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ZDARMA

Slavnosti města podpořilo krásné počasí
Tour de Feminin

6. - 9.7.2017
prémie Mikulášovice
náměstí 6.7. mezi
15.00 až 15.30 hodin

Eastern TUNES

21.7.2017
od 18.00 hodin,
Slovanský dům, více
o akci na plakátech

SVOZY ODPADŮ
ČERVENEC

Venkovní akce se nám letos daří uspořádat za velmi příznivé
příznivého počasí, také městské slavnosti byly tak trochu ohroženy
nevlídnou předpovědí počasí, ale nakonec se vypršelo těsně
před dnem „D“. Nedělní ráno vysvitlo sluníčko a organizátorům
nalilo optimismu. Právě ten byl pro náročné přípravy rozhodně
potřeba. Pódium sice stálo již na svém místě, ale stavba stánků, příprava lavic, rozmístění všech účinkujících i prodejců dalo
také celkem zabrat. Od půl druhé po poledni se tak mohli naši
spoluobčané oddat letošnímu městskému veselí, letos byly
slavnosti pouze v režii města, ty nožířské by opět měly navázat napřesrok. I tak bylo na co koukat, poslouchat, nakupovat,
ochutnávat, ale především aktivně se zúčastňovat připrave-

Zahradní slavnost
u veřejnosti zase bodovala
Tato akce už dávno není určená pouze pro rodiče a příbuzné
dětí, které dochází do mikulášovické mateřské školy. Je to slavnost tak vyhlášená, že se na ní chodí jako do divadla, kulturní
akci prostě jako na pravou show. Stejně jako v letech minulých
bylo opět nabito a všichni přítomní se náramně bavili, dětská
duše je totiž naprosto přirozená, bezprostřední a nemusí nic
uměle hrát. jedno vystoupení vedle druhého mělo něco do
sebe a obecenstvo to pořádně ocenilo velkým aplausem. Je
těžké vybrat k akci ten správný obrázek, proto vám jich nabízíme hned několik ve fotozprávách přesto se nemůže dostat na
všechny i když by si to určitě zasloužili.

DOMOVNÍ ODPAD
týdenní - každé pondělí
14ti denní – liché pondělí
3.7., 17.7. a 31.7.
kombinovaný - liché pondělí
3.7., 17.7. a 31.7.
měsíční - pondělí 3.7.
BIO ODPAD
14ti denní – sudá středa 12.7. a 26.7.
PYTLE S TŘÍDĚNÝM ODPADEM
pondělí 10.7. a 24.7.

SVOZY ODPADŮ
SRPEN
DOMOVNÍ ODPAD
týdenní - každé pondělí
14ti denní – liché pondělí
14.8. a 28.8.
kombinovaný - liché pondělí
14.8. a 28.8.
měsíční - pondělí 7.8.
BIO ODPAD
14ti denní – sudá středa 9.8. a 23.8.
PYTLE S TŘÍDĚNÝM ODPADEM
pondělí 7.8. a 21.8.

ných doprovodných soutěží místních spolků
spolků. Je trochu škoda
škoda,
že některé spolky velmi tradiční soutěže nepřipravily a svojí
činnost tak neprezentovaly. Osloveny byly všechny spolky
a tradiční účastníci podobných městských akcí. Není asi potřeba vyjmenovávat ty, co ruku ke společnému dílu přiložili, to
konec konců každý z návštěvníků viděl sám. Nově se zúčastnili
místní biatlonisté se střelbou na padací terče. Všem aktérům
patří velké poděkování, nejeden spolek měl se svojí prezentací nejen práci, ale také finanční a materiální výdaje. Věříme,
že akce se přítomným líbila a již nyní se můžeme těšit na další
počiny vedení města a kulturní komise.

Foto: Tomáš Fúsek
Žádné slavnosti by se nemohly obejít bez prvotřídního moderátora, ty mikulášovické opět komentoval Míra Vais.

KRÁTKÉ ZPRÁVY
Poděkování
patří pracovníkům města a paní Martině Kocourkové a jejímu
týmu za péči o městskou zeleň.
Bez jejich práce by vybudované parkové plochy a další upravená prostranství nevypadala tak dobře.

Bankomat v Dolní Poustevně
Foto: Květa Fúsková
Naše školka má talent, nic jiného není potřeba dodat, každoroční
zahradní slavnost to jenom potvrzuje.

Plánované přerušení dodávky
elektřiny
oběhne 12
7 2017 od 77,30
30 do 13hodin v lokalitě Mikuláproběhne
12.7.2017
šovice č.p. 436, 442, 589, 594, 610, 624, 770, 1102 proběhne 12.7. 2017 od 13.30 do 16 hodin v lokalitě Mikulášovice
č.p. 138, 784, 785, 786, 791, 842, 899 více na www.cezdistribuce.cz, záložka odstávky.

Upozornění
Uzavření Městského úřadu Mikulášovice
ve dnech 4.-7.7.2017

Moneta Money Bank, a.s. s potěšením oznamuje, že 23.6. je instalován nový bankomat v Dolní Poustevně na budově městského úřadu. Těšíme se, že využijete našich služeb. Ladislav
Čurgali, manažer obchodního týmu Rumbursko.

Upozornění
Upozorňujeme pořadatel
pořadatele akcí pro veřejnost, že mají povinnost podat hlášení o produkci na OSA v případě hudební ho
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.

Zapojení do infokanálu
Pokud máte zájem svoje telefonní číslo zavést do sms infokanálu, napište, prosím sms na tel. 739452732
Pokud máte zájem dostávat info o dění ve městě přímo do
Vašeho mobilu, opatřete si aplikaci přes Obchod Play – ceska
obec. Tato aplikace umožňuje jednoduše informace ukládat
do Vašeho kalendáře (dle Vašeho výběru).
Trojanová M.
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Vážení spoluobčané,
prázdniny a dovolené klepou na dveře
dveře, máme za
sebou půl roku 2017, ráda bych Vás informovala,
co vše je nového a jak pokročily práce spojené
s plněním rozpočtu, který byl schválen na letošní
rok.
V domě pro seniory byla opravena střecha, ještě je
v plánu malování, které bude realizováno do konce
roku pracovníky města. Proběhlo výběrové řízení
na dodavatele nového traktoru, smlouva je nyní
připravena k podpisu. Budeme mít nový ZETOR
PROXIMA, jehož cena je 1.800.000 Kč včetně DPH.
Dodavatelem je firma N&N Košátky. Další smlouva,
která je připravena k podpisu, se týká opravy
střechy na č.p. 10 - fara. Celková cena opravy je
451.844 Kč bez DPH. Dodavatelem opravy je firma
pana Petra Horáčka z Varnsdorfu. Dále je k podpisu
připravena smlouva na dodavatele stavby
Plynofikace MŠ, kterým je Martin Novák, Šluknov za
cenu 434.406,50 Kč bez DPH. Práce na modernizací
rozvaděčů VO probíhají průběžně, opravy ve
Slovanském domě v prostorách společenské
místnosti a hudebního salonku se chýlí ke konci.
Výměna oken je naplánována na první týden v září.
Nové kabinky s kioskem na koupališti jsou hotové,
zbývá dokončit terénní úpravy za kabinkami. Před
dokončením je také projekt revitalizace skládky
u Mikova. Před námi je ještě oprava opěrné zdi
u budovy městského úřadu, kdy čekáme na vydání
územního souhlasu, bude se opravovat střecha
a plot na kasárnách, stavební komise dále schválila
výměnu oken a dveří v Kolibě na Tanečnici, probíhá
výběrové řízení na dodavatele oprav místních
komunikací. Seznam připravovaných oprav
místních komunikací bude předmětem jednání
veřejného zasedání 28.6.2017 a podrobnosti budou
uveřejněny v následujícím čísle novin. Z další
připravenosti uvádím: Dále je dokončen další
stupeň projektové přípravy na akci Revitalizace
malé vodní nádrže - Rybníček v Mikulášovičkách
- směr Velký Šenov. Projektová příprava má
několik stupňů. Zatím jsme obdrželi: posouzení
rybničního sedimentu, geodetické zaměření
a hydrogeologické a inženýrskogeologické

