládo-
vým dobrotami si z  výstavy odnesli: v  kate-
gorii 6-10 let Tereza Kašpárková, v  kategorii 
10-15 let bratři Josef a  Rudolf Plešingrovi, 
v  kategorii 18+ byla nejúspěšnější paní Jitka 
Lerchová (členka pořádající organizace). Za 
úžasné a  ukázkové pomlázky byl oceněn už 
tradičně pohárem pan Jaromír Habr, který le-
tos zájemce i učil, jak takové pomlázky uplést. 
Letos byla nejvíce obsazena kategorie růz-
ných velikonočních výrobků, proto pořadate-
lé rozhodli ocenit poháry hned tři nejúspěš-
nější soutěžící, byli to členka kroužku Daniela 
Hentschelová za největší soubor exponátů, 
člen kroužku Jakub Brož za zajíčky a Karla Do-
ležalová za originální ovečku. 
Závěr akce patřil dražbě vystavených exponá-
tů. Musíme uznat, že byla opravdu ukázková 
a  v  některých případech se dražitelé překo-

návali! Díky tomu po vyplacení autorských 
honorářů dětem, připočtení výtěžku z  dob-
rovolného vstupného a výnosu tomboly, kde 
vyhrával každý los, ve prospěch dalších po-
dobných akcí bylo vybráno celkem 2.482 Kč!
Na úplný závěr akce jsme si ponechali společ-
nou konzumaci jubilejního dortu, kterou jsme 
oslavili výročí chovatelské činnosti v  Mikulá-
šovicích. Ponechali jsme jej na výstavu po do-
polední výroční členské schůzi našeho spol-
ku, na které jsme převzali za účasti starostky 
Mikulášovic paní Miluše Trojanové a jednatele 
Územní organizace ČSCH Děčín ocenění od 
ÚVV Českého svazu chovatelů, naše členka 
Elena Yurová čestný odznak Za zásluhy o cho-
vatelství 3. stupně a  spolek nejvyšší ocenění 
pro kolektiv Čestnou vlajku ÚVV za jedineč-
nou práci s mládeží. 
Zvláštní poděkování patří všem přítomným 
členům pořádající organizace včetně mla-
dých chovatelů i dalším příznivcům, kteří při 
zabezpečení tradiční akce pomohli. 
A  samozřejmě Městu Mikulášovice, které od 
počátku tuto akci zaštiťuje a  společně po-
mohli tuto naši akci zorganizovat.
Tak na shledanou opět za rok v  pátek první 
velikonoční svátek!

Vlastimil Jura st.
Foto: Tomáš Fúsek

Č ké Š ý k j ě ě d bř d t é j k t kt ří

Turistická doprava 2017 

Zprávičky ze Spolku 
Kolem dokola 

ek 14 4 2017 zorganizovali zdejší chova návali! Díky tomu po vyplacení autorsk

Mikulášovická kraslice 2017 
je už za námi

Hojná návštěva soutěže rok od roku roste.

Na soutěžní výstavě si zájemci moli uplést pod dohledem odborníka svojí vlastní pomlázku.
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HISTORIE

