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číslo 10 ročník 27 říjen 2017 ZDARMA

SVOZY ODPADŮ 
LISTOPAD
DOMOVNÍ ODPAD

týdenní - každé pondělí

14ti denní – liché pondělí 6.11. a 20.11.

kombinovaný - každé pondělí

měsíční - pondělí 6.11.

BIO ODPAD

14ti denní – sudá středa 

1.11., 15.11. a 29.11.

PYTLE S TŘÍDĚNÝM ODPADEM

Sudé pondělí 13.11. a 27.11.

OZNÁMENÍ
Pravidelný svoz Biologicky rozložitelných 

odpadů rostlinného původu v hnědých 

nádobách o objemu 120 a 240 l bude 

v letošním roce ukončen ve středu 

29.11.2017. Doba svozu v daný den 

bude od 6-ti hodin ráno do 20-ti hodin 

večer.

Zábava 

základní školy 

Slovanský dům 

4.11.2017 

od 20.00 hodin

Hubertská 

zábava
Slovanský dům 

25.11.2017 

od 20.00 hodin

V sobotu 7. října v 16.00 hodin vypukla boxerská show v Mi-
kulášovicích.
Měsíc a půl tvrdé dřiny a přípravy našeho realizačního týmu. 
Po celou dobu se i  měnily boxerské dvojice, tak že nervičky 
stoupaly a do poslední chvíle jsme vůbec nevěděli, kdo přije-
de. Dva dny před Galavečerem jsme museli absolvovat cestu 
do Ostravy pro boxerské provazy a plachtu tak, že jsme toho 
měli fakt dost. Tři hodiny před galavečerem nám ještě vypli 
elektřinu, čímž se skutečně nabourala celá příprava naší vel-
ké Galashow, ale vše dopadlo nakonec dobře. I naši boxeři se 
důkladně připravovali na boxerskou show. Z mikulášovického 
oddílu se zúčastnili tři boxeři.
 Leon Demeter mistr České republiky 2017, Daniel Vlasák více-
mistr České republiky 2017 a nováček Ondřej Šúchal. Předvedli 
vynikající výkony. Všichni tři zaslouženě v  domácím prostře-
dím vyhráli.
Naše pozvání přijali ze severočeské oblasti kluby Malec Libe-
rec, Unico Sport UL, SKMP Duchcov, Tonka Most, Farkaš Bílina, 
Kravec Gym Teplice a Box club Bautzen - Německo. A také při-
jala pozvání jako host Fabiana Bytyqi mistryně Evropy a mist-
ryně Světa juniorské federace, od které měli diváci tu čest vi-
dět její exhibiční trénink  a na konci boxerské show proběhla 
autogramiáda.
Celkem diváci shlédli dvanáct boxerských zápasů školní mlá-
deže, kadetů, juniorů a mužů, které byly velmi vyrovnané, a ur-
čitě se diváci nenudili.
Za náš Club nastoupil do ringu ve váhové kategorii školní mlá-
dež do 38kg Daniel Vlasák, který boxoval s  Karlem Ruhlanen, 
ve velmi vyrovnaném zápase, až do posledního zaznění gon-
gu. Tento zápas zaslouženě vyhrál domací borec Daniel Vlasák 
a za jeho výkon mu velmi děkuji.
Ve váhové kategorii školní mládež do 40 kg nastoupil náš dru-
hý borec Leon Demeter, který se utkal s  Bruno Brücknerem. 
Tento zápas byl mezistátní, na který se fanoušci velmi těšili, 
protože nastoupili dva mistři své země. Také to bylo velmi vy-
rovnané a tvrdé údery tam padaly na obě strany, štěstíčko bylo 
v domácích barvách. I Leonovi moc děkuji za jeho výkon.
Ve váhové kategorii Muži do 75 kg Ondřej Šúchal, který boxo-
val se Samuelem Filo. Pro Ondřeje to byl první zápas, na který 
se velmi zodpovědně připravoval a zaslouženě vyhrál TKO ve 
druhém kole. I pro něj velké poděkování a velká gratulace za 

super výkon.
Chtěl bych poděkovat sponzorům a všem, kteří nám pomohli 
tuto akci uspořádat. Velice si Vás vážím. Děkuji i našim ringo-
vým rozhodčím a naší zpěvačce, která krásně zahájila boxer-
skou show státní hymnou, taneční skupině Step by Step, naše-
mu moderátorovi. Chtěli bychom poděkovat zvlášť naší paní 
doktorce MUDr. Ticháčkové, která zajistila zdravotní dohled 
pro naše boxery a poděkování patří i hostesce Lucii Pitelové.
Ještě jednou bych chtěl poděkovat celému našemu realizační-
mu týmu za jejich trpělivost a skvělou práci, mým trenérským 
kolegům za jejich práci s mládeží, a to Jiřímu Krpálkovi, Ladi-
slavovi Krupinskému a Vladimirovi Patkaňovi.
Obzvlášť bych chtěl ještě poděkovat Městu Mikulášovice, bez 
kterého bychom nebyli schopni tuto Show uspořádat a  pro-
fi nancovat, panu Tomáši Fúskovi za technické zajištění tisku 
a reklamních záležitostí a fi mě S&R Stahlbau-Blechbearbeitu-
ng CZ, s.r.o.za fi nanční podporu a zhotovení našeho vlastního 
ringu.

 Ondřej Berki
Foto: Jiří Fišer

První ročník boxerské show RING VOLNÝ

Beseda o houbách v místní 
základní škole str.3

Nejen pro starostku, ale i všechny přítomné bylo ctí přivítat boxer-
skou celebritu Fabianu Bytyqi

OTEVŘENÍ MĚSTSKÉ KNIHOVNY
Ve čtvrtek 5.10.2017 proběhlo slavnostní otevření zrekon-
struované městské knihovny, nyní je v provozu opět pravi-
delně každý čtvrtek od 14.00 do 17.00 hodin.

VÝZVA
Žádáme občany, kteří v roce 2018 oslaví „kulaté“ životní ju-
bileum, tj. 70, 75, 80, 85, 90, 91, 92, 93, 94, 95 …let, aby v co 
nejbližší době Městskému úřadu Mikulášovice sdělili, zda si 
přejí u této příležitosti návštěvu členek Sboru pro občan-
ské záležitosti.
Město předává oslavencům blahopřání s  poukázkou na 
nákup či čerpání vyjmenovaných služeb v Mikulášovicích 
společně s kytičkou.
Zavolat můžete na telefonní číslo 474 774 105 nebo 474 
774 106 v pracovní době Městského úřadu Mikulášovice. 

Děkujeme za spolupráci a těšíme se na přátelská setkání.
Sbor pro občanské záležitosti města Mikulášovice.