posouzení.
posou
Důvodem zamýšlené revitalizace je
havarijní stav nádrže. V návaznosti na revitalizaci
má být provedena i rekonstrukce výpusti pod
komunikací, která tvoří 100 % koruny hráze vodní
nádrže. Cílem revitalizace je zvýšení retenční
kapacity, obnovení významného krajinného
prvku, zlepšení podmínek pro přirozený rozvoj
flory a fauny, zvýšení faktoru pohody obyvatel
a návštěvníků zájmového území. (technická zpráva
projektu).
Máme projektovou připravenost na vybudování
chodníků od potravin „U Toma“ kolem kostela
a úřadu, projekt na revitalizaci hvězdárny, projekt
na vybudování kabin na fotbalovém stadionu.
Projekt na opravu místní komunikace od hasičárny
směr koupaliště, projekt na opravu drobných
památek. Pro další podrobné projekty je připravena
např. studie dopravní infrastruktury na sídlišti.
Plánů i práce je hodně, věřím, že se na projekty
podaří získat i jiné zdroje než rozpočet města.
Ráda bych Vám ještě sdělila následující informaci.
Týká se přeshraniční zdravotní péče. Toto téma
bylo rozpracováno již dávno, dávno se o něm
diskutovalo na jednání starostů Sdružení pro rozvoj
Šluknovska. Ale zůstalo jen u diskuze. S panem
starostou z Dolní Poustevny, s Robertem Holcem,
jsme se pokusili pokročit dále. V dubnu jsme oslovili
naše zdravotní pojišťovny, které nám poslaly
téměř totožnou odpověď. Zákroky v zahraničí
podstupovat můžeme, jen si asi 1/3 nákladů za
výkon si musíme uhradit….Nezávisle na tom jsme
navštívili nemocnici v Sebnitz. Vedení společnosti
nás velmi vřele přijalo a dostalo se nám té hlavní
informace, a to, že by klinika o pacienty z příhraničí
velmi stála. Víme, že taková spolupráce existuje
v Jihočeském kraji, tak jsme se 5.6. 2017 vydali do
Českých Velenic zjistit podrobnosti.
V Českých Velenicích nás přijal pan starosta,
od kterého jsme se dověděli, co vše za celým
projektem přeshraniční spolupráce ve zdravotnictví
stálo a stojí. Zkušenosti obě strany sbírají již od roku
1999. České Velenice spolupracují s nemocnicí
v rakouském Gmündu. Odjeli jsme proto přímo do

Spolek Mopedostorpedos
Gratulujeme účastníkům minisoutěže – řidítka, kterou jsme pořádali na slavnostech města na amfiteátru u Slovanského domu. Soutěž byla rozdělena do
dvou kategorií. Kategorii č. 1 – děti – vyhrál Pepa
Ludrovský časem 19.04 s, druhý v pořadí se umístil
Ruda Plešinger časem 19.76 s a třetí příčku obsadil
Lukáš Machorek s časem 21.71s.
Kategorii 2 – starší děti a dospělí – vyhrál Demeter

Dominik s časem 28.82 s, druhé místo obsadila Adélka Švitorková s časem 30.34 s a třetí byla Ája Fúsková, které časoměřič naměřil 32.45 s.
Věříme, že i v budoucnu budeme moci prezentovat
naši činnost a možná, že zlákáme do našich řad další zájemce, kteří budou ochotni věnovat svůj volný
čas mopedu.
Trojan Jiří, předseda spolku

Foto: Tomáš Fúsek
Spolek Mopedostorpedos si připravil opravdu vypečenou soutěž, která pobavila nejen soutěžící, ale i diváky.

nemocnice. Zde nás přivítal pan ředitel, ředitelka
odpovědná za personální agendu, vedoucí lékař
a lékař ze záchranné služby. Dověděli jsme se
podrobnosti, které vedly k realizaci spolupráce.
Občané příhraničí mají možnost navštěvovat
nemocnici na ambulantní výkony s tím, že v blízké
budoucnosti budou občané příhraničí podstupovat
i plánované výkony, nejen ty ambulantní.
Celý projekt spolupráce odstartoval mezinárodní
projekt Healtacross, který byl podporován jak
Jihočeským krajem, tak i krajem Dolní Rakousko.
Přeshraniční zdravotní péče je přínosná jak pro
pacienty z Čech, tak pro pacienty z Rakouska, kteří
mají v jižních Čechách k dispozici specializovaná
pracoviště, která jsou v Rakousku ve vzdálenějších
nemocnicích. Přeshraniční výměna zdravotních
služeb je zde pro občany obou zemí velkým
přínosem. Aktuální trend je takový, že přeshraniční
spolupráce ve zdravotnictví nabývá velkého
významu. Probíhají různé evropské projekty,
podporují se nejrůznější oblasti. Proto se do
popředí dostává v Evropské unii i financování
nemocnic. Jde o celkovou restrukturalizaci systému,
který povede ke zvýšení efektivity v poskytování
služeb ve zdravotnictví. Hlavní pozornost je
věnována potřebám místního obyvatelstva
a rychlému přístupu k vysoce kvalitní péči
v blízkosti místa bydliště, což má velký význam při
nepředvídatelných událostech nebo u chronických
onemocnění.
Pilotní projekty dobře fungují, po vzoru Českých
Velenic začíná spolupráce ve Znojmě. Jsme teprve
na startovní čáře. Další jednání budou určitě
probíhat. Bylo by příjemné, kdybychom i my na
Severu mohli občanům zajistit základní svobodu
volného pohybu i ve zdravotnictví.
Přeji Vám příjemné letní dny a pohodu strávenou
s Vašimi nejbližšími, přeji Vám spokojené léto.
Trojanová Miluše, starostka

Další
pamětní kniha
ik TTanečnice
č i z llet 1973 – 1978
Kronika
1978.
Pamětní zápisy z výše uvedených let jsou k nahlédnutí v digitální podobě na webu města.
Pamětní knihu jsme obdrželi od pana Karlíčka
a pana Němce, autorů knihy o Mikulášovicích, kteří
nám pro Tanečnici poskytli i historickou nepopsanou pamětní knihu, do které můžete v Kolibě zapsat svůj pozdrav.
Nyní se pracuje také na tištěné podobě této digitální verze.
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Tóny současné Ásie v Mikulášovicích
21.7. od 18 hod budou promítnuty dva filmy v Kulturním domě, případně s následnou diskuzí.
(Tibetský zpěvák, o kterém je film přijede letos, afghánská kapela z prvního filmu by měla dorazit příští rok.)
Rebel beats
Zatímco nad Kábulem stále létají vojenské helikoptéry, umělecký pár s názvem 143Band vede
svými raperskými písněmi dole na zemi zcela jinou válku – válku za afghánské ženy a jejich práva. Přestože jak na ulici, tak online, čelí neustálým urážkám i násilí, slovo kapitulace rozhodně
v jejich slovníku ani v textech jejich písní nenajdete.(Festival íránských filmů)
Dokumentární / Krátkometrážní. Afghánistán / Česko / USA / Írán, 2015, 26 min. Režie: Omid
Marzban
originál s českými titulky
Tibetský bojovník (Tibetan warrior)
Více než 60 let Tibeťané vzdorují čínskému útlaku, ale jejich nenásilný boj se zdá být marný.
V poslední době volí ze zoufalství novou formu mírumilovného protestu – sebeupálení. Tibetský
hudebník Lotän Namling žijící v exilu ve Švýcarsku je těmito sebezničujícími činy hluboce znepokojen. Vydá se do Indie na soukromou misi, aby se setkal s předními politiky, experty a mladými radikály. Sám se postupně radikalizuje a začíná uvažovat o násilném protestu. Svou misi
skončí v kanceláři Dalajlamy, kde hledá radu u vůdce tibetského exilu. Je to opravdový příběh
boje jednoho muže za svobodu.
Švýcarsko/ Indie, 2015, 84 min. Režie: Dodo Hunziker
originál s českými titulky
Festival pokračuje v sobotu 22.7.2017 - sledujte plakátovací plochy
Lístky na říjnový koncert skupiny KATAPUT již v předprodeji na Měú a Skloluxus Machorková.
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KALENDÁŘ AKCÍ
21.-22.7. Eastern TUNES
26.8.
Myslivecký den – restaurace U Huberta
od 14.00 hodin
1. – 3.9. Sochařské sympózium
Lom Mikulášovice
12.9.
Sborovna – divadelní představení
29.9.
Hasičská zábava

