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Večer duchů a strašidel v MŠ
str. 2

Vážení a milí spoluobčané,
chtěla bych vám především poděkovat za to, že jste letos přišli 
k  volbám vyjádřit svůj názor a  dali tak najevo, že vám záleží 
na budoucnosti našeho města. Volební účast byla o  celých 
20% vyšší než v minulých letech, což je opravdu vynikající vý-
sledek a  jako nově zvolení zastupitelé cítíme proto mnohem 
větší zodpovědnost vůči vám všem, kteří jste nám dali svou 
důvěru.
Když 1. listopadu proběhlo nové ustavující veřejné zasedání 
zastupitelstva, byla jsem vděčná, že se na něj přišlo podívat to-
lik z vás. Všech 11 zastupitelů se vám na něm mohlo představit 
ve svých nových funkcích a vy nyní budete moci sledovat, jak 
budou plnit sliby, které vám dali ve volební kampani. 
Těší mě, že mi byla dána důvěra a  znovu jsem byla zvolena 
do funkce starostky. A nejenom to. Poprvé v dějinách našeho 
města máme také uvolněného místostarostu, kterým se stal 
pan ing. Antonín Bláha. Bude mít v gesci především odborné 
záležitosti týkající se majetku města, oprav budov, renovace 

a  nákupů techniky, výběrových řízení nebo technického za-
bezpečení připravovaných kulturních a společenských akcí. 
Budu teď trochu osobní – opravdu se moc těším na naši vzá-
jemnou spolupráci. Nejde jen o to, že se budeme moci vzájem-
ně zastupovat, ale protože každý z nás je trochu jiný, vznikne 
z našeho denního vzájemného dialogu i  spousta nových im-
pulzů a námětů pro další rozvoj Mikulášovic.
Před volbami jsme vám slíbili, že chceme, aby Mikulášovice 
byly dobrým místem pro život. Jsme nyní na startu naší spo-
lečné čtyřleté mise, během které budeme usilovat o  to, aby 
se tato vize stala skutečností. Dobře víme, že to nebude mise 
lehká, že nás na ní čeká celá řada výzev, překážek a  těžkostí. 
Věříme však, že týmovou spoluprací vše společně se zastupite-
li, kteří mají stejný cíl, zvládneme. Vnímáme u toho vaši velkou 
důvěru, kterou opravdu nechceme zklamat. Mikulášovice jsou 
přece město nás všech.               Ing. Miluše Trojanová, starostka

Foto: Tomáš Fúsek

ADVENT 2018
kostel sv. Mikuláše 

1.12. od 17.00 h.
po skončení kulturního 

vystoupení - průvod na náměstí

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU

program pokračuje na náměstí

Mikulášský 

fotbalový turnaj
8.12.2018 od 9.00 h. 

sportovní hala

UZÁVĚRKA

PROSINCOVÉHO VYDÁNÍ

MIKULÁŠSKÝCH NOVIN

7.12.2018 

Ing. Miluše Trojanová – starostka
narozena 5. července 1969 ve Varnsdorfu, základní vzdělání ZŠ 
Mikulášovice, absolventka střední ekonomické školy v Děčíně 
a Vysoké školy ekonomické v Praze.
Pracovní zkušenosti Mikov s.p. a SIOPS s.r.o. 
Od roku 2010 starostka města Mikulášovice.
Vdaná, manžel Jiří a synové Jirka,Vojta a Toník.