UPOZORNĚNÍ
zveřejňuje záměr na stanovení místní úpravy provozu na 
pozemních komunikacích, spočívajících v:
umístění svislého dopravního značení – přemístění stávají-
cího svislého dopravního značení:
č.B4 „Zákaz vjezdu nákladních automobilů“ – 2ks
dodatková tabulka č. E5 „3,5 t“ – 2ks
dodatková tabulka č. E13 „MIMO DOPRAVNÍ OBSLUHU“
v  lokalitě: silnice III/26513 v  průtahu obcí Mikulášovice, 
místní část Salmov
termín realizace: dle klimatických podmínek, nejpozději 
k 01.04.2018

KRÁTKÉ ZPRÁVY
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4.11.  Taneční zábava základní školy – Slovanský dům

25.11.  Hubertská zábava – Slovanský dům

2.12.  Mikulášovický Advent

KALENDÁŘ AKCÍ

SLOVO SENÁTORA

Mnohé k tématu případné těžby lithia již bylo řečeno v před-
cházejících dnech na četných místech. V  Senátu k  tomuto 
proběhla ve středu 11.10. pozdě večer téměř čtyřhodinová 
debata. Premiér Sobotka mluvil hned v úvodu hodně dlouho 
a shrnul kde co, vzal to skoro ještě od doby Jana Žižky. Čím víc, 
tím lépe se zamaskuje podstata! 
To co je zřejmé, že vládní strany a tedy odpovědní ministři na 
místo racionálního přístupu k  takto důležité věci, předvádějí 
neuvěřitelnou mediální přestřelku a všichni se věnují hromadě 
nepodstatných souvislostí. Dohady ministrů či bývalých mi-
nistrů a předsedů vládních stran probíhá tak, jako by v takto 
složité věci mohla fungovat jen obyčejná násobilka. 
To když někdo spočítá množství zdrojů lithia, (miliony tun), vy-
násobí cenou (jako kdyby to byla ruda připravená ve skladu), 
za kterou by to chtěl prodat, pak mu vychází čísla v bilionech 
korun! 
Nějak nekouká na všechny složitosti a  rizika spojená nejen 
s  těžbou a  následným základním zpracováním. Nechce snad 
asi zohledňovat energetickou a surovinovou náročnost a také 
zátěž v  oblasti životního prostředí. A  těžko je předvídatelný 
vývoj ceny kovu.
To, co si zaslouží naši základní pozornost je cena na trhu za 
prodej lithia, což je v tuto dobu přes 10 tisíc USD za tunu kar-
bonátu lithného (pětiletý odhad je 20 000 USD/t), který obsa-
huje cca 10% lithia, za které podle platného nařízení vlády má 
stát získat na úhradách cca 10 692,- Kč ! za tunu ! (čili fakticky 
tisícovku za tunu karbonátu lithného). Směšné. Zákon přitom 
umožňuje sazby do 10%, takže by spíše bylo příhodné, kdyby 
poplatek státu byl desetinásobný, než současných cca 0,6%). 
Je to neparný zlomek (desetiny procenta!) a  s  přihlédnutím 
ke všem ohromným nákladům na těžbu, zpracování základní 
suroviny a související resp. k ceně suroviny je to opět, tak jako 
v mnoha jiných případech, jen zanedbatelně malá částka pro 
„majitele“ suroviny, tedy pro stát.   
A to je podstata toho, čemu bychom se měli věnovat, nikoliv lí-
bivému předvolebnímu žvanění.  To co je tedy důležité a co má 
stát v ruce a bez rizik jsou právě úhrady z vydobytých nerostů. 
Na jaře minulého roku Vláda prosadila novelu horního zákona 
– tedy zákona č.44/1988 Sb. V něm se mj. měnilo to, že sazby 
za úhrady z vydobytých surovin, které do té doby byly určo-
vány Vyhláškou, tedy legislativně systematičtěji a  probíhající 
podle jasných pravidel, se určují nařízením vlády (tedy tak, že 
do věci mluví méně institucí!). A toto nařízení je i v rozporu se 
zákonem ! (Zjednodušeně : je tu sazba za „čistý kov“! ne za ne-
rost.) Vláda toto nařízení schválila jako celek. Tak raději ať ani 
nemluví!
Spory se najednou vedou i  o  to, jestli by ložisko neměl těžit 
sám stát. No, zní to líbivě. Ale. Už to vidím. Místo vstupní inves-
tice 5 miliard by to bylo 15, aby se nakrmilo opět mnoho zlodě-
jů – z našich peněz. A proč tedy státní fi rma před několika lety 
prodala jednu část ze zájmového území – pozemky s haldami 
vytěžené horniny za necelý milion, když dnes je tržní hodnota 
minimálně ve stovkách milionů … ?! Atp.
V debatě jsem položil předsedovi Vlády v této věci 4 otázky, na 
které jsem ale nedostal odpověď:
Proč Vláda navrhla a prosadila v novele horního zákona z loň-
ského roku (pod číslem 89/2016) to, že sazby úhrad z vydoby-
tých nerostů se určují jen Nařízením vlády?
Jak Vláda došla ve svém nařízení č. 98/2016 Sb. ze dne 
16. 3. 2016 k sazbě za lithium k výši 10 692 Kč za tunu? Může 
vláda zákonodárcům poskytnou expertizu, na základě které  
byla tato sazba stanovena? 
Jak bude řešeno vyčíslení poplatků za doprovodné nerosty při 
těžbě lithia jako je např. Rubium a Cesium?
Zvláštní. Proč se Vláda pokud nyní před volbami předstírá o jak 
důležitou věc se jedná a ministři se veřejně obviňují, opět ne-
věnovala řádně této problematice včas a ve sboru? 
Není se už čemu divit, takto to funguje, odpovědnost žádná, 
žvanění hodně. Bohužel.