Další opravená
kaplička v regionu
V ččtvrtekk 1.června
Ve
č
2017
20 byla
b l slavnostně
l
ě vysvěcena
ě
opravenáá
kaplička na Vlčí Hoře. Tuto slavnostní událost jsem s paní starostkou Džumanovou ze Šluknova také přijela podpořit. Oprava drobných sakrálních památek má velký smysl. Je to nejen
vyjádření pokory k minulosti, ale především snaha o probuzení lásky občanů k našemu kraji a také zanechání odkazu našim
dětem.
Opravou kapliček, křížků a božích muk ale práce nekončí. Kabát jen nestačí. Jsou to místa pro zastavení, zamyšlení. Velmi
si vážím všech, kteří nezištně pečují o památky a jejich okolí.
Děkuji za úklid i květinové výzdoby, obrázky, sochy...
Věřím, že se nám podaří opravit další kapličky i křížky.
Trojanová M.

Foto: vlastní
Vysvěcení opravené kaple na Vlčí Hoře se zúčastnila také starostka
našeho města.

Informace
Lužické nemocnice
Rumburk
Za přispění krajské dotace Lužická nemocnice Rumburk obnovila nové signalizační zařízení mezi pacientem a sestrou.
Nemocnice instalovala v PAVILONU II - interny nové signalizační zařízení v ceně 331 540,- Kč. Pacient má možnost si v případě
potřeby pomocí tlačítka umístěného u lůžka nebo mobilního
tlačítka umístěného v jeho dosahu přivolat zdravotnický personál. Signalizační zařízení je dostupné nejen na pokojích,
ale také ze všech společných prostor a sociálních zařízeních.
Pacienti tak mají možnost přivolat si pomoc tam, kde ji potřebují. Systém funguje na principu radiového signálu. Vybrán
byl na základě veřejné soutěže, díky které se podařilo cenu
významně snížit. Z ušetřených peněz tak může nemocnice pořídit další nutné zdravotnické vybavení. Signalizační zařízení je
samozřejmě k dispozici také v PAVILONU II - chirurgie, kde je
používán starší systém. Cílem je i obnova tohoto dorozumívacího zařízení.
LNaP, a.s.
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Pasování prvňáčků
na čtenáře
Vážení rodiče, milí žáci a žákyně, kolegyně,
zdá se mi, že to je docela nedávno, co jsem vás vítala 1. září
v naší škole. Ten den jste vypravili svoje děti na začátek dlouhé
cesty, cesty ke vzdělání. První metu máte za sebou. Vaše děti
zvládly s pomocí své třídní učitelky 1. třídu a získaly něco, co
bude pro jejich další rozvoj nesmírně důležité. Naučily se číst.
Teď už bude jen na vás a dětech, jak s tímto cenným darem
naložíte. Moc prosím, buďte trpěliví, čtěte si společně se svými
dětmi a pomozte jim nalézt ke knihám ten správný vztah. Věřte, že to je jedna z nejlepších věcí, kterou pro své dítě můžete
udělat.

Knihy

Knihy jsou jako lidé. Každá je jiná a něčím zajímavá, ale jedno
mají všechny společné. Dají nám možnost ponořit se do jiného
světa a chvilku v něm zůstat. Nechají nás vžít se do nějaké postavy a na čas okusit její život. Knihy jsou naši věrní přátelé. Nikomu nevyzradí naše pocity a myšlenky. Při čtení naše starosti
odplují na míle daleko a zůstane v nás jen napětí z přečtených
stránek. Pro toho, kdo nemá fantazii, je čtení jen ztráta času.
Bez fantazie se totiž nedá číst. Bez fantazie slova proudí, ale
nezachytí se. S fantazií se zachytí a vytvářejí v mozku a před
očima celý obraz příběhu.
Co jsou knihy pro mě? Součást života. Není chvíle, kdy bych
se netěšila, až je otevřu a vžiji se do děje. Miluji to uklidňující šustění stránek, které vydávají, když v nich listuji. Nevadí
mi procházet se jen tak mezi regály s knihami, vdechovat tu
vůni dřeva a papíru… Nedokážu si představit samu sebe bez
knih. Knihy jsou prostě moje součást a já jsem za to nesmírně
vděčná.
(Daniela Kulhavá, žákyně 8. třídy)
Moc vám přeji, aby i vaše děti jednou měly stejný názor –
Dagmar Kalousková, ředitelka ZŠ

Okresní kolo Olympiády
mladých chovatelů
Dne
10.5.
Mikulášovicích
D 10
5 proběhlo
běhl v Mik
láš i í h okresní
k
í kolo
k l 49.
49 ročníku
č ík
vědomostní soutěže mladých chovatelů. Ačkoliv se soutěže
může zúčastnit veškerá mládež do 18 let, zúčastnily se jí pouze
děti z kroužku mladých chovatelů v Mikulášovicích. Okresní
kolo má charakter trojboje, kdy nejsložitější je zpracování písemné práce na zvolené téma. Další části jsou teoretické testy
a poznávání plemen a druhů zvířat dle odborností, ve kterých
se soutěží.
Vítězi letošního okresního kola jsou: Daniela Hentschelová
v teraristice, Marcela Shánělová ve felinologii a Anna Čmelínská v akvaristice. Všichni postupují do celostátního a mezinárodního kola soutěže v Poběžovicích na Domažlicku, která proběhne o prázdninách ve dnech 2.- 6. srpna, kterého se zúčastní
soutěžní družstva z celé republiky a Slovenska. Vítězové obdrželi vedle pohárů i slevové poukazy k účasti na letním táboře
mladých chovatelů se zvířaty, který proběhne na Salmově od
9. do 29.7.
Gratulujeme vítězům a přejeme jim hodně úspěchů v Poběžovicích. Současně vyzýváme další mladé chovatele z Mikulášovic, kteří chtějí poměřit své znalosti o zvířatech, aby se přihlásili
do příštího ročníku olympiády. Budou mít zážitky na celý život!
Vlastimil Jura st.
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Také jste se byli podívat na
výstavu zvířat v Mikulášovicích?
To my taky a nejenom to – my ji přímo organizovali! Okolnosti nám byly příznivě nakloněny, takže celý den byl jako vystřižený.
To mělo samozřejmě i svou stinnou stránku,
protože nejeden potencionální návštěvník se
v tom vedru rozhodl pobývat raději někde ve
stínu. A když k tomu přidáme, že ve Velkém
Šenově na tento den přeložili svoji akci pro
děti Pohádkový les, není k tomu už co dodat.
Kdo nepřišel, ten ale zaváhal. Byla to sice naše
první jarní výstava, nic si ale nezadala se všemi
osmi předchozími na podzim. Zde navíc byl
ke zchlazení čepován výtečný varnsdorfský
Kocour, samozřejmě výběr nealka a mnoho
dobrot na zub a k tomu tombola, kde vyhrával každý los!
Ale hlavně, výstavu navštívilo bezmála sto
platících diváků a zhruba stejný počet neplatících – dětí. Vystaveno bylo přes sto zvířat,
nejvíce to bylo drůbeže, přes 60, dále pak
drobných hlodavců a okrasného ptactva 10.
Dále byly k vidění kozy s kůzlaty, prasata, skot,
králíci, kůň a několik terarijních živočichů. Ty
zaujaly diváky natolik, že vystavovaný had
korálovka mladé chovatelky Anny Čmelínské
z Vilémova, členky zdejšího kroužku mladých
chovatelů, obdržel od diváků nejvíce hlasů
a díky tomu obdržela hlavní pohár pro vítěze!
Dalšími vítězi z řad mladých chovatelů se stali
v sekci koní Jiří Brož, v sekci drobných hlo-