Ing. Antonín Bláha – místostarosta
narozen 20. ledna 1962 v Lipové u Šluknova, základní vzdělání 
ZŠ Lipová, ZŠ Velký Šenov, absolvent gymnázia v Moravské Tře-
bové a student VŠST v Liberci. 
Pracovní zkušenosti Ferox Děčín s.p. , Mikov s.p.  
Od roku 1992 v  soukromém sektoru jako jednatel rodinné 
společnosti. Ženatý, manželka Vladimíra a  již dospělí synové 
Antonín a Jakub.   
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Z diáře starostky 
a místostarosty

Houbaři besedovali se školáky

Zprávy z mateřské školy

5.11.  podepsání protokolu o  předání funkcí, prohlídka ZŠ 
a MŠ

6.11.  schůzka s  Ing. Riedelem – projekt aleje – realizace, vy-
účtování. Informace o ukončeném výběrovém řízení na 
dopravní automobil pro hasiče – VŘ bylo neúspěšné, 
projekt pro hasiče nebyl zrealizován.

7. 11.  Jednání o  realizování akce Advent 2018, zajištění pro-
gramu na Reprezentační ples města

8.11.  Program prevence kriminality
9.11.  Příprava dokumentace pro podání žádosti o dotaci na 

opravu Rybníčka v Mikulášovičkách
13.11.  Příprava dokumentace pro výběrové řízení na doda-

vatele dodávkového automobilu pro hasiče, jednání 
o dodávce nového služebního automobilu, jednání na 
Místní akční skupině ve Varnsdorfu

14.11.  Příprava rozpočtu města na r. 2019
15.11.  Podání žádosti o dotaci na opravu Rybníčka v Mikulášo-

vičkách
19.11.  Dokumenty pro prodloužení stavebního povolení na 

opravu Rybníčka – odbor životního prostředí 
20.11.  Dokumentace pro možné podání žádosti na vybudová-

ní nového sběrného dvora
21.11.  Zajištění dokumentů pro výběrové řízení na dodavatele 

energií pro město
22.11.  Jednání k projektové dokumentaci na vybudování vo-

dovodu a kanalizace a k projektové připravenosti rekon-
strukce  č.p. 321, studie lokality u dět. hřiště, PD čp. 8

24.11.  koncert skupiny Marien

Beseda o  houbách patří v  našem městě již 
k tradicím, a tak členové místního houbařské-
ho kroužku opět zavítali mezi místní školáky. 
Přesto, že letos počasí moc houbaření nepřá-
lo, pro přednášku se podařilo nasbírat potřeb-
né množství nejrůznějších druhů plodnic. Ne-
jen, že si školáci mohli podrobně prohlédnout 

jedlé, nejedlé, ale i jedovaté houby, ale znalci 
jim vysvětlili zejména možné záměny. Disku-
ze, stejně jako roky předešlé, byla oboustran-
ná, děti měly o  houby opravdu zájem a  do 
besedy se velmi aktivně zapojovaly.

Text a foto: Tomáš Fúsek

Poslední říjnový den proběhla na školní za-
hradě naší mateřské školy společná akce pro 
děti a  jejich rodiče s  názvem „Večer duchů 
a strašidel aneb pojďte se s námi trošku bát“. 
Děti během strašidelného večera absolvovaly 
lampiónový průvod s  duchy, kteří je zavedli 
do „Kouzelné země“. Plnily strašidelné úkoly 
a  pro ty nejodvážnější bylo připravené pře-
kvapení, pro které si samy musely dojít do 

„Černé jeskyně“ ke staré čarodějnici. Naším cí-
lem bylo děti pobavit a pomoci jim odstranit 
strach z  neznáma a  tajemna. Doufáme, že si 
děti společně s rodiči tento večer užili stejně 
tak jako my.
Děkujeme všem za účast a těšíme se zase ně-
kdy u nás…

Za kolektiv MŠ, Petra Weihsová
Foto: Tomáš Fúsek

Školáci se zájmem poslouchali, jak to vlastně s tím růstem hub v našich lesích je.
Poděkování:
Chceme touto cestou vyjádřit velký dík paní Evě Mocíkové 
a panu Jiřímu Dvořákovi za pomoc při zásobování vodou 
v době, kdy jsme zůstali od srpna totálně „na suchu“.
Děkujeme Víškovi, Mikulášovice 752