Velikonoce patří spolu s Vánocemi k našim největším svátkům se staletou tra-
dicí. Pod historii jsme toto povídání zařadili po právu už proto, že zvyky, pově-
ry a pranostiky tohoto svátku jara dodržovali několik generací před námi naši 
předkové a my s dnešní mentalitou a přístupem vše bereme spíše tak trochu 
s úsměvem a despektem. To nám ale nebrání, abychom si připomněli, jak dů-
ležité byly možná ještě pro naše babičky a dědy, sváteční dny okolo Velikonoc.
POPELEČNÍ  STŘEDA – Jinak také 46. den před Velikonoční nedělí se vyznačoval 
hlavně půstem. To by nám dneska, s naším tradičním nedělním knedlo- vepřo 
– zelo nebo smaženým řízkem asi vadilo ze všeho nejvíc. 
Lidé si měli více jak kdy jindy uvědomit, že jsou na tento svět jenom zapůjčeni.
KVĚTNÁ  NEDĚLE – Pojmenovaná podle květů, které se pomalu probouzejí 
a mají navíc připomínat palmové větve, jimiž lid vítal Ježíše.
Nemělo by se nic péci aby se nezapekl právě květ na stromech, následkem če-
hož by se letos nemuselo urodit ovoce. Naopak by se lidé měli obléci do nových 
šatů, aby v nich jen kvetli.
MODRÉ  PONDĚLÍ – Kostely jsou zdobeny právě do modré barvy. Pro nás tento 
velikonoční den asi jeden z nejzajímavějších, protože se praví, že bychom se 
měli vyvarovat jakékoliv pracovní činnosti.
ŠEDIVÉ  ÚTERÝ – Barva tak trochu odpovídá náplni dne. Hospodyňky se vrhaly 
na úklid, smejčily od půdy až po sklep aby vymetly i tu nejzazší pavučinku
ŠKAREDÁ  STŘEDA – Také se jí říkalo Sazometná, což nám napovídá, že byla 
určená k vymetání komínů. Lidé by se v tuto středu neměli škaredit, protože 
by jim pak hrozilo, že by se by se mohli mračit a škaredit po všechny následující 
středy.
ZELENÝ  ČTVRTEK – Zelený proto, že tento den byl dalším postním v pořadí a na 
řadu přišla takzvaná zelená strava, jako například zelený salát, špenát nebo zelí. 
Výsledkem dodržení tohoto pravidla by měl být člověk po celý rok, až do příš-
tích Velikonoc a dalšího postu, zdravý. Také by jste si dnes neměli nic půjčovat 
a s nikým se hádat. To by se vám mělo vrátit v tom, že se vám budou hádky po 
celý rok vyhýbat a peníze si k vám najdou cestu samy.
VELKÝ  PÁTEK – Na Velký pátek nezatopíš do východu slunce, neupečeš, nevy-
bělíš, nezameteš, nevyneseš z domu, neprodáš, nepůjčíš, nedaruješ, dar nepři-
jmeš!
Na jednu stranu je nám doporučeno nehýbat se zemí, tedy rýt, kopat a oko-
pávat, ale přitom se otvírá cesta k pokladům v zemi. Asi jakási pojistka, že ty 
poklady zůstanou tam, kde jsou. Na Velký pátek je znovu zapovězeno jísti maso. 
V mnoha státech světa jej dodržují jako den klidu, tudíž nepracují, mnohde se 
nekonají ani taneční zábavy či sportovní podniky. Toto dodržují kromě jiných 
lokalit například  v Německu, Spojeném království, Austrálii nebo v Brazílii.
BÍLÁ  SOBOTA – Před východem slunce se někde děvčata omývala rosou, aby 
byla pěkně bílá a nemohly jim naskákat pihy. Kampak s tímhle na naše holky. 
Ty mají, jak je známe, určitě nasměrováno úplně na pravý opak – do solárka. Ve 
stejný čas, tedy dřív než vyšlo slunko, se novým koštětem vymetalo smetí. Prý 
aby v něm odešel s nepořádkem i případný hmyz a stavení pak zářilo čistotou 
po celý příští rok. Bílá sobota tak, jak začala východem,končí západem sluníčka. 
Tímto dnem končí také postní doba.