davců Marcela Shánělová, v sekci koz Zdeněk
Lerch ml., za okrasné ptactvo Jiří Brož a v sekci králíků Jakub Brož, všichni z Mikulášovic.
Mezi dospěláky byl nejúspěšnější a pohár
za vítězství v sekci drůbeže obdržel Zdeněk
Lerch st., těsně za ním byl Jiří Vokoun, který
obdržel zvláštní pohár, za sekci prasat a skotu
obdržela poháry za vítězství Jitka Lerchová.
Vyhlašování vítězů a prezentace činnosti našeho spolku byly sledovány velmi pozorně
a vzbudilo nemalý ohlas. Následně se do našeho spolku přihlásili dva noví členové a další
členové „jsou na cestě“.
Tato jarní akce „v soukromí“ Lerchovic statku
se povedla a proto už v průběhu dne padaly nápady, jak tu příští ještě programově vylepšit. Jestli se nám to podaří, budete muset
posoudit sami, ale už dnes vás na ni srdečně
zveme. Jako předseda spolku vysoce oceňuji
aktivní pomoc většiny členů při přípravě, průběhu i bourání výstavy, především rodině Lerchů, ze které se do akce zapojili všichni! Děkujeme městu Mikulášovice za tradiční podporu
akce, bez které bychom se stále ještě při konání akce neobešli.
Těšíme se s Vámi na setkání na naší tradiční
podzimní výstavě v sobotu 14. října ve Slovanském domě!
Vlastimil Jura st.

Foto: Tomáš Fúsek
Premiéra chovatelské výstavy na statku u Lerchů se povedla.

Členové místního spolku chovatelů úspěšně reprezentovali město na okresní soutěži.
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Transparentnost, nezávislost a objektivnost
a především neodpovědnost
Na kauze rozdělování dotací na ministerstvu
školství je vidět obecně ten systém - nesystém, který se nějak tváří a opak dělá. Základní
škola, do které chodí dcera ministryně Valachové, a do které chodila i sama ministryně,
dostala na základě „nezávislého, objektivního
a transparentního bodování“ nejvyšší možnou dotaci. Valachová striktně popírá, že by
udělení dotace jakkoliv ovlivňovala, či že by
věděla o tom, že někdo na ministerstvu s dotacemi manipuluje. Dle předpisů měla dotace
udělovat nezávislá ministerská komise podle
předem určeného „objektivního“ bodování.
„V žádném případě jsem nezasahovala do
dotačního řízení,“ řekla Valachová. „Ten bodový systém platí po dobu, co jsem já ve funkci
včetně kritérií“.
Ano, vždy se hraje na nezávislost bodování, na
objektivnost výběru, na transparentnost procesů, že jako rozhodují nezávislé ministerské
komise, že nestranní úředníci připravují podklady, nezávislí hodnotitelé hodnotí atd. Objektivnost a nezávislost udělování dotací se
demonstruje složitými procedurami, do kterých zodpovědná osoba jako nemůže vůbec
zasahovat. Přímo. Na pozadí však běží neformální procesy přes neformální struktury, které
naopak spočívají ve velmi netransparentním
ovlivňování všeho toho navenek transparentního, ať už s vědomím zodpovědné osoby nebo bez jejího vědomí. Tento systém má
v sobě přitom dopředu zabudovaný prostor
pro alibi, aby, pokud se na tuto manipulaci
a navádění toků peněz tím „správným směrem“ náhodou přijde, se mohlo vždy říci, že
nikdo, ani hlavní zodpovědná osoba, ani v zásadě nikdo další nenese za nic zodpovědnost,

resp. se neví kdo. Že to je většinou všechno
cinknuté se dozvíme jen tehdy, kdy kapacity
policie umožní nějakou dílčí kauzu sledovat
a dokumentovat, jako např. v některých programech ROP nebo nyní třeba dotace MŠMT
do sportu obecně. Pokud nejvyšší zodpovědná osoba není chycena přímo při činu – i když
ani 7 milionů v krabici od vína se nezdá být
dostatečným důkazem, vždy ji tento systém
umožní říct - já do dotačního řízení v žádném
případě nezasahuji, to probíhá mimo mě, za
to nenesu žádnou zodpovědnost.
Pokud chceme opravdu transparentnost,
musí to být sama ministryně nebo ministr,
kdo nakonec rozhodne o tom, kdo dotace dostane a kdo ne. Musí si to umět obhájit a musí
nést za své rozhodnutí zodpovědnost, včetně
toho, že nerozhodl v rozporu se střetem zájmů. Jinak budeme stále svědky toho, opět
podle kapacit policie či nějakého „zájmu“, že
v systému bude dále docházet k ovlivňování
hodnotitelů, ministerských komisí, podstrkování a dělání „správných věci“ všemi těmi anonymními desítkami zapojených „nestranných“
úředníků, lobbistů, poradců a zodpovědná
osoba přitom zůstane vždy z obliga. Protože
to přeci všechno probíhá mimo ni, nezávisle
na ní. Chtějí mít funkce, chtějí „vládnout“, ale
nechtějí mít odpovědnost!
Vás senátor, Zbyněk Linhart
PS: máme jako Krásná Lípa s tímto dotačním
programem také své zvláštní zkušenosti. Opět
naši žádost vyřadili za to, že nám prý chyběla
jedna příloha a napsali nám to za dva měsíce. Co na tom, že danou přílohu neměli v požadavcích, a že dle pravidel si mohli vyžádat
doplnění …