1.12.2018 Mikulášovický Advent – kostel sv. Mikuláše a ná-
městí 

7.12.2018 Mikulášská besídka ZŠ – Slovanský dům
8.12.2018 Mikulášský fotbalový turnaj – Sportovní hala
12.12.2018 Zasedání zastupitelstva města
13.12.2018 Vánoční krájení zeleniny – Slovanský dům
1.1.2019 Novoroční ohňostroj od 19.00 hodin na náměstí
26.1.2019 Reprezentační ples – 20.00 hodin, Slovanský 

dům, bohatý program
16.2.2019 Ples hasičů – Slovanský dům

KRÁTKÉ ZPRÁVY

KALENDÁŘ AKCÍ

Některé převleky budily až respekt, u malých i velkých.

O tom, že keramika v našem městě frčí, není vůbec žádných po-
chyb. Stále je plno a  to nás všechny velmi těší, vždyť je to jeden 
z  velkých příkladů skvělé udržitelnosti uskutečněných projektů. 
Právě tento pro naše děti připravila Asociace turistických oddílů 
mládeže prostřednictvím MŠMT, velké poděkování patří vedoucí 
Simoně Machorkové.
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K pramenům Mikulášovického 
potoka a ještě dál

Výsadba lipové aleje na kostelní stezce 

Do kina se školní 
družinou

Kouzelník ve školní 
družině

Halloween ve 
školní družině

Nedávno jsme během vyučování se sedmá-
ky narazili na to, že vůbec netušíme, odkud 
k nám přitéká voda Mikulášovického potoka, 
a  že toho vlastně netušíme víc. Náš letošní 
vlastivědný výlet jsme proto věnovali více či 
méně známým místům v Mikulášovicích a je-
jich bezprostřednímu okolí. Na výpravě k pra-
menům Mikulášovického potoka jsme si vší-
mali kapliček, chaloupek a  zatoulaných psů. 
Po objevení onoho zmiňovaného tajemného 
místa jsme pokračovali přes kopec do údolí 
Bílého potoka, kde jsme si vyzvedli velký va-

loun modré rumburské žuly, uschovaný zde 
vloni touto dobou. A protože jsme měli výbor-
ný čas, překročili jsme státní hranici a navští-
vili jsme čerstvě rekonstruovanou rozhlednu 
na Weifbergu, kterou někdo, sedmákům na-
schvál, postavil na kopci. Po důkladném od-
počinku jsme zdolali další velehoru (tentokrát 
náš Hančův vrch), která nás neomylně zavedla 
do jídelny a domů.

Petr Pánek
Foto: vlastní

Stará kostelní stezka spojuje místní kostel sv. 
Mikuláše s dolními Mikulášovicemi a po dlou-
há desetiletí po ní chodili občané dolních Mi-
kulášovic k  pravidelným mším a  modlitbám. 
Tato stezka vede mezi loukami a pastvinami, 
a  tak jsme se rozhodli díky podpoře Nadace 
ČEZ vysázet v  jejím okolí 108 ks lip srdčitých 
a velkolistých, které budou tuto stezku lemo-
vat. 
Do výsadby se s ochotou pustili žáci druhého 
stupně základní školy, jedna třída z 1. stupně 
ZŠ a kolektiv nejstaršího oddělení naší mateř-
ské školy. Výsadba probíhala počátkem listo-
padu za pěkného počasí a  až na výjimky šly 
jámy na sazenice hloubit poměrně snadno. 
Každý žák druhého stupně tak má vysaze-
ný svůj strom, který bude označen visačkou 
a  jménem patrona daného stromu. Svých 
sedm stromů vysadila také mateřská škola se 
svými učitelkami a dva stromy žáci třetí třídy, 