Integrace fi rem Mikov a Conmetron, která za-
čala na jaře roku 2017, kdy Mikov byl zakou-
pen Conmetronem, dospěla do fi nále, a  na 
českém trhu již bude působit pouze fi rma 
Mikov s.r.o.
„Fúze přinese lepší produktivitu výroby, zkva-
litní se fi remní logistika a  zefektivní se ob-
chodní i  ekonomický úsek. Pozitivní dopady 
to bude mít hlavně pro naše obchodní part-
nery a  zákazníky,“ řekl ředitel Mikova Karel 
Ježek. 
Areál Conmetronu, který se nachází v Lipové, 
nyní bude sloužit především pro skladování 
a  expedici, zatímco v  Mikulášovicích bude 
soustředěna zásadní výroba, obchod a  tech-
nický úsek. Sloučení fi rem však neznamená 
pouhé přestěhování provozů, ale především 
propojení vnitřních administrativních systé-
mů a zefektivnění řízení fi rmy.
„Celý proces jsme dlouho pečlivě plánovali 
tak, aby neohrožoval výrobu ani expedici. 
Nyní, když jsme dokončili administrativní část 

fúze, začínáme s  fyzickým stěhováním tak, 
aby všechny provozy a sklady byly na nových 
místech plně funkčí do konce roku 2017,“ do-
dal Karel Ježek.
Firma Mikov je i po sloučení s Conmetronem 
stále největším českým výrobcem sportov-
ních, loveckých, outdoorových a  pracovních 
nožů. Zároveň od Conmetronu, přebírá štafe-
tu největšího českého výrobce kancelářských 
a průmyslových spojovačů a drobné kancelář-
ské techniky vyráběné pod značkou RON. 
Pokračuje tak nejen ve staleté tradici této 
výroby v  kraji Českosaského Švýcarska, ale 
také v  rozvoji více než šedesátileté historii 
značky Mikov, kterou výroba nožů a kancelář-
ské techniky proslavila po celém světě. Mezi 
nejznámnější výrobky značky patří především 
kultovní Rybička, armádní nůž UTON, legen-
dární vyhazovací nůž Predator nebo velmi ob-
líbený moderní nůž List.

Bedřich Jetelina, ředitel komunikace

Poplatky státu 
za vytěžené nerosty jsou 

stále směšně nízké

Firmy Mikov a Conmetron 
se sloučily 

příjemné říjnové počasí nám umožnilo pod-
nikat výlety do okolí našeho města. Dokonce 
i  nehoubaři chodí z  lesa s  plnými košíky vý-
stavních hub. Využíváme každou volnou chvíli 
k  zazimování zahrádek a  k  úklidu listí. Ne ji-
nak je tomu i  ve městě. Sezona sekání trávy 
je za námi, pracovníci města začali hrabat listí 
a  prořezávat z  městských pozemků náletové 
dřeviny.
Byla dokončena oprava střechy na kasárnách, 
oprava střechy na č.p. 10 – fara, kiosek na kou-
pališti díky obětavé práci přátel koupaliště 
může sloužit i v zimě, pracovalo se intenzivně 
na odvodnění za kabinami na koupališti, ob-
rovskou radost přineslo otevření nové knihov-
ny. Započalo se s  opravami komunikací. 
(u hasičárny, střední a  dolní nádraží, u  Lo-
renzů, s  panem starostou Vilémova jsme se 
domluvili i o opravě komunikace, která je na 
území Vilémova – za kolejemi, aby přístup 
k dolnímu nádraží byl bez výtluků.)
V sobotu 7. října se uskutečnilo velkolepé ne-
tradiční představení boxerského klubu. Boxer-
ský gala podvečer přilákal spoustu příznivců 
z  blízkého i  dalekého okolí. Skvostným hos-
tem byla slečna Fabiana Bytygi, juniorská mis-
tryně světa v boxu. Předvedla nejen sportov-
ní exibici, ale po celou dobu byla velmi milá 
a příjemná. Svoje zážitky z Mikulášovic sdílela 
i na svém profi lu na internetu, který sleduje na 
10000 příznivců, čímž udělala našemu městu 
i obrovskou reklamu. Vedle turistického oddí-
lu a  oddílu biatlonu vyrostl v  Mikulášovicích 
úspěšný boxerský klub. Je velkou zásluhou 
všech zastupitelů, že se oddílům lépe dýchá, 
protože město sport i spolky podporuje.  
V  neděli 15.10. projel Mikulášovicemi již po 
několikáté prestižní závod WINTERMAN XTRE-
ME TRIATLON. Závodu se zúčastňujeme jen 
jako pořádková služba. Nutno dodat, že po-
řadatelskou službu ať na plesech, zábavách, 
akcích města nebo právě tak prestižních zá-
vodech jako je Winterman, Tour de femin…
zajišťují právě členové našich spolků a  spor-
tovních oddílů.
Vedoucí boxerského klubu pan Ondřej Berki 
je také asistentem prevence kriminality, pro-
jektu, který dlouhodobě podporuje Minister-
stvo vnitra ČR. Díky jeho snaze se částečně 

stabilizovala i situace na našem sídlišti. Velké 
diskuze přineslo Opatření obecné povahy, 
které mohou obce od 1. června 2017 na svých 
katastrech využít. Obec, na jejímž území se 
vyskytují nežádoucí jevy, může požádat obec 
pověřenou (pro Mikulášovice je to Šluknov) 
o  vydání zmíněného opatření. Co všechno 
toto opatření přináší??? Obce mohou určit 
dům, vchod, ulici, doložit spoustu dokumen-
tů a  obec pověřená lokalitu vyloučí. Pro ná-
jemníky to znamená, že by zde se skončením 
nájemní smlouvy ztratili „nárok“ na dávky na 
bydlení.  Bohužel, toto opatření by postih-
lo i  nájemníky, kteří nespadají do rizikových 
skupin (samoživitelky, důchodci..) bylo by to 
velmi nespravedlivé. Navíc nájemníci, kterým 
by smlouvy skončily a  na nové by nedostali 
příspěvek, by byli vystěhováni. Což je další 
kámen úrazu…. protože mají bydliště u  nás, 
město by těmto nájemníkům muselo zařídit 
bydlení. Názor většiny starostů Šluknovska 
je takový, že obce a města toto opatření při-
jímat nebudou (kromě Varnsdorfu). Opatření 
obecné povahy bylo dalším plácnutím do 
vzduchu. Svoje stezky jsem odeslala i na úřad 
ombudsmana, paní ombudsmanka Šabatová 
mi dokonce osobně telefonovala, potvrdila 
to, co víme všichni a dodala to, co víme také  
všichni…. že dokud nebude schválen zákon 
o  sociálním bydlení, žádné opatření hozené 
na obce, nepomůže. Takže nájemné v Mikulá-
šovicích na sídlišti může být i nadále vyčísleno 
i na 17 tis. měsíčně.
Máme před sebou ale volební týden…. pro-
běhnou volby do Poslenecké sněmovny. 
V době, kdy se noviny dostanou k občanům, 
budeme už znát výsledky, budemem čekat 
na povolební tanečky… ve vysoké politice je 
předvolební rétorika jiná než realita povoleb-
ní praxe….Snad i účast voličů bude větší než 
kdy jindy. 
Ať bude výsledek jaký chce, Praha je daleko… 
sami se musíme snažit žít doma v  Mikulášo-
vicích a radovat se z maličkostí. Život je krát-
ký….