Pokračujeme v potravinové
a materiální pomoci
V letošním
s pomocíí osoš í roce pokračujeme
k č j
bám a rodinám s dětmi ohroženými chudobou. Sociální pracovníci budou vytipovávat
jednotlivce či rodiny, kterým bude poskytnuta potravinová či materiální pomoc. Těmto
podpořeným jednotlivcům či rodinám bude
nabídnuto navazující poradenství či sociální
služba pro řešení jejich nepříznivé situace.
V rámci doprovodných opatření může být poskytováno finanční či výživové poradenství.
V minulém roce se nám podařilo díky této
materiální a potravinové pomoci např. uspořenými financemi uhradit dětem školní výlet;
zaplatit dluh u dodavatele elektrické energie;
postupné řešení splácení dluhů; zabezpečení
rodiny v období kdy nepobírala dávky; pomoc

v období,
žádostt o byt
bd bí kdy
kd sii rodina
di podávala
dá l žád
a zaplatila kauci; pomoc při ztrátě dokladů;
splácení dluhu na odpadech; nešťastná událost v rodině. Z uvedených příkladů jde vidět,
že tato pomoc má skutečně smysl.
Od 1. 5. 2017 se Kostka stala spolupracující organizací Potravinové banky v Ústeckém kraji
z.s., která nám poskytuje jak potravinovou pomoc, tak i materiální pomoc. Projekt je financován z prostředků Fondu evropské pomoci
nejchudším osobám (FEAD) prostřednictvím
Operačního programu potravinové a materiální pomoci a státním rozpočtem České republiky.
Za Kostku Krásná Lípa - Bc. Ilona Weinerová,
sociální pracovnice

Houbaři informují
ní lesa
5 2017
Jarní otvírání
lesa, sobota dne 13
13.5.2017.
Dlouho očekávané jaro vtrhlo i do místních
lesů. Pro místní houbaře nastal ten správný
čas otevřít les pro houbařskou sezonu. Tento
rituál se stal již tradicí, kdy na určeném místě
je přečtena jarní poezie a následuje otvírání
lesa velkým dřevěným klíčem. Pro ty, kteří se
chtěli pokochat jarní přírodou, byl připraven
výlet na rozhlednu Weifberg v sousedním
Německu. Z rozhledny se naskytl úžasný po-

hled na okolní rozkvetlý les i přilehlé
přile louky.
Na zpáteční cestě jsme trošku schytali májový
deštíček, možná, že budem hezčí. Houbařská
sezona může začít, jaro přináší jen a jen radost
a také spoustu důvodů k dobré náladě, často
přináší i milá překvapení, která nás během
houbařské sezony čeká.
Za kroužek houbařů Mirka Záveská
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Čím míň dělají, tím méně
toho pokazí
Mnozí
že
M í psalili o tom,
t
ž politická
liti ká krize
k i či pád
ád vlády
lád by
b byl
b l špatný.
š t ý
Bylo by prý ohroženo přijímání důležitých zákonů, nefungovalo by řízení státních institucí, zastavilo by se čerpání evropských dotací,… podnikatelé a další by neměli dlouhodobě
jasné podmínky… A podobné strašení.
Mohu vás všechny ubezpečit, že by se nic tak zásadního nestalo. Ty hromady obsáhlých, stále novelizovaných a stále
méně přehledných zákonů (a dalších a dalších předpisů), by
se alespoň přibrzdily. To, že se věci zjednodušují a že je všichni
potřebujeme, je až na výjimky jen fabulace a předstírání předkladatelů, tj. úředníků, dodavatelských firem a příslušného ministra, kteří nám namlouvají, jak je to pro nás potřebné a jak
to či ono pro nás zařídili. Řízení velké části státních institucí
funguje nezávisle na Vládě, někdy je to až na škodu. Mnohé
jiné stejně řízené nejsou. Čerpání evropských fondů je již nyní,
čtvrtý rok plánovacího období, minimální a provázeno chaosem a zbytečnou administrací, takže těžko to může být horší.
Důležité projekty nejsou připraveny, na mnoho velkých investic se neposkytují dotace vůbec, či velmi složitě. Nevím, jak
velká část podnikatelů, ale určitě větší část by byla ráda, kdyby
státní úřady stále neměnily iniciativně předpisy, které v zásadě
vždy vedou k další a nepřehlednější administrativě. A kdyby na
chvilku ustaly. Nejinak je tomu i ve veřejném sektoru – lékař či
sestřička v nemocnici nemá čas na pacienta, musí vyplňovat
papíry. Podobně učitelé, ředitelé škol, starostové, mnozí nižší
úředníci a další. Kolik vyplýtváme energie na nesmysly, na místo toho, abychom něco tvořili. Marnost.
Možná to neradi slyšíte, ale lépe je, když státní správa pracuje
méně. Půl roku nečinnosti vlády by nikomu neuškodila, alespoň by byl klid.
Věříte někdo, že v té snaze, získat co největší preference, popularitu, volební úspěch, držet či shánět židle pro sebe a kamarády, stihnou opravdu něco dělat obecně užitečného?! Ne.
Takže, čím míň toho budou dělat, tím míň toho pokazí.
Opak je však pravdou - v poslanecké sněmovně, krize - nekrize,
jedou jak mašiny a schvalují jeden zákon za druhým, bohužel.
Váš senátor, Zbyněk Linhart

Novinky
ze Spolku
Kolem dokola
t k i letos
l t jsme
j
úč t ili tradičního
t dič íh
Tak jako v loňském roce, tak
se zúčastnili
turnaje v petanque, který se konal 8. 6.2017 v krásných prostorách DOZP Brtníky, p. o. Tohoto turnaje se zúčastnilo celkem
16 týmů. O občerstvení účastníkům turnaje se postaral pořadatel - bylo výborné. Klientky byly nadšené prostředím, počasí
nám přálo a celý turnajový den byl pohodový a proběhl v krásné a klidné atmosféře.
Děkujeme organizátorům za uspořádání a klientům Spolku
Kolem dokola za úspěšnou reprezentaci.
Jaroslava Špisová, vedoucí sociální služby
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Bischofswerda - ZOO, rozhledna a zámek
Po vzoru dnešních vlezlých reklamních
agentur nabízejících zaručeně to nejlepší
zboží vám i my tentokráte předkládáme
opravdovou kvalitu, balenou jako „ tři
v jednom. „ V našem případě barokní zámek, rozhlednu a jako bonus nejen pro
ty nejmenší, zoologickou zahradu. Takřka
celá výletní nabídka se nachází buď přímo
v centru, nebo hned za humny, města Bischofswerda.
Po překročení, díky EU dnes už vlastně pomyslné hranice mezi Poustevnou a Sebnitz, nečeká nás více jak 20km do sídliště s 12
tisíci obyvateli, česky pojmenovaném jako
Biskupice. Založeno bylo údajně už v roce
970, což není nijak potvrzeno. Dobové písemnosti hovoří až o letopočtu 1227, kdy
původními majiteli byli míšenští biskupové. Důležitým okamžikem v historii byl
kromě jiného i velký požár v roce 1813,
který Bischofswerdu značně poznamenal.
Náš dopravní prostředek odstavíme na
historickém a nedávno zrestaurovaném
náměstí, pojmenovaném po hrnčířích,

kteří zde žili, jako Hrnčířský trh. Dávnou
minulost města nám připomínají částečně
odhalené původní hradby. Patříme-li mezi
turisty vyhledávající co nejvíce památek,
máme šanci prohlédnout si evangelicko-luteránský Kristův kostel nebo jeho protipól, sloužící římskokatolické církvi, kostel
sv. Bena. Najdeme zde i tradiční poštovní
milník, který v Sasku stával v každém větším a důležitém městě. Vzdálenosti mezi
městy na trase poštovního spřežení jsou
na něm uváděny v řádu hodin, tedy nikoliv
kilometrů. K pamětihodnostem patří také
Rajská studna s fontánou, známá i jako
Evina. Mužskou část výpravy by snad mohl
zajímat fakt, že místní fotbalisté to v časech, za vlády soudruhů v DDR, dotáhli až
do nejvyšší oberligy.
Tolik malá odbočení a před námi je ten nejkrásnější cíl cesty, alespoň z pohledu těch
nejmenších. Sice ne nějak zvlášť rozsáhlá
ale o to skvostnější, perfektně upravená
a duši uklidňující zoologická zahrada. Najdeme ji po pár krocích směrem z kopce,