BOŽÍ  HOD  VELIKONOČNÍ – Je neděle po Bílé sobotě, pečou se beránci, svě-
tily se velikonoční pokrmy jako beránek, mazanec, chleba či víno. Z toho pak 
každá návštěva dostala malý díl. Kus svěceného jídla se darovalo i poli, zahradě 
a studni, aby byla úroda, ovoce a dostatek vody. Pokrmy vysvěcoval na předešlé 
mši vždy místní farář.
VELIKONOČNÍ  PONDĚLÍ – Bylo a dodnes je vyvrcholením svátků. To je asi jedi-
né, co jsme od našich předků převzali. Chlapci chodí od domu k domu, aby vr-
bovým proutím vyšlehali děvčata, aby byla po celý rok zdravá, veselá a pěkná. 
Pozor! Ne aby měla v úterý prdel samou modřinu !! Dívky jsou za tuto službu 
klukům vděčné a obdarovávají je za to malovanými vajíčky, stuhami ( což není 
u nás ve stuhařském kraji problém) a drobnými dárečky. My jsme si tradici upra-
vili. Vyžadujeme vedle vajíčka ještě panáčka něčeho ostrého, což pak mnozí 
z nás neberou s mírou, takže v úterý doznívají svátky tím, že bývá, jak se u nás 
říká,  „v áleji nablito“ a sami pro sebe si tak mimo tradice a pranostiky vytváříme 
ještě škaredé úterý.  V tento den prakticky končíme se zimou a vítáme čas jar-
ní. I u nás, na Velikonoční pondělí, dodržujeme, jako jinde ve světě, den klidu. 
Oproti jiným, máme v  Mikulášovicích ještě obnovenou tradici Velikonočních 
jezdců, o které se už v našich novinách ale napsalo dost a dost.
Na staré, krásné, našimi předky zavedené zvyklosti bychom opravdu neměli 
zapomenout a  pokud možno je ctít a  dbát na to, aby nás s  vlnou imigrantů 
nepotkaly úplně jiné zvyky, nám se příčící. Zachovat by se měly nejen mrskačky 
podložené štamprlí, ale asi bychom se měli vrátit k tomu podstatnějšímu. Více 
se zklidnit, vracet se ke staletým pranostikám, i když budou poněkud upravené 
na dnešní dobu a také v sobě nalézat i trochu více pokory.

Petr Horák

VELIKONOČNÍ  POVĚRY  A  PRANOSTIKY NAŠICH  PŘEDKŮ

Foto: Reprodukce
Ukázka historické velikonoční pohlednice.

Novým majitelem fi rmy Mikov se stala česká společnost Conmetron, spol. s  r. o. Zároveň 

došlo i ke změně na postu generálního ředitele, kde Miloše Paříka vystřídal Karel Ježek. 

„Jde vlastně o určitý návrat ke kořenům, protože Conmetron byl původně pobočným zá-

vodem Mikova,“ řekl nový generální ředitel Karel Ježek. „Cílem obchodu pak bylo zejména 

posílení českého kapitálu ve fi rmě, kde vidím velký lidský i technický potenciál dalšího roz-

voje.“

Mikov zůstane i po změně vlastníka samostatnou společností, která se bude i nadále sou-

středit především na výrobu nožířského zboží a nástrojů. 

„Při prodeji fi rmy pro mě bylo nesmírně důležité, že nový vlastník je pevně svázán se zdej-

ším regionem a jeho prioritou je, aby Mikov dál posiloval svoje postavení na trhu nožířské-

ho zboží,“ konstatoval bývalý majitel Miloš Pařík. 

Mikov v  posledních letech vedle svých klasických nožů uvedl na trh řadu novinek. Mezi 

nejúspěšnější patří malý pevný nůž List. Velký zájem vzbudil zavírací nůž Elipt, který byl 

představen na letošním veletrhu IWA OutdoorClassic v Norimberku. Pro rok 2017 má ale 

fi rma připraveny i další nožířské premiéry.

PhDr. Bedřich Jetelina, Th.D. - ředitel komunikace

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 Mikulášovice pronajmout nebytový pro-

stor určený k podnikání o rozloze 

67,5 m2, který tvoří prodejna, 2 x sklad a WC v objektu Mikulášo-

vice č.p. 2, umístěný na st.p.č. 388 v k. ú. Mikulášovice, zapsaném 

na listu vlastnictví č. 708 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, 

Katastrální pracoviště Rumburk. Pronájem je možný ihned. Záměr 

pronájmu byl schválen Zastupitelstvem města Mikulášovice dne 

12.12.2016.

Zájemci o pronájem se mohou k tomuto záměru vyjádřit a před-

ložit své nabídky. Žádost o pronájem lze podat do podatelny MěÚ 

Mikulášovice.

 Eva Mocíková - oddělení vnitřní správy

Tradiční český výrobce nožů 
Mikov má nového majitele 

a generálního ředitele

ZVEŘEJNĚNÍ ZÁMĚRU 
PRONÁJMU NEMOVITOSTI
NEBYTOVÝCH PROSTOR 
VE VLASTNICTVÍ MĚSTA 

MIKULÁŠOVICE
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České Švýcarsko, 12. 4. 2017 – Před 
nastávající turistickou sezónou na 
území národního parku České Švýcarsko 
pokračují opravy některých cest zahájené 
v  loňském roce a  současně opravy cest 
poškozených v  souvislosti s  nezbytnými 
lesnickými zásahy.