Přeji Vám, abyste v  našich novinách našli 
to, co Vás bude zajímat a  udělá Vám radost, 
Trojanová Miluše 

příjemné říjnové počasí nám umožnilo pod- stabilizovala i situace na našem síd

Vážení a milí spoluobčané,
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Letošní rok byl pro všechny nadšené houbaře tím pravým 
rájem, úvod sezony to sice nenaznačoval, ale takovou úrodu 
snad nikdo ani nečekal. Beseda o houbách v místní základní 
škole se tak mohla uskutečnit beze strachu, že by nebylo co 
žákům ukázat. Tým hohbařů se jako vždy se zaujetím zhostil 
tohoto úkolu na výbornou.

Už 10. výstava zvířat v držení mladých chovatelů se uskutečnila v sobotu 14. října, po dvou le-
tech v horní škole, opět ve Slovanském domě.  Proběhla jako součást šestého ročníku celostátní 
akce České rady dětí a mládeže „72 hodin – Pomáhám, protože chci!“, který probíhal po celé 
zemi ve dnech 12.-15.října. Letos jsme vedle pořádání výstavy ještě vysadili dva ovocné stromy 
a pokračovali v dostavbě chatičky pro vedoucí na naší táborové základně na Salmově.
Letošní podzimní výstava zvířat vychází z  již vzniklé tradice, kdy hodnocení vystavovaných 
exemplářů mají plně v  rukou diváci - návštěvníci výstavy. Letos jich bylo na 300 a  vybírali 
z 90 různých zvířat. Nejvíce bylo vystaveno drůbeže 60, dále byli v 8 klecích drobní hlodavci, 
6 králíků, v 6 klecích okrasné a exotické ptactvo, 2 holubi, 7 koček a 3 terária s  terarijními ži-
vočichy. Nejúspěšnějším mladým vystavovatelem v  odbornosti koček se stala Anička Hajná, 
v odbornostech drůbeže, holubů a okrasného a exotického ptactva člen chovatelského kroužku 
Jirka Brož, nejúspěšnější v odbornosti drobných hlodavců, teraristiky a králíků se stal člen krouž-
ku Jakub Brož. V doplňkové části mezi dospělými vystavovateli se nejlépe umístila v odbornosti 
chovu koček Elena Yurova a v odbornosti chovu drůbeže Zdeněk Lerch.  Všichni vítězové při 
slavnostním vyhlášení obdrželi krásné poháry a  dárky od sponzorů. Výstavu letos zajišťovalo 
celkem 26 dobrovolníků, převážně z řad dětí a mládeže.
Výstava byla obohacena o tombolu, o kterou byl velký zájem, mimo jiné proto, že v naší tombole 
vyhrává každý los! Návštěvníci tak měli možnost vyhrát jak různé věcné ceny a dárky, tak i různá 
krmiva pro zvířata a  i  zvířata samotná. Nově měli návštěvníci zajištěno i  bohaté občerstvení 
i možnost zakoupení domácích sýrů, marmelád a košíkářského zboží, o které byl značný zájem.
Na přípravě i průběhu výstavy se podíleli jak mladí chovatelé, tak i další členové zdejší chovatel-
ské organizace a někteří rodiče, za což si všichni zaslouží velké poděkování. Poděkování za pod-
poru si zaslouží i město Mikulášovice, které poskytlo jak výstavní prostory, pomohlo s propagací 
výstavy, tak fi nančně příspěvkem na náklady spojené s  akcí. A  samozřejmě i  místní sponzoři 
– někteří obchodníci, kteří věnovali své ceny pro děti a do výstavní tomboly.
Náš spolek této víkendové akce využil i k tomu, aby se v rámci Společného programu podpory 
česko-německých a česko-rakouských projektů setkávání mládeže Rozjeď to s Tandemem! opět 
po čase setkal s mladými chovateli družebního spolku z obce Hörnitz v nedalekém Sasku, kteří 
nám oplatili naši návštěvu jejich jarní výstavy. Kvůli u nich nepříznivé nákazové situaci u králíků 
sice nakonec nemohli vystavit svá zvířata, zúčastnili se však všech aktivit, které byly součástí 
projektu.
Díky počasí, které nám letos parádně vyšlo, se výsadby stromků zúčastnilo 6 dobrovolníků a do 
dostavby táborové základny 7 dobrovolníků. Účastníci letošního ročníku akce získali na památ-
ku speciální modré nebo zelené tričko se symbolem akce, které jsme na podporu našeho pro-
jektu obdrželi za režijní cenu od hlavního organizátora akce – České rady dětí a mládeže z Pra-
hy. Bude nám všem připomínat společně strávený čas při dobrovolnické činnosti ve prospěch 
města a veřejnosti. Připomínkou budou i společné památeční fotografi e, které jsou umístěny na 
webech města Mikulášovice a našeho spolku, i na Facebookové stránce spolku.
                                                                                       Vlastimil Jura, předseda ZO ČSCH v Mikulášovicích