od místa kde jsme zaparkovali. Zklamán určitě nebude ani dospělý
doprovod. Všichni dohromady se tak můžeme těšit na statné medvědy, vlky, lišky, rysy a hlavně medvědy mývaly, kteří jsou ozdobou
zdejších chovatelů. Samozřejmě, že nechybí ani další živočichové,
které opravdu stojí zato shlédnout v jejich útulném domovském
prostředí.
Na výlet jsme si určitě neomylně vybrali den, kdy nám počasí přeje,
takže můžeme pokračovat za dalšími dvěma zastávkami. Z Bischofswerdy vyrazíme dle ukazatelů směrem na Rammenau, konečný to
bod cesty. Jde o pouhých 5km jízdy. Po výjezdu z města zaznamenáme po pravé straně silnice benzinové čerpadlo, u kterého odbočíme
doprava a po slušné silničce hned vzhůru na nejvyšší kopec v okolí
– Butterberg, neboli Máslový vrch. Silniční pravidla i lesní zákon nám
tentokrát dovolují zajet až k rozhledně stejného jména, z roku 1860,
s hostincem a venkovním posezením.
Pokud jsme se dostatečně pokochali výhledem z Butterbergu, absolvujeme po hlavní silnici poslední etapu, tedy přibližně 3 kilometry do městečka se stejnojmenným pohádkovým barokním zámkem
a rytířským hrabstvím – Rammenau. Ten byl z původního statku
z roku 1717 přestavěn na zámek v roce 1721, kdy vznikl i přilehlý
rozsáhlý park. Majitelem a iniciátorem byl komoří samotného vládce Saska a polského krále Augusta Silného, Ferdinand von Knoch.
V době první světové války objekt sloužil jako lazaret, když v současnosti nabízí své interiéry i exteriéry mnoha filmařům. Procházka
parkem s jezírky a sochami je velice uklidňující. Stejným dojmem na
vás bude působit i velký rybník u příjezdové cesty se živými i šlapacími labutěmi.
Takto romanticky jsme dnešní výlet ukončili. Pokud se účastnila
omladina, určitě se pobavila a pakliže zaujata, tím co viděla, zrovna
nezlobila, byl to příjemný den i pro nás dospěláky.
Petr Horák
Foto: vlastní

SAMAT spol. s r.o. Jiřetín pod Jedlovou

Přijme zaměstnance na pozici:
- zedník
- montážník plastových oken a dveří
- pomocný skladník
- dělník do výroby
Nástup možný ihned, jednosměnný provoz, řidičský průkaz výhodou.
Požadujeme slušné vystupování a jednání, na pozici skladníka je nutný průkaz VZV.
Nabízíme firemní vzdělávání, dotované stravování,
možnost příspěvku na dopravu.

Romantický zámek Rammenau

Informace na tel. 604 212 315 pí. Vágnerová
e-mail: simona.vagnerova@samat.cz
Rozhledna Butterberg.
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Severní stopou - 41. ročník
sobota 20.5. 2017
V sobotu 20. května 2017 uspořádal Klub
českých turistů Dolní Poustevna ve spolupráci s Městem Dolní Poustevna 41. ročník
turistického pochodu SEVERNÍ STOPOU.
Počasí bylo celý týden před STOPOU teplé
a slunečné. Předpověď počasí na sobotu nebyla moc příznivá (bude chladněji, zataženo
a po dvanácté déšť). V sobotu bylo opravdu chladněji a zataženo. Odpoledne se ale
vyjasnilo a oteplilo. Déšť se nekonal. Počasí
bylo tedy pro turistiku přímo ideální.
Letošní STOPA měla opět velkou účast 1.590 účastníků. Celková účast mohla být
ještě vyšší, kdyby nedošlo v sobotu ráno
u Šluknova k technickému problému na
železnici. Ze Šluknova do Mikulášovic jela
náhradní autobusová doprava. Došlo tedy
k časovému zpoždění. Někteří turisté to
vzdali a do Poustevny nepřijeli.
Severní stopa neměla letos start ve Velkém
Šenově. Start byl pouze v Dolní Poustevně
v areálu turistické základny. Turisté si mohli
vybrat pěší trasy od 3 km do 25 km (celkem
6 tras).
Cyklisté absolvovali trasy od 6 km do 32 km
(celkem 3 trasy).
Turistickou atrakcí letošní STOPY byla nově
vyznačená žlutá turistická trasa z Dolní
Poustevny do Německa na vrch Gerstenberg, kde je Solný sloup. První kontrola byla
u lavičky se sochou Bílé paní. Delší trasy
navštívily vrch Unger (rozhledna zde byla
bohužel uzavřena). Nejdelší trasa 25 km
a cyklotrasa 32 km vedly přes rozhlednu na
Götzinger Höhe (ta byla otevřena). Většina
účastníků prošla i kolem kapličky na Markétě.
Na kontrolách obdrželi turisté zajímavá
razítka - barevné kontrolní etikety. Na krátkých trasách byly pro děti již tradičně připraveny soutěže o bonbóny. Zvláštní odměnu získaly malé děti, které plnily podmínky
akce „Toulavý kočárek“. Účastníci s kočárky
absolvovali krátké trasy 3 km, 5 km a 8 km.
V cíli pochodu na ČTVERCI bylo opět velmi
rušno. Turisté přicházeli, hrála kapela Srdíčko a hlavně bylo spoustu času se potkávat
se sousedy, kamarády a turisty nejen z Čech
a Moravy, ale i z Německa a Polska. Všichni
turisté obdrželi barevný pamětní list a keramický suvenýr. Zvláštní odměnu obdrželi 3
nejmladší a 3 nejstarší účastníci.
K občerstvení byly připraveny párky z udír-
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ny, turistické steaky, pivo, limo a sladkosti.
Hudební produkci zajistila opět country kapela Srdíčko z Ústí nad Labem.
Účastníci si mohli zakoupit turistické suvenýry a výrobky z keramické dílny.
Děti i dospělí si mohli vyzkoušet střelbu paintball. Mnoho dětí využilo akce - malování na tvář.
STATISTIKA
Letošní STOPY se zúčastnilo 1.590 účastníků
a 90 pořadatelů, tedy 1.680 celkem.
Letošní ročník byl 6. nejúspěšnější v historii
pochodu.
Nevyšší účast byla v roce 2006 na 30. ročníku - 1.917 účastníků.
Druhá nejvyšší účast v roce 2008 na 32. ročníku - 1.805 účastníků.
Nejúspěšnější trasy letošní STOPY:
8 km - 482 účastníků
5 km - 328 účastníků
Z celkového počtu 1.590 účastníků bylo
106 turistů z Německa a 12 z Polska.
Cyklistů jelo celkem 44. Dětí se zúčastnilo
488. Kočárků bylo asi 50.
O zdárný průběh pochodu se staralo
90 pořadatelů (25 dětí na kontrolách a hrách,
65 dospělých na startu, na trasách a v cíli).
Nejmladší účastníci:
1. Lukáš Vytlačil - 2 měsíce, 8 dnů
12 km - Šluknov
2. Nikol Klásková - 2 měsíce, 8 dnů
5 km - Rumburk
3. Elen Bláhová - 3 měsíce, 18 dnů
5 km - Rumburk
Nejstarší účastníci :
1. Jindřich Prokopius - 92 let, 4 měsíce
5 km - Litoměřice
2. Gerta Kokšalová - 92 let, 2 měsíce
8 km - Mikulášovice
3. Hans Otto - 91 let, 4 měsíce
5 km - Dürrröhrsdorf-Dittersbach
Pochvalu za dobře zorganizovanou a zabezpečenou akci si zaslouží všichni pořadatelé,
kteří letošní Severní stopu zajišťovali. Poděkování patří Městskému úřadu v Dolní Poustevně, základní škole a všem sponzorům.
Informace a fotky z letošního a minulých
ročníků SEVERNÍ STOPY naleznete na
www.severnistopou.cz.