Česká silnice – částečně uzavřena do cca do 
poloviny května 
Probíhá vytváření haťových úseků cesty 
v extrémně podmáčených oblastech, cesta je 
uzavřena od odbočky směrem Na Tokání až 
k hraničnímu mostku v Zadních Jetřichovicích. 
Přejezd na jízdních kolech po cyklotrase 3030 
v  první etapě nebude možný. Pěší turisté 
mohou využít zeleně značenou turistickou 
cestu směrem k  Panenské jedli (tzv. Jankova 
cesta). Aktuální situaci znázorňuje přiložená 
mapka.
Práce budou postupovat od hraničního 
mostku v  Zadních Jetřichovicích směrem 
k odbočce Na Tokání (Táborový důl) tak, aby 
co nejdříve byla obnovena návaznost České 
silnice na Hluboký důl (směr Mezní Louka). 

O  postupu prací bude správa národního 
parku informovat.
Cesta z  Jetřichovic (Strarý mlýn) 
k Dolskému mlýnu – průchozí s omezením 
Probíhá úprava povrchu cesty a  oprava 
svodnic, cesta je s  opatrností průchozí pro 
pěší i  průjezdná pro cyklisty. Předpokládané 
dokončení v týdnu po Velikonocích.

Soorgrund v části modře značené turistické 
stezky – průchozí s omezením 
Probíhá oprava cesty po nutných lesnických 
opatřeních, předpokládané dokončení 
v  posledním dubnovém týdnu. Průchod 
vyžaduje kvalitní terénní obuv.

Cesta k  Pravčické bráně v  úseku Tři 
Prameny – Pravčická brána – průchozí 
s omezením
Pokračuje oprava a  úprava povrchů, cesta 
je průchozí, lokální omezení z  důvodu 
provádění prací.
Správa národního parku návštěvníkům 
děkuje za pochopení pro realizované 
předsezónní opravy.

k 2 20 Př d O í b d á

Aktuální průchodnost cest 
v národním parku

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: 21. května a 18. června 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

Prodám byt 1 + 1 
(2. patro) na sídlišti v Mikulášovicích.

Nová okna, sprchový kout. 

 tel.: 606 494 311

FOTOZPRÁVY

Kytičku a symbolické poděkování za výchovnou práci obdržel také personál MŠ.

Projektový den proběhl v místní základní škole, děti si mohly vybrat 
z celé řady nejrůznějších činností.

Starostka města popřála učitelům ZŠ k jejich mezinárodnímu dni.
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FOTOZPRÁVY

Kateřina Dvořáková a Ladislav Bezděk podnikli cestu kolem světa „Big Trip“ a o své 
zážitky se přišli podělit i s mikulášovickými občany.

Předseda místních chovatelů Vlastimil Jura přebírá prestižní ocenění „Čestnou 
vlajku“.

Myslivecký spolek Tesák ocenil dlouholetého člena  Eduarda Jaroše u  příležitosti 
jeho významného životního jubilea. Devadesátiletý myslivec je stále velmi platným 
a uznávaným členem spolku.

Myslivci na své výroční členské schůzi mimo jiné hodnotili také trofeje z  úlovků 
svých členů.

Na cestovatelském večeru „Big Trip“ účastníci poděkovali za logistickou pomoc 
paní Monice Zimmerové.    

Místní spolek chovatelů na své výroční schůzi převzal řadu ocenění, zejména za 
nelehkou práci s mládeží.

Florbal se vrací do Mikulášovic, po odmlčení těchto aktivit se opět našla parta 
zájemců, která se s chutí honí za malým děravým míčkem. Turnaj těch nejmenších 
proběhl v  místní sportovní hale, vypomohli starší kluci, akci řídila Veronika 
Vondráčková.Své zážitky z cest vyprávěli oba účastníci „Big Tripu“ také našim školákům.
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Obecně prospěšná společnost České Švýcarsko se příkladně 
stará o  fungování cestovního ruchu a  turistiky v  našem regionu. 
Pravidelně pořádá nejrůznější školení a  exkurze s  tímto spojené 
a rozšiřují tak povědomí všech zainteresovaných aktérů.