Jáchymův vrch je místo, které má genia loci. Není důležité, jest-
li věříme v Boha, to místo nás při návštěvě osloví a mnohým 
návštěvníkům se nesmazatelně vryje do srdce. Jáchym je pro 
spoustu lidí srdeční záležitost a s dalším chátráním kaple s kří-
žovou cestou se proto nechtějí smířit. Křížová cesta má štěs-
tí, vlastní ji státní podnik Lesy České republiky, který se mohl 
pustit do rekonstrukce ve vlastní režii. Kaplička je však církevní. 
Když jsem na podzim loňského roku přišel za farářem pro po-
žehnání začít konat ve věci záchrany kapličky, jeho odpověď 
byla sice povzbudivá, leč s hořkým nádechem. Záchrana ano, 
ale farnost peněžitě přispět nemůže. „Padají mi na hlavu čtyři 
kostely, na jejich opravu nemám peníze, takže nemůžu inves-
tovat do kapličky někde v  lese, ke které nikdo nechodí.“ Má 
to logiku a těžko se těmto slovům dá odporovat, snad kromě 
toho závěru. Na Jáchym přece lidé chodí a osud kapličky jim 
jistě není lhostejný. První razítko na žádost o vyjádření památ-
kářů padlo a celá akce mohla začít. Kostky byly vrženy.
Když přišla odpověď památkářů, optimismus pomalu přešel 
ve skepsi. Chátrání je zadarmo, oprava stojí peníze, ale opra-
va památkově chráněné kapličky bude stát obří sumu peněz. 
Na tenhle oříšek bylo zapotřebí najít spojence. A protože cesty 
Boží jsou nevyzpytatelné, důležitý kontakt přišel vlastně úpl-
nou náhodou při jednom jednání v kanceláři Charity Šluknov. 
Stačilo pár telefonátů, emailů a  rozhovorů a  optimismus se 
vrátil. Lipová v čele se starostou Pavlem Svobodou se totiž na 
opravu kapličky připravovala také, jen jsme o sobě vzájemně 
nevěděli. Události tak nabraly rychlý spád. Na jaře jsme vy-
hlásili veřejnou sbírku a začali plánovat. Tedy nejen plánovat, 
zapotřebí byly činy. Máme podanou žádost o zápůjčku kaple, 
připravuje se projektová dokumentace a žádosti o dotace. Jen 
na uvedené podklady musíme během podzimu sehnat 70.000 
korun, jinak se dále nepohneme.
Kaple nemá být jen pěkné místo na koukání, má sloužit lidem. 
Shodli jsme se proto na myšlence oživení místa. Farář nám 
naštěstí vymluvil srpnový termín a  vybral sobotu 16. září po 
svátku Povýšení svatého Kříže. Do toho se nabídl Patrik Engler 
s tím, že kulturní program připraví a obohatí svým vystoupe-
ním. Oba nejbližší faráři na účast kývli, kapličku jsme na tři eta-
py vysmýčili, pozvánky do širého světa rozhodili… a už jsme 
se jen báli, že nikdo nepřijde. Ale lidé přišli. Mše svatá v kostele 
svatého Šimona a Judy měla slušnou účast a ke kapli svatého 
Jáchyma se vyškrábalo překvapivě hodně poutníků – podle 
odhadů jsme překročili trojciferné číslo. Přišli místní, přespolní, 
dorazili přátelé z  Německa, hudební i  duchovní část progra-
mu se vydařila. Budeme si tedy chtít výšlap na Jáchymův vrch 
zopakovat. Pomalu se tak rodí plány na další počiny (setkání 
na závěr roku, jarní žehnání křížové cesty, letní mše svatá ke 
svátku svatého Jáchyma), o kterých budeme včas informovat.
Na závěr by se slušelo ještě poděkování. Kde začít? Děkujeme 
všem, kteří nás v sobotu 16. září přišli podpořit svou účastí. Vel-
ký dík zaslouží ti, kdo radou, službou, fi nančním darem nebo 
morální podporou přispěli k snahám o opravu kapličky. Pomoci 
Vás všech si velmi vážíme. Pokud byste se rozhodli naše snahy 
podpořit, můžete přispět na sbírkové konto 277585064/0300 
nebo po dohodě do přenosné pokladničky.
Na shledanou na Jáchymu!                                                Petr Pánek

V rámci tažení proti korupci, čímž ji současně 
nepopírám, se při přidělování dotací nastavují 
stále „objektivnější“ kritéria. Co to ta objekti-
vita je, si můžeme ozřejmit např. na wikipedii. 
Je to takový popis, který se snaží co nejvíce 
přiblížit svému předmětu, a  tedy co nejvíce 
omezit vliv poznávající osoby. Neměl by být 
závislý na osobách, a tedy platný, použitelný 
a přijatelný pro každého.
Takže se při přidělování dotací nastaví bo-
dování podle mnoha „objektivních“ kritérií. 
A  ono to opravdu funguje. Až na to, že jsou 
tací, co jen účelově píší projekty tak, aby spl-
nili objektivní hodnocení. Někdo to napíše 
tak, aby dostal ty potřebné body, nebo si je 
dokonce sám „předpřidělí“ v  tabulce, aby se 
to dalo objektivně zkontrolovat, a ten kdo to 
„hodnotí“, to už může jen potvrdit. Sakra, je to 
tak. Tady je 10 bodů a ani o chlup míň, tady 
přesně 5, tady se splnilo 20 atd. Dohroma-
dy to fakt dělá těch 90 bodů, přes to nejede 
vlak. Všichni, co mají nad 70 bodů, dostanou 
dotaci. Není ten projekt úplná blbost, vždyť 
to nemá hlavu ani patu? To sice jo, ale splňují 
ta objektivní kritéria, mají nárok na plný po-
čet bodů. A peníze! A je o ty aktivity z cílové 
skupiny zájem? Pokud ví celá komise, tak sice 
není, ale má to plný počet bodů. K  čemu to 
slouží? Napsali tam, že vyškolí minimálně 20 
lidí. Splňují tak objektivní kritéria. A  nestojí 
za tím projektem dokonce tahle zprofanova-
ná spřátelená skupina? Stojí, ale má to plný 
počet bodů, protože objektivně podle před-
ložených papírů mají fi nanční zdraví na plný 

počet bodů. Můžeme ten projekt nedoporučit 
ke schválení a dotaci? To nejde, má plný po-
čet bodů. Tak co s tím můžeme dělat, když se 
nám ten projekt vůbec nelíbí a nesouhlasíme 
s ním ani s  jeho podporou? To je ale jen Váš 
subjektivní dojem, objektivně je projekt v po-
řádku a musí dostat plný počet bodů. Jediné, 
co můžete, je navrhnout plnou dotaci. To se 
objektivně zkontroluje ministerstvem, a když 
to bude v pořádku a v souladu s objektivními 
kritérii, bude dotace přidělena. 
A tak často účelově založené fi rmičky čerpají 
dotace na školení, dělání strategií … 3 miliony 
sem, pět  tam… Hlavně, že se čerpá!
Nejvíce čerpají státní úřady a instituce. A čas-
to pak účelově založené společnosti, často si 
říkají „neziskové“, „sociální“, „ekologické“ … 
V třetím čtvrtletí čtvrtého roku dalšího pláno-
vacího období je proplaceno něco přes 10% 
dotací! A  většinou na technickou pomoc – 
tedy administrativu, sociální a podobné pro-
jekty,  školení, … jen málo na potřebné inves-
tice a vybavenost měst a obcí.  
Ale odpovědní si sobě i  nám namlouvají, že 
je vše super a vše běží jak má. Vydávají nová 
a podle nich zjednodušující pravidla, která za-
náší další chaos. 
Nemají žádnou odpovědnost a systém nasta-
vují tak, aby nikdo odpovědný nebyl.
Škoda, mohli bychom být i  díky evropským 
dotacím o  dost dál. Nebudeme. Alespoň, že 
ministr fi nancí to přizná veřejně (to i proto, že 
nikam nekandiduje).

 Váš senátor - Zbyněk Linhart

Beseda o houbách 
v místní základní škole

Celostátní akce 72 hodin
Pomáhám, protože chci! v Mikulášovicích 

proběhla už po šesté

Jáchymův vrch je místo které má genia loci Není důležité jest

Quo vadis, Jáchyme?