kteří se rozdělili na dvě skupiny a dokonce své 
lípy i pojmenovali – holky zasadily svoji Rózin-
ku a kluci Kapičku. Ke každé lípě jsou průběž-
ně zatloukány dva opěrné kůly s upevněním 
a  kmínky sazenic budou omotány jutovou 
páskou k zamezení vzniku škod zvěří.
Celá výsadba je zaštítěna projektem Stro-
my 2018 z Nadace ČEZ, ze které jsme dostali 
fi nanční prostředky na nákup sadebního, 
opěrného a  ochranného materiálu. Díky za-
pojení žáků a dobrovolníků nás tedy výsadba 
nestála žádné fi nance. Kromě zmíněné nada-
ce si velké poděkování zaslouží žáci základní 
školy, mateřské školy, pedagogický doprovod, 
vedení škol, kolektiv kuchařek ZŠ, pracovní-
ci města a  všichni, kteří se výsadby účastnili. 
Poděkovat bychom chtěli též vlastníkovi do-
tčených pozemků panu Ing. Josefu Čížkovi za 
sounáležitost a podporu při této akci.

 Text a foto: Robert Riedel

V pátek 19.10. hned po obědě jsme se s dětmi ze školní družiny 
vypravili do kina do Velkého Šenova. Těšili jsme se na animova-
nou pohádku Pračlověk.  Pohádka byla velmi napínavá a děti 
velmi rychle vtáhla do děje. Samozřejmě, že vše nakonec dob-
ře skončilo, a děti odcházely z kina s úsměvem na rtech. Výlet 
se dětem líbil a doufáme, že si ho brzy zase zopakujeme.

Martina Doležalová

V pátek 2.11.2018 navštívil školní družinu kouzelník Waldini. 
Vystoupení bylo velmi zábavné, plné kouzel a legrace. Kouzel-
ník předváděl triky, nad kterými děti kroutily hlavami. Děti do 
svých kouzel zapojoval, což se setkalo s obrovským nadšením. 
Kouzlilo se s hůlkou, kartami, šátkem, prstýnkem i míčky. Na 
závěr svého kreativního vystoupení vykouzlil dokonce i holu-
bici. No proč ne, byl to přece kouzelník. Za kouzelně strávené 
odpoledne moc děkujeme.                        Martina Doležalová

Foto: vlastní

Oslava svátku Halloween byla naplánovaná na pátek 26. 10. 
2018. Rodiče svým dětem připravili strašidelné kostýmy. Vy-
chovatelky zajistily občerstvení a spolu s dětmi vyzdobily dru-
žinu. Děti tancovaly, vyráběly halloweenské výrobky a vzájem-
ně si malovaly na obličej. Užili jsme si spoustu zábavy a legrace. 
Děkujeme rodičům za spolupráci.

Veronika Vondráčková
Foto: vlastní

Náročný výkon si bezesporu zasloužil i odpočinek a pořádnou svačinu.

Výsadby lip podél bývalé kostelní stezky se zhostili místní školáci.

Halloweenské převleky si užily i děti ve školní družině.

Kouzelník Waldini vystoupil se svým programem na malém sále 
tělocvičny.

AKTIVITY ZÁKLADNÍ ŠKOLY
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FOTO ZPRÁVY HISTORIE

Organizačního zajištění se zhostil také jeden z nejstarších mysliv-
ců v kraji pan Eduard Jaroš. I přes jeho uctyhodný věk stále patří 
k velmi platným členům spolku. 

Myslivecký spolek Tesák svojí hubertskou zábavou zahájil pleso-
vou sezonu. 

S mikulášovičáky besedující pánové Oldřich  Svojanovský, Jan Havel, není známo, Ludvík  Daněk, 
Josef Horák a druhý z bratrů Svojanovských, Pavel. 

Na další besedě zasedli před zdejší publikum Josef Trojan, Josef Horák, Ivo Viktor a Václav Kozák.

Zajímavé setkání se uskutečnilo v místní kuželně, kde proti sobě 
ve vzájemném utkání nastoupili členové SDH Mikulášovice a sou-
sedního spolku z německého Hinterhermsdorfu.