Foto: vlastní
Úspěšná mikulášovická výprava děkuje všem za 
podporu. Tým mikulášovické fotbalové gargy.

V Mikulášovicích se opět běžel jeden z  extrémních běžeckých 
závodů na 100 km, startoval na velikonoční pátek o půl šesté ráno.

Nejlepší stovkaři doběhli krátce před 19.30 hodin téhož dne, závod 
byl zařazen do seriálu CSUT (Česko – slovenské ultra trialy).  Na 
start se postavili závodníci Česka, Slovenska, Polska, Maďarska 
a Německa.

Žáci naší školy se zúčastnili turnaje ve vybíjené v sousedním Velkém 
Šenově. Neodjížděli s  velkými ambicemi, k  senzačnímu druhému 
místu pomohla hlavně chuť dokázat, že na to mají. 

Mistrovství Středočeského kraje v  Kralupech 
nad Vltavou bývá vždy první ostrou prověrkou 
na začátku sezony. Mikulášovičtí závodníci ji 
zvládli a  z  dějiště velmi kvalitně obsazeného 
závodu si přivezli nejen zasloužené medaile, ale 
také velmi cenná postupová místa do soutěží 
Českého poháru. Na medailových pozicích se 
umístili Poliaková, Mrkusová, Fúsek O., Trojano-
vá B., Mocíková N., Kreibich, Machorek, Fúsková 
A., Kreibichová, Fúsková K., Trojanová P., Ka-
lousek P., Vejražka, Vejražková.

Letošní ročník satelitního turnaje starých 
gard od 35 let v  halové kopané se usku-
tečnil již po dvacáté. Pořadatelsky se ho 
ujal SK Stap Tratec Vilémov a  hrálo se ve 
sportovní hale ve Vilémově. Turnaje se zú-
častnilo 5 týmů, když těsně před turnajem 
se odhlásila Dolní Poustevna a Velké Břez-
no. Hrálo se 1x14 minut, systémem každý 
s každým. Do fotbalových bojů se zapojilo 
i mužstvo Mikulášovic, ale nakonec se jim 
nevedlo podle jejich představ a  naši gar-
disté obsadili čtvrtou příčku.

Sezona krajských soutěží pro mikulášovic-
ké běžce vyvrcholila mistrovským závodem 
Ústeckého kraje, které se běželo ve Skalici 
u  Litoměřic. Do závodu nastoupilo celkem 
30 mikulášovických závodníků hned v  něko-
lika kategoriích. Zatím nejpočetnější výprava 
v historii oddílu se prezentovala nad očekává-
ní a to ještě připomeňme, že někteří se závo-
du nezúčastnili ze zdravotních důvodů. Tímto 
závodem jsme završili jarní část sezony, která 
je nepostradatelná z hlediska postupů do se-
riálu závodů Českého poháru. Tyto soutěže 
začínají prvním kolem již 6.5.2017 v Kraslicích 
a  hned první závod nám napoví, jaká bude 
letošní sezona. Všichni jsou připraveni na 
maximální možnou míru, mnozí se připravo-
vali nad rámec také individuálně, a tak věřme 
v úspěch a držme našim sportovcům palečky.
Výsledky našich závodníků:
Děti + doprovod:
1. místo  Alice Vejražková
2. místo  Jindřich Vejražka
3. místo   Rostislav Landa
4. místo  Patrik Kalousek
Nejmladší žákyně:
1. místo  Anna Poliaková  
2. místo  Alžběta Mrkusová
3. místo  Magdaléna Kulhavá
4. místo  Adéla Trojanová 
5. místo  Antonie Landová