á i t ž í ti k i čí ž ji č ě č t b dů Můž t j kt d č

Objektivita v dotacích, 
hlavně neodpovědnost! 
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Tabulovou, nebo chcete-li také stolovou, horu 
vysokou 415 metrů si správci Národního parku 
Saské Švýcarsko vybrali jako symbol svého loga 
právě proto, že je nepřehlédnutelná. Tato asi nej-
výraznější dominanta, viditelná ze všech alespoň 
trochu vyvýšených míst v  širokém okolí na obou 
stranách státní hranice, bývala místem, kde od 
13. století stával významný středověký hrad, fun-
gující jako předsunutá pevnost nedalekému Kö-
nigsteinu. Patřil, jak také jinak, českým panovníkům 
a jmenoval se Ylgenstein neboli skála Svatého Jiljí. 
Odtud tedy byl později přenesen jeho název na 
Lilienstein. Takže skutečně nemá nic společného 
s liliemi, krásnými to květinami, jak se mnozí určitě 
mylně domýšleli. Historické prameny a geologické 
nálezy pazourků na úpatí hovoří o přítomnosti člo-
věka v této lokalitě už 12 tisíc let před naším leto-
počtem. První písemný doklad spadá do roku 1379. 
Zajímavé je i další dochované datum, rok 1813, kdy 
se na hradě opevnilo dobyvačné francouzské voj-
sko. Turistický výstup na vrchol tohoto unikátního 
skalního masivu je buď z  jižní strany po mnoha 
a mnoha schodech, nebo pak lesní kamenitou stez-
kou po opačném svahu.

Na Liliensteinu je zajímavé například i  to, že jde 
o jedno z mála míst v oblasti, kde mohou upouštět 
z těla adrenalin horolezci. Bystrému oku turisty při 
výstupu po té méně pohodlné straně kopce neu-
nikne unikátní skříň první pomoci určená právě 
těmto odvážlivcům. Nahlédnete-li do jejích útrob, 
najdete tam vše potřebné pro nešťastný případ úra-
zu při slézání skály sv. Jiljí.
I  když to asi právě tady nečekáme, budeme do-
cela mile překvapeni, když na horní plošině zříme 
hospůdku s  venkovním posezením a  vyhlídkovou 
teráskou. Nabízí se i několik dalších pozorovatelen, 
určených proto, abychom v  klidu vychutnali krásy 
tohoto pískovcového ráje. Návštěvu Saského Kur-
fi řta Augusta Silného připomíná jeden ze zdejších 
obelisků, když ty další jsou věnovány paměti saské-
ho trigonometrického vyměřování.
V obci Waltersdorf, na jehož území hora stojí, bývají 
každoročně koncem léta velice příjemné vesnické 
slavnosti s  tradičními stánky, hudbou, klasickým 
občerstvením a s možností seznámit se s neobvyk-
lými domácími zvířaty na přilehlém statku.
Abychom nestrávili den jen lezením po horách, 
zvolíme cestu na Lilienstein odbočkou krátce před 

Bad Schandau, směrem na Rathmansdorf, kde roz-
hodně nepřehlédneme teprve nedávno otevřenou 
rozhlednu, architektonicky se vymykající svým ko-
legyním ze širokého okolí.
V cestě nám takříkajíc stojí ještě vesnička, pro nás 
docela obtížně vyslovitelného jména, Porschdorf, 
spadající jako jedna ze čtvrtí pod správu Bad 
Schandau. Zmiňujeme ji proto, že zde stojí za za-
stávku zdejší evangelicko – luteránský kostel s při-
lehlým, pro nás tak trochu atypickým hřbitůvkem. 
Kostel sám o sobě je zajímavý jak neoromantický-
mi tak i negotickými prvky, použitými při výstavbě 
v  letech 1903 až 1904, což je opět důkazem toho, 
jak zruční řemeslníci tehdy bývali. Tento faktický 
postřeh nutí k zamyšlení, jak by v téhle konkurenci 
asi obstáli dnes vyučení zedníci, tesaři, truhláři. 
Dnešním výletem jsme hlavně pro sebe tak trochu 
poodhalili tajemství masivu Lilienstein, který nám 
byl možná dodnes místem s neznámým významem 
a historií. Budeme-li na něj odedneška z kteréhoko-
liv místa vzhlížet, budeme přeci jen o něco moud-
řejší.

Text a foto: Petr Horák

NEPŘEHLÉDNUTELNÝ  LILIENSTEIN
TIP NA VÝLET

Nepříliš známý pohled na Lilienstein z bezprostřední blízkosti.Moderní stavba rozhledny v Rathmansdorfu.

FOTOZPRÁVY

Fabiana Bytyqi se podepisuje do pamětní knihy významných návštěvníků Slovan-
ského domu.

V ringu se utkala celá řada zajímavých soupeřů různých věkových kategorií.
foto: Jiří Fišer
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Výše úvěru 200 000 Kč, 108 splátek, měsíční splátka 2 491 Kč, roční úroková sazba 6,9 %, poplatek za poskytnutí úvěru 1 295 Kč, RPSN 7,3 % p. a., celková částka 
splatná spotřebitelem 270 337,67 Kč. U částek vyšších než 300 000 Kč musí být doložen souhlas manžela/ky. U částek vyšších než 500 000 Kč musí být v žádosti 
uveden spolužadatel, a to manžel/ka nebo jiná osoba. Garantovaná roční úroková sazba 6,9 % je platná pro nové úvěry od 200 000 Kč včetně. Tato nabídka není 
závazná. Akce platí do 31. 12. 2017.

Co řekneme, to platí. Expres 
půjčka s garantovaným úrokem.
U nás bez nepříjemných překvapení – úrok 
nepřeroste 6,9 % s RPSN 7,3 %.
Úrok garantujeme u každé nové půjčky nad 200 000 Kč.
Navštivte nás –  Smetanova 119, Šluknov, tel. 412 386 453,
Náměstí Lužické 158/12, Rumburk, tel. 412 354 481.

S námi můžete počítat

6,9 %

235091_inz_expres_pujcka_188x130_TISK.indd   3 10/17/17   10:55 AM

Slavnostní otevření městské knihovny po rekonstrukci proběhlo za účasti nejvěrnějších čtenářů, kteří už netrpělivě čekali co nového mezi knižními novinkami.
foto: Tomáš Fúsek

Diváci se při jednotlivých zápasech rozhodně nenudili, boxeři do soubojů dali vše 
čím právě disponovali.

Exhibiční box předvedla také Fabiána Bytyqi.       foto: Jiří Fišer
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ROZPIS ZÁPASŮ OKRESNÍHO PŘEBORU DOSPĚLÝCH

V rámci výuky tělesné výchovy na naší základní škole probíhá 
také minikurz golfových aktivit na mikulášovickém golfovém 
hřišti. Pod vedením manželů Strakošových se děti seznamují 
se základy tohoto sportu, v plánu je také pro aktivní zájemce 
miniturnaj v rámci projektových aktivit.

Tolik očekávaná rekonstrukce místní komunikace u místní hasič-
ské zbrojnice směrem ke koupališti již začala.