Již před nedělním polednem započaly přípravy doprovodných soutěží
místních spolků.

Houbaři připravili soutěž, ale i spoustu houbařských pamlsků.

Ing. Jaroslav Leksa - předseda
KČT Dolní Poustevna

Klub biatlonu se věnoval střelbě ze vzduchovky, započítávané do
celkového hodnocení doprovodné soutěže.

Celou soutěž ve spolupráci s ostatními spolky zorganizoval místní TOM Mikulášovice, u svých
disciplín se měli jeho členové co ohánět. Mimo lukostřelby si účastníci vyzkoušeli také mini
TZ soutěž, která byla prezentována v loňském olympijském RIO parku na Lipně.

Svým vystoupením zaujali zejména indiáni, jejich divadelní hra, ale
především rituální tanec.

MIKULÁŠOVICKÉ NOVINY
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Mistrovství ČR v boxu s naší účastí
V závěru května se konalo Mistrovství České republiky boxu v Karviné. I my, mikulášovičtí boxeři, jsme se mohli zúčastnit tak
krásného turnaje a byla to pro nás velká
pocta. Turnaje se zúčastnilo přes 80 boxerů
ve všech váhových kategoriích a my jsme
tam měli tři talentované boxery a všichni
3 stáli na stupínkách vítězů. Daniel Vlasák
získal krásnou stříbrnou medaili. Není to
jeho první medaile z Mistrovství České republiky. Již minulý rok získal bronzovou medaili. Za jeho výkon mu velmi děkuji. Tomáš
Baránek mě velmi překvapil. Na mistrovství České republiky měl správně boxovat
o stříbro a zlato, ale rozhodčí to tak neviděli.

Tomáš získal bronzovou medaili. Moc mu
děkuji za jeho skvělý výkon. A náš první Mistr České republiky? Zaslouženě vyhrál Leon
Demeter. Je to pro náš boxerský klub největší úspěch a za to mu moc děkuji. Chtěl bych
velmi poděkovat klukům za skvělé výkony.
Vůbec jsem nedoufal, že dovezeme takovou
sadu medailí. Děkuji všem, kteří nám fandí.
Děkuji i našemu realizačnímu týmu a i těm,
kteří nás finančně podpořili a stále podporují. Děkuji městu Mikulašovice, velký dík
mým kolegům Ladislavu Krupinskému, Ladislavu Patkaňovi a Jiřímu Krpálkovi.
Velice si Vás vážím a moc děkuji za vaší podporu. Trenér Ondřej Berki.

Foto: vlastní
Úspěšná výprava mikulášovických boxerů

První kolo Českého poháru v letním
biatlonu se Mikulášovicím vydařilo

Zahradní slavnost opět přilákala mnoho diváků nejen z Mikulášovic,
ale i širokého okolí.

V pátek 2.6.2017 jsme natěšeni, po tvrdé
jarní přípravě, odcestovali na první kolo Českého poháru v letním biatlonu do Starého
Města pod Landštejnem. Třídenní klání bylo
zahájeno pátečním tréninkem na tratích
a střelnici. Byli jsme seznámeni s novinkou
v podobě nových terčů pro kategorii žactva, přesně vyvážených, které byť jen malou
nepřesnost neodpouští. Jak se později ukázalo, nul padlo v závodech pouze několik.V
kategorii žákyň B si postup na klání Českého
poháru vybojovaly naše Adélka Švitorková, Natálka Mocíková a Anička Schmidová
z Dolní Poustevny. Dále také Matěj Kocourek
v kategorii žáků B, který s námi ovšem neodcestoval. Celkem zde v žákovských kategoriích startovalo 255 závodníků.
V sobotním vytrvalostním závodě startovalo
v kategorii žákyň B celkem 53 závodnic. Naším neskromným cílem bylo umístění do 15.
místa, děvčata ovšem překvapila a po krásných výkonech se zařadila mezi
nejlepší. Anička se střelbou 1, 3
doběhla na 17. místě, Natálka se
střelbou 0, 1 na 9. místě a Adélka
po střelbě 0, 2 na 7. místě. Ta si
však v závodě poranila stehenní
sval a sen na lepší umístění v nedělním sprintu se nám rozplynul.
Se souhlasem sportovního lékaře jsme do nedělního závodu
nastoupili v plné sestavě. V závodě Adélka ukázala, jaká je
bojovnice a i se svalovou bolestí,
která byla na první pohled patr-

ná, nic nevzdala, zastřílela za 1, 0 a doběhla
na krásném 10. místě. Anička po dobrém
běhu a rychlé střelbě doplatila na střelecké
chyby 2, 2 a skončila na 25. místě. To, že jsme
dobře připraveni, potvrdila svým výborným
výkonem Natálka, která po rychlé a přesné
střelbě za 0, 0 urvala 3. místo, když jí z druhé pozice sesadila až poslední závodnice na
startovním poli z velkoklubu Jilemnice, a to
o pouhé 2,9 vteřiny. Z tohoto klání si odvezla nejen cennou bronzovou medaili, ale i zápis v podobě první výkonností třídy.
Nezbývá, než všechny tři moc pochválit, poděkovat také Městu Mikulášovice za velkou
podporu a v neposlední řadě, trenérům za
jejich nasazení.
Eva Mocíková
Foto: vlastní
V Českém poháru letního biatlonu startovala
tři děvčata, Natálka Mocíková vybojovala první historickou medaili v dětských kategoriích
v novodobé historii klubu.
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Turnaj v malé kopané
VIII. ročník
ník o putovní pohár
Memoriálu Josefa Hýbla a Miroslava Linharta
(Navazující na předešlé tři ročníky BERNARD CUPU)
Základní údaje
Pořadatel: FK Mikulášovice
Termín: sobota 15. července 2017
Místo konání: stadion místního FK Mikulášovice
Kontakty:
E-mail : jaroslav.sulc@teta.eu, jar.sulc@iol.cz
Kontaktní osoby: Jaroslav Šulc (MT: +420 605 200 028), Procházka Petr (MT: +420 733 233 755)
Turnaj v malé kopané fotbalového klubu FK Mikulášovice se hraje dle pravidel pro malou
kopanou. Hrací doba se upřesní dle doručených přihlášek.
hraje se ve složení 5+1, střídá se libovolně
povrch hřiště – tráva
startovné: 700 Kč za družstvo
hlavní pořadatel: FK Mikulášovice
přihlášení a zaplacení startovného do čtvrtka 13.7. 2017
losování turnaje proběhne v pátek 14. 7. 2017 v 19.00 hod. v kabinách na hřišti.
rozlosování obdržíte E-mailem nebo pomocí SMS na Váš mobil
začátek turnaje v 9.00 hod.
hraje se dle pravidel FIFA:
auty se hází, rohy se kopou
volný kop - bránicí hráč musí být vzdálen 4 m od míče, rozehrání do 4 vteřin
zahrání brankáře rukou mimo pokutové území = pokutový kop
brankář po autu rozehrává rukou
brankář může přehazovat půlicí čáru, musí hrát do 4 vteřin, jinak nepřímý volný kop
malá domů = pokutový kop
účast hráčů ve více mužstvech není povolena
dopisování hráčů na soupisku během turnaje je zakázáno
za ŽK je vyloučení na 2 minuty, za ČK 2 minuty a stop v následujícím utkání
při nedostavení družstva k utkání do 3 minut od vyhlášení = kontumace 3:0
turnaj řídí kvalifikovaní rozhodčí
mužstva musí být jednotně oblečena stejnými dresy s čísly
střídání hráčů je dovoleno jen na bránící polovině v útočné je zakázané
Systém turnaje:
hrací systém se upřesní dle počtu přihlášených mužstev
hrací doba se také upřesní dle počtu přihlášených mužstev
o pořadí ve skupině rozhoduje:
body (výhra 3, remíza 1)
vzájemná utkání (při více jak 2 týmu se stejnými body minitabulka)
celkový rozdíl skóre
větší počet vstřelených branek
v případě shody penalty (3 a pak po 1)
Play-off:
hrací doba 1x10 minut, finále 1x15 minut.
Rozlosovaní dle připraveného hracího schématu. Vítěz postupuje do dalšího kola, poražený
končí. V případě nerozhodného výsledku následují pokutové kopy (každé družstvo po třech
kopech a následně 1 a 1. První tři kopy pokaždé jiný hráč rozstřel po jedné už může kopat stejný
hráč.
Upozornění: Každý zúčastněný na tomto turnaji hraje na vlastní nebezpečí!
Hlavní pořadatel po dobu turnaje za odložené věci v celém sportovním areálu a kabin neručí!
Pořadatel si vyhrazuje právo změn!
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Žáci mikulášovické základní školy se zúčastnili atletické soutěže
v rámci Šluknovské školní ligy, v závěrečné královské soutěži
obsadili těsně čtvrtou příčku, celkově jim také patřilo toto umístění.