Nejmladší žáci:
1. místo  Ondřej Fúsek  
2. místo  Antonín Mrkus
Mladší žákyně:
1. místo   Barbora Trojanová 
2. místo  Natálie Mocíková
3. místo  Renáta Charvátová
Mladší žáci:
1. místo  Daniel Kreibich  
3. místo  Matěj Kocourek
Starší žákyně:
3. místo  Andrea Fúsková 
5. místo   Eliška Šimková
Starší žáci:
2. místo  Marek Charvát 
Muži A:
1. místo  Zdeněk Plešinger
3. místo  Petr Kalousek
4. místo  Tomáš Levan
5. místo  Adam Přibyl
Ženy B:
1. místo  Pavlína Trojanová 
2. místo  Eva Mocíková
3. místo  Květa Fúsková
6. místo  Erika Přibylová
Muži B:
1. místo  Tomáš Fúsek
3. místo  Vojtěch Šimek
5. místo  Luboš Přibyl

Skvěle obsazený 
mistrovský závod 

se běžel
v Kralupech nad Vltavou

Memoriál 
Josefa Horáka

Rozpis zápasů Okresního přeboru 
dospělých 

ona krajských soutěží pro mikulášovic Nejmladší žáci:

Na mistrovství Ústeckého kraje 
to mikulášovickým zacinkalo

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. 
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K tradičním velikonočním akcím v našem městě patří také soutěž 
o  nejlepší velikonoční nádivku, která se pořádá v  restauraci 
U  Vladařů. Letos vyhrál pan Laštůvka ze Šluknova, cenu předává 
Libuše Vladařová.

Hodnotilo se ve dvou kategoriích, vítěz vzhledu je opravdu 
k nakousnutí.

Kategorie „chuť“ nejen výborně chutnala, ale ani vzhledem nikterak 
nezaostala.

Letošní zápis k  základní školní docházce absolvovalo celkem 
33 dětí, z toho 20 chlapců a 13 dívek. 

Družstvu mladších žáků FK Mikulášovice začala jarní část fotbalové soutěže Okresního přeboru.  
Po zimní pauze, kdy tvrdě trénovali v místní sportovní  hale a odehráli  7 halových  turnajů,  vy-
běhli  konečně na trávník.  Prvním testem pro ně bylo v sobotu 25.3.2017 přátelské utkání proti 
Spartaku Jiříkov. Tento zápas sice naši prohráli 3:4, ale byla to jen příprava na sezónu a zkoušely 
se různé varianty. Hra nadchla trenéry obou týmů  a bylo vidět, že náročné tréninky k něčemu 
byly. Následující víkend v neděli  2.4.2017 přivítali, již v mistrovském zápase, na domácím hřišti 
FK Malšovice. 
V tomto zápase nastoupili naši hráči v nových dresech, které jim předal předseda FK Mikulášo-
vice těsně před začátkem zápasu. Křest nových dresů se opravdu povedl a naši chlapci vyhráli  
13:0.  K dalšímu utkání nastoupili opět doma v derby proti Spartaku Jiříkov. Tento zápas byl pro 
naše družstvo velmi důležitý, protože šlo o druhé místo v tabulce. Od začátku zápasu bylo vidět, 
že chtějí vyhrát a vrátit jim porážku z přípravy. Chlapci bojovali o každý balón a to jim nakonec 
přineslo velmi cenné vítězství 4:3. Další víkend jsme vyjeli na venkovní zápas v sobotu 15.4. do  
Markvartic, kde jsme na podzim prohráli 7:6. Na tento zápas se naši žáčci těšili, a povedlo se jim 
oplatit porážku, což se povedlo na výbornou a vyhráli  2:12. Jaro tedy  začalo opravdu dobře….
Do konce jarní sezóny zbývá ještě 7 zápasů a cílem bude snaha umístit se co nejvýše v tabulce. 
V současné době je základna 
tohoto družstva velká. Máme 
k dispozici 18 registrovaných 
hráčů a  na tréninky chodí 
i mnoho nových, zatím nere-
gistrovaných. V  takovém po-
čtu je i naše tělocvična na tré-
ninky malá, a proto jsme rádi, 
že začalo jaro a  můžeme již 
trénovat na venkovním hřišti. 
Tímto bych chtěl také po-
děkovat všem zúčastněným 
trenérům, pomocníkům, ro-
dičům a  fanouškům za pod-
poru a  veškerou pomoc na 
trénincích i zápasech. 
                                                                                                                                                      

                V.K.    