Na tanečním parketu bylo po letní společenské odmlce opravdu 
rušno.

Místní hasiči pomyslně zahájili letošní plesovou sezonu tentokrá-
te svojí taneční zábavou.

Před nedávnem jsme poděkovali za dlouhá léta lékařské praxe našemu  doktorovi  p. Cornovi, tento 
měsíc byla  podobným oslavencem jeho zdravotní sestra Hanka Šulcová. Starostka města s dopro-
vodem jí předala drobný dárek za obětavou práci ve zdravotnictví.

Je to jedinečná cesta nádhernou krajinou Čes-
ko Saského Švýcarska a  Lužických hor, plná 
nepřístupných lesů, hlubokých údolí a nebe-
tyčných skalních věží končící na jednom z nej-
výraznějších českých vrcholů Ještěd (1012m).
Naším cílem je dát vám možnost, abyste 
ukázali vašim milovaným, rodině, partnerům 
a přátelům, co je za dlouhými stovkami hodin 
tréninku, odloučení, dřiny a vůle.
Chtěli jsme vytvořit unikátní a  jedinečný zá-
vod, který bude postaven na čistých zákla-
dech tohoto sportu, a  který bude zároveň 
probíhat v těsném spojení s těmi nejbližšími.
Chtěli jsme založit legendu, která bude na-
vždy spojována s extrémním výkonem, čistou 
myšlenkou a pravým přátelstvím.
Závod WINTERMAN můžete sdílet se svými 

nejbližšími, s  rodinou, dětmi, partnery a přá-
teli, kteří vám poskytnou bezpodnínečně 
nutnou podporu, bez které není možné tento 
závod absolvovat.
Zapojtte vaše blízké do závodu a ukažte jim, 
že triatlon je více než sport, že je to srdeční 
záležitost.
Uznání a odměnu za dlouhou dřinu pak osla-
víte společně v  neskutečně silných emocích 
a s obrovským respektem v cíli.
Ale za Wintermanem je příběh, který nám 
dává víru, motivaci a přesvědčení….
Text: http://www.czxtri.com/
Zde naleznete také podrobné informace 
o  celkovém dění kolem tohoto prestižního 
a extrémního závodu.

Je to jedinečná cesta nádhernou krajinou Čes nejbližšími s rodinou dětmi partnery a přá

WINTERMAN je více než triatlon…

Foto: Tomáš Fúsek
Veselá nálada závodníků je pro tak extrémní závod velice důležitá, na snímku Daniel Galandr 
z Winterman Teamu obsadil celkově 9. místo mezi tvrdou konkurencí závodníků z Česka, Německa, 
Polska, Dánska, Finska, Slovenska, Islandu, Francie a USA.

28.10. 14.30 h.  Mikulášovice – Jiřetín pod Jedlovou
4.11. 14.00 h.  Verněřice – Mikulášovice
11.11. 14.00 h.  Mikulášovice – Malšovice

Rozpis zápasů mladší žíci:
29.10. 10.00 h.  Mikulášovice/Vilémov - Jiříkov
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Bývalý objekt kasáren má novou střechu, po neutěšené situaci, 
která vznikla již před mnohými lety díky vandalům, kteří rozebrali 
a rozkradli oplechování střechy objektu jsme se dočkali a budovu 
tak zřejmě zachránili od zkázy. Realizace probíhala svépomocí 
a díky obětavosti pracovníků města se tak ušetřilo mnoho našich 
společných fi nančních prostředků.

Mikulášovičtí otužilci se směle druží se svými kolegy z okolí, pře-
vážně pak s varnsdorfskou partou kolem pana Milana Hulána.

Voda prý byla tak akorát, přátel otužování v Mikulášovicích stále 
roste a je to správná parta, která se  pravidelně schází.

Mezi týmovými soutěžemi patří Mikulášovice již řadu let k absolutní špičce a pravidelně vozí cenné 
kovy z mistrovských soutěží.

Společné foto mikulášovických  a varnsdorfských otužilců, jak 
praví ti přespolní  tak trochu nám závidí naše místní koupaliště, 
které se stále vylepšuje.

Stejně jako jsme informovali minule o vrcholu 
sezony v turistickém závodě (Outdoor Runing) 
jednotlivců, nyní věřte, že rádi sdělujeme, že 
nejlepším týmem v  České republice v  týmo-
vých soutěžích jsou právě Mikulášovice. Je to 
obrovský úspěch a  další posun oproti již tak 
skvělé loňské sezoně. Letos mikulášovičtí běž-
ci v dramatickém závodě na Mistrovství ČR ve 
smíšených dvojicích vybojovali hned tři cenné 
kovy a sice jedno zlato a dvě stříbra. Dobře si 
vedl i zbytek týmu a ve výsledkové listině se 
neztratil, vzhledem k  faktu, že naši závodníci 
patří k  nejmladším mají ještě na medailová 
umístění ještě nějaký ten čas. 
Posledním mistrovským závodem letošní ná-
ročné sezony bylo dlouho očekávané Mistrov-
ství České republiky štafet, kde Mikulášovice 
mají dlouhodobě velmi úspěšné zastoupení 
a nebyl snad žádný rok za poslední desetiletí, 
kdy by vyšly medailově na prázdno. Letošní 
startovní listina slibovala tvrdý boj těch nejú-
spěšnějších oddílů a odborníci na papírové te-
orie se opravdu nemýlili. Nejtěsnější výsledky 
zaznamenala kategorie žen, kde mikulášovic-
ké běžkyně obhajovaly loňský titul, nakonec 
jen velmi těsně získaly skvělou druhou příč-

ku a  před dotírající třetí v  pořadí kralupskou 
štafetou měly náskok pouhou vteřinu. Své 
maximum odvedla také děvčata v  kategorii 
žákyň, bronzová medaile jim po zásluze slu-
šela. Skvěle si vedli naši muži, když s velkým 
náskokem osmi minut porazili všechny ostat-
ní velmi nabité štafety. Ve složení Zdeněk Ple-
šinger, Tomáš Levan a Tomáš Fúsek odvedli na 
svých běžeckých úsecích maximum a  i  díky 
relativně nízké penalizaci suverénně zvítězili. 
Pěkně závod rozběhl slušným časem a  hlav-
ně nulovou penalizací Zdeněk Plešinger, svůj 
lehce nadstandardní výkon předvedl Tomáš 
Levan, nicméně čtyřminutová penalizace boj 
o  zlato mírně zdramatizovala. Na posledním 
úseku se nejrychlejším během prezentoval 
Tomáš Fúsek a udržel tak vedení štafety. Nyní 
pro celý oddíl následuje krátká pauza v podo-
bě aktivních podzimních prázdnin a následo-
vat budou některé krosové závody do vrchu 
a  také první závod Středočeského poháru 
v úvodu listopadu. Pak už se začíná trénovat 
v  tělocvičně, proběhne několik kontrolních 
testů a  také mírný nábor nových zájemců 
a aktivní sportování z řad předškoláků a žáků 
první či druhé třídy.