V rámci letošní akce Noc kostelů vystoupilo Zámecké saxofonové
kvarteto, netradičně, a to před kostelem. Sešlo se kolem stovky
posluchačů světoznámých tónů hudebních klasiků.

Biatlonový závod v Jílovém znamenal obrovský úspěch
Do Jílového u Děčína odcestovala téměř celá
základna našeho Mikulášovického klubu, kromě Adélky Švitorkové, která léčila natažený
sval z republikového závodu. Sprintu se zde
zúčastnily i ty nejmenší děti, které už ve svých
5 ti letech zodpovědně závodí a učí se pravidlům biatlonu. V každé kategorii jsme zde
zapsali medailové umístění a přivezli celkem
šest cenných kovů.
V kategorii přípravka ukázala Nikola Hoštičková na 1. místě společně s Alešem Jandusem
na 3. místě, jací z nich budou přesní a rychlí
střelci, a že na trati nedají nikomu nic zadarmo. V kategorii žáků B si po dobré střelbě
vyběhl 3. místo Matěj Kocourek, který zaznamenal v posledních měsících výkonnostní
vzestup. Ve stejné kategorii dívek obsadila Natálka Mocíková 1. místo a Anička Schmidová
2. místo. Velikou radost nám udělala v kategorii žákyň C Andrea Fusková, která po bezchyb-

né rychlé střelbě vyhrála a kvalifikovala se tak
dodatečně na republikové závody, na kterých
potřebuje náš malý klub co nejvíce bodujících
závodníků do celkového hodnocení klubů.
Další umístění:
Přípravka dívky: 8. místo - Kačka Čiháková,
9. místo - Lucie Mocíková
Přípravka hoši: 9. místo - Jan Jandus
Zatím co malým dětem začíná závodní prázdninová pauza, žákyně čeká II. kolo Českého
poháru v Bystřici pod Hostýnem a prázdninová příprava na III. kolo Českého poháru, které
se poběží 1.-3.9.2017 v Jáchymově. Společně si všichni zazávodí na domácí půdě, a to
9. září 2017 v prostoru Rekreačního střediska
Tomášov, kde bude náš klub pořádat regionální vytrvalostní závod. Pokud přijdete fandit a podpořit naše závodníky, budeme určitě
rádi.
Eva Mocíková

MIKULÁŠOVICKÉ NOVINY
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Třetí kolo Českého poháru to opět našim
běžcům zacinkalo

Žáci základní umělecké školy pravidelně vystupují v místním
kostele u příležitosti nejrůznějších akcí.

Kvalita sportovní přípravy jednotlivých oddílů
na nejvyšší české soutěže stále stoupá. Jsou
využívány nejrůznější techniky nejen sportovní, silové a kondiční přípravy. Vzhledem
ke stále stoupajícím nárokům na psychickou
odolnost sportovců jsou mnohdy zařazovány
i speciální tréninky zejména při nácviku orientace v nepřehledném terénu. Azimutové
úseky jsou totiž alfou a omegou při těchto
outdoorových závodech. Právě nácvik azimutů byl v posledních dnech prioritou také u mikulášovického oddílu. Tato časově náročná
aktivita přinesla nakonec své kýžené výsledky.
Ve třetím kole Českého poháru v Týnci nad Sázavou jsme získali hned několik cenných kovů
a postupů na mistrovství České republiky.
Mimo to se již u některých závodníků rýsovalo
zařazení do reprezentačního týmu pro mezinárodní závody. Posledním vystoupení pak
bylo právě mistrovství ČR v Orlové, podrobné
informace přineseme v příštím čísle Mikulášovických novin.

Ve slovanském domě vystoupila známá zpěvačka Marcela
Holanová, v příjemně laděném vystoupení jí skvěle sekundoval
zpěvák a bavič Šimon Pečenka.

Výsledky našich závodníků – Č
Český pohár
Týnec nad Sázavou:
Nejmladší žákyně:
16. místo Magdaléna Kulhavá
17. místo Anna Poliaková
25. místo Adéla Trojanová
Nejmladší žáci:
4. místo
Ondřej Fúsek
Mladší žákyně:
7. místo
Barbora Trojanová
Mladší žáci:
5. místo
Daniel Kreibich
24. místo Lukáš Machorek
Starší žákyně:
2. místo
Andrea Fúsková
6. místo
Eliška Šimková
Starší žáci:
12. místo Marek Charvát
Ženy A:
8. místo
Michaela Kreibichová
Muži A:
6. místo
Zdeněk Plešinger
13. místo Petr Kalousek
Ženy B:
2. místo
Květa Fúsková
3. místo
Pavlína Trojanová
Muži B:
1. místo
Tomáš Fúsek
11. místo Vojtěch Šimek
14. místo Josef Petr
Foto: Tomáš Fúsek
Medailové zastoupení v kategorii žen B bylo dokonce
dvojnásobné, navíc již tímto závodem si obě mkulášovické závodnice zajistily právo startu na mezinárodních závodech.

FOTOZPRÁVY
Další akcí ve Slovanském domě bylo vystoupení dvojice Duo
Adamis známe z televizního kanálu Šlágr TV. Zahráli k poslechu
i tanci pro střední a starší generaci našich spoluobčanů.

Slavnost Těla a Krve Páně, společnou mši svatou s průvodem
pořádali místní farníci od kostela ke kapli Fürleho u DPS.

Tento nenápadný vzkaz zanechaný na mikulášovickém koupališti
shrnuje celé nynější snažení o jeho rekonstrukci a zkvalitnění
zázemí.

Během dopravního dopoledne si mateřinky
povídaly nejen o dopravě, ale i jiných činnostech,
které jsou v kompetenci městské policie.

Dopravní akci si užily děti v naší mateřské škole,
kterou připravila městská policie Rumburk.

Žáci místní základní školy nasbírali mnoho tun
starého papíru a v závěru školního roku si ho
také vlastnoručně naložili do velkoobjemového
kontejneru.

Pravidelné setkání starostů a dalších hostů
proběhlo v nově zrekonstruovaných prostorách
restaurace ve Slovanském domě.
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