Začátkem dubna se uskutečnilo oblastní kolo 
v boxu v České Kamenici. I my, mikulášovičtí 
boxeři, jsme se s zúčastnili. Měli jsme 4 boxery, 
z toho 2 prohry a 2 výhry. Musím pochválit i ty 
poražené. Do 30kg Křivohlavý Josef vs. Giňa. 
Byl to Pepův první zápas a do ringu nastoupil 
a bojoval přesto, že byl nemocen. Ale prohrál 
na body. I  tak mu moc děkuji, že v  takovém 
stavu nastoupil, velice si ho za to vážím. Je bo-
jovník. Demeter vs. Miko. Byla to jejich odveta 
ale Leon si šel za svým vítězstvím. Vyhrál na 
body. Za to mu moc děkuji. 36 kg Vlasák vs. 
Ruhlan. Byla to též odveta a byla to bitva do 
poslední sekundy a Vlasák Daniel zaslouženě 
vrací prohru. Vyhrál na body, super výkon. Ka-
tegorie do 40 kg Baránek vs. Kozák. Tomáš bo-

xoval s o 6 kilo těžším klukem. Ale bojoval, to 
se Tomášovi musí nechat. Nastoupil do ringu 
s každým i předminulý turnaj. Boxoval s troj-
násobným mistrem ČR a Tomáš s ním vydržel 
na body. Je to správný bojovník. Chválím ho 
moc. Hlavně pro tyto kluky to je příprava před 
MČR, které se uskuteční 19. 5. v Karviné.  Ještě 
je před námi tvrdá příprava. Věřím tomu, že 
to dáme. Hlavně děkuji všem, kteří nám fandí 
a  jezdí s  námi přímo na zápasy. Velké podě-
kování si zaslouží náš  suprový realizační tým. 
Velice si vážím všech, kteří náš box podporují, 
děkuji moc i  kolegům Vladislavu Krupinské-
mu,  Láďovi Patkaňovi a  Jiřímu Krpálkovi za 
spolupráci s mládeží.
Děkuje Trenér, Ondřej Berki 

Schrödingerův institut a  jeho volejbalová 
akademie pořádají pravidelně turnaje, které si 
nekladou vyšší cíle, než pomáhat našim zvíře-
cím kamarádům. Zápisné do turnaje jsou totiž 
pamlsky pro psy či kočky. Ale tím to nekončí, 
darů pro záchytné kotce v Rumburku se na 9. 
dubna v  Mikulášovicích vybralo mnoho, od 
konzerv přes granule až po hračky.
„Velký dík patří tutorům podílejících se na or-

ganizaci turnaje, ale hlavně dětem a rodičům, 
kteří pro psí útulek přinesli dary v hodnotě asi 
2.500 Kč,“ říká gestorka VAŠ Nikola Jindrová. 
Sbírku si pak převzaly pracovnice záchytných 
kotců, které byly za tento dar velmi vděčné.
Kočičí turnaj pro pejsky přilákal tentokrát 
padesátku nadějných volejbalistů z  celého 
výběžku.

Daniel Pajma

NE 23.04. 10:00 FK Mikulášovice - ROMO Děčín

SO 06.04. 10:00 FK Malšovice - FK MIkulášovice

PO 08.05. 10:00     MSK Benešov n/P. - FK Mikulášovice

NE 14.05. 10:00 Spartak Jiříkov - FK Mikulášovice

NE 21.05. 10:00 FK Mikulášovice - SK Markvartice 

SO 27.05. 11:00  ROMO Děčín - FK Mikulášovice

NE 04.06. 10:00     FK Mikulášovice - MSK Benešov n/P.

Fotbalové jaro začalo také žákům

Oblastní box v České Kamenici

ů ů

Volejbalisté obdarovali rumburské 
záchytné kotce

NE 23 04 10:00 FK Mikulášovice ROMO Děčín

Co nás dále čeká:Družstvo Skóre Body

1 TJ JUNIOR ROMA Děčín 134:31 34

2 FK Mikulášovice/SK STAP-TRATEC Vilémov 90:44 27

3 Spartak Jiříkov 56:43 24

4 MSK Benešov nad Ploučnicí z.s. 75:31 20

5 Tělovýchovná jednota SK Markvartice 43:113 6

6 FK Malšovice, spolek 11:147 3