tejně jako jsme informovali minule o vrcholu ku a před dotírající třetí v pořadí kralupskou

Mistrovské tituly ze smíšených dvojic 
i štafet putovaly do Mikulášovic

Výsledky mikulášovických závodníků:
MČR smíšené dvojice Lovosice
Žactvo:
5. místo Šimková Eliška + Kreibich Daniel
16. místo Fúsková Andrea + Fúsek Ondřej
17. místo Trojanová Barbora + Charvát Marek
26. místo Charvátová Renata + Machorek Lukáš
Dospělí:
1. místo Fúsková Květa + Fúsek Tomáš
2. místo Trojanová Pavlína + Kalousek Petr
2. místo Kreibichová Michaela + Plešinger Zdeněk

MČR štafety Kralovice
Žákyně:
3. místo Šimková Eliška, Trojanová Barbora, Fúsková Andrea
Žáci:
5. místo Machorek Lukáš, Fúsek Ondřej, Kreibich Daniel
Ženy:
2. místo Fúsková Květa, Trojanová Pavlína, 
 Kreibichová Michaela
Muži:
1. místo Plešinger Zdeněk, Levan Tomáš, Fúsek Tomáš
diskvalifi kace Petr Josef, Šimek Vojtěch, Kalousek Petr

Předávka žákovské štafety, na trať se vydává fi nišman 
Daniel Kreibich.

Trať turistických závodů zpravidla není vůbec jedno-
duchá, překonávání překážek je běžná záležitost.
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Na start turistického závodu v rámci pacovského dovádění se 
zpravidla postaví i ti nejmenší závodníci, kteří musí běžet ještě 
s doprovodem.

Mikulášovičtí tomíci se v rámci projektu Ústeckého kraje zúčast-
nili Pacovského dovádění. Tradiční podzimní akce, při které se 
děti učí samostatnosti, nejrůznějším dovednostem a zejména 
pak orientaci v neznámém terénu a navíc ještě za tmy. Noční 
výsadek je vždy pěknou tečkou za aktivně stráveným víkendem 
v přírodě s kamarády z různých koutů naší republiky. 

Oblíbené keramické aktivity v našem městě jsou opravdu oblíbe-
né, především díky paní vedoucí Simoně Machorkové. Ta se může 
dětem věnovat mimo jiné díky realizovaným projektům místního 
turistického oddílu mládeže. 

Sparing partnera jí dělal její bratr Sebastian. Také letos se nám rozběhla školní sportovní liga, 
skládající se ze šesti různých odvětví, jako první 
se hrál fotbal ve sportovní hale v Dolní Poustev-
ně. Naši žáci obsadili velmi pěkné 4. místo.

V rámci mezinárodního loutkového festivalu, 
který se každoročně koná v Dolní Poustevně 
se uskutečnilo loutkové představení také ve 
Slovanském domě v Mikulášovicích.

Fabiana Bytyqi je svěřenkyní Lukáše Konečného, 
v roce 2016 se stala mistryní světa v mini-muší 
váze a v letošním roce získala titul mistryně 
Evropy organizace WBO.

Žákovské Mistrovství České republiky v letním 
biatlonu zanechalo ve výsledkových listinách 
významnou a zavazující stopu v podobě dru-
hého místa v soutěži štafet. Z tohoto stříbra se 
radovala Natálie Mocíková, Adéla Švitorková 
a jako třetí, která doplnila naše duo byla jab-
lonecká Klára Vitvarová. S  pořádnou dávkou 
motivace díky tomuto úspěchu odjížděl na 
své mistrovství ČR dospělých také Tomáš Fú-
sek, který měl na programu hned tři starty 
v závodech sprintu, super sprintu a v závodě 
s  hromadným startem. Je pravda, že drobná 
viróza v týdnu před konáním vrcholu sezony 
udělala své zejména na psychice, Tomáš se na-
konec se soutěžním víkendem vyrovnal velmi 
dobře. V sobotním sprintu sice do cíle doběhl 
na pátém místě, ale s minimální ztrátou, a tak 
stále byl ve hře zisk celkového prvenství v ná-
rodním žebříčku. Odpoledne se běžel závod 
super sprintu, ve kterém byl papírově paso-
ván na jednoho z favoritů, zejména díky jeho 
stabilně dobré střelbě. To se nakonec jasně 
potvrdilo, po dvou zastávkách na střelnici na 
položkách vleže už to byla v podstatě exhibi-
ce, protože ještě lépe se mu daří stojka. Titul 
Mistr České republiky byl tedy na doma a po 
krátké relaxaci se v  neděli běžel šestikilome-
trový závod s hromadným startem. O celkové 
prvenství už se v podstatě přetahovali pouze 
dva závodníci, Tomáš Fúsek a  Ondřej Blaha 
z Roveru Praha. Bylo dané to, že kdo vyhraje 
získá také celkový primát sezony. Navíc lehká 
výhoda byla na straně Tomáše, i druhé místo 
s menší ztrátou by na prvenství stačilo. Závod 
se nevyvíjel úplně ideálně, na první střelbu 
vleže doběhl Fúsek na osmé pozici a dva terče 
minul, po absolvování dvou trestných kol se 
zařadil na druhou příčku a  za ním v  těsném 
závěsu rychlý běžec Blaha. Na druhou střelbu 
doběhl třetí právě za Blahou, nicméně per-
fektní druhá položka vleže byla nulová a prů-

běžné druhé místo. Poslední dvě položky se 
střílely vleže, kde Tomáš Fúsek patří k absolut-
ní špičce v republice, což potvrdil. Obě polož-
ky odstřílel v nejrychlejším čase a bez chyby, 
a  tak si závěrečný běžecký úsek už mohl vy-
chutnávat. Druhý titul v  řadě tak znamenal 
i  celkové prvenství v  řebříčku. Mikulášovický 
biatlon se tak znovu nesmazatelně zapisuje 
do dějin tohoto sportu. Mistrovského závodu 
se také zúčastnila Květa Fúsková a  v  závodě 
sprintu doběhla na 9. místě.

Žák ké Mi í Č ké blik l í běž é d hé í P l d í d ě l žk

Dvojnásobný mistr republiky 
v letním biatlonu je z Mikulášovic

Foto: Pavel Käss – biatlon Kapslovna
Tomáš Fúsek si nejlepší střelbou ze všech závod-

níků v sezoně 2017 vystřílel dva tituly. 