Jednání valné hromady Místní akční skupiny Český sever se zú-
častnila jako členka předsednictva také starostka Mikulášovic Ing. 
Miluše Trojanová spolu s místostarostou Ing. Antonínem Bláhou. 
Jako člen předsednictva byl přítomen také pan Vlastismil Jura 
a za hodnotitele člen výběrové komise Tomáš Fúsek.

Sportovní veličiny v Mikulášovicích
V roce 2018, tedy v dalším letopočtu s osmič-
kou na konci, se na nás „Osmičková“ kulatá 
výročí sypou ze všech stran. Není divu, když 
si uvědomíme, jak zlomová pro nás byla léta 
1918, 1948, 1968. A  tak se slaví vedle 100 
let naší republiky i  stejné výročí Rumburské 
vzpoury, nebo povýšení sousedů v  Dolní 
Poustevně na město. Mikulášovičtí „tomíci“, 
sloučení pod Klub Českých turistů, si urči-
tě připomněli, že jejich organizace vznikla 
už před 130 lety. S  rozpaky zavzpomínají na 
uplynulých 50 let od okupace naší země spřá-
telenými armádami ti, co normalizaci odnesli 
perzekucemi ze strany těch, kteří byli „u vesel“. 
Ve výčtu jubileí se najdou i  méně významná 
výročí, ale pro dnešní generaci možná i  zají-
mavá.
V roce 1948 se kromě mnoha jiných organizací 
v Čechách sjednotili i sportovci všech odvětví. 
Třicet let poté jsme si v  roce 1978 tento fakt 
připoměli i v Mikulášovicích, když „TJ Spartak 
Mikov“ uspořádala konferenci s  účastí těch 
nejvýznamnějších „sportsmanů“ té doby. Do 
našeho města své některé sportovní kamará-
dy přivedl, tehdy sparťanský funkcionář, Josef 
Horák. O obě besedy v Klubu pracujících byl 
tehdy velký zájem. Aby ne, když k nám na se-
ver zavítali olympijští medailisté, veslaři bratři 
Svojanovští, stříbrní z  OH 1972 na dvojskifu 
spolu s kormidelníkem Petříčkem, olympijský 
vítěz z OH 1960 a sportovec roku, rovněž ves-

lař Václav Kozák, diskobolos Ludvík Daněk se 
svými třemi olympijskými  medailemi  všech 
barev a  světový rekordman, dokonce dvoj-
násobný sportovec roku, hokejista Jan Havel, 
stříbrný na olympiádě 1968 a bronzový 1972, 
házenkářský mistr světa Josef Trojan nebo 
fotbalová  brankářská legenda a mistr Evropy 
v roce 1976, Ivo Viktor. Všichni v té době byli 
nositeli nejvyššího vyznamenání jako „Zaslou-
žilí mistři sportu“.
Od té doby uběhlo už zase neskutečných 40 
let. Tyto zašlé časy připomíná už jen několik 
mírně zažloutlých fotografi í, které tenkrát po-
řídil Honza Adamec, a pamětní list s autogra-
my účastníků. Ve vzpomínané době nebyl až 
tak velký problém podobné veličiny sportu či 
kultury přivézt až k nám, na konec světa. Bylo 
to tím, že tito výjimeční lidé, které jsme zbož-
ňovali a  kterým jsme tak fandili, tehdy ještě 
nebyli svázáni svými manažery a agenturami, 
které z  jejich úspěchů v dnešní době žijí. Bo-
hužel právě proto, nám „malým“, tento tržní 
mechanismus není zrovna nakloněn, takže 
nám nezbývá než za svými idoly vycestovat na 
jejich sportovní klání nebo si v pohodlí ušáku 
a v teple domácnosti pustit televizi. Nemá to 
sice ten efekt jako na sále v Klubu, ale je to ta 
nejlevnější verze.

Petr Horák
Foto: archiv Petr Horák
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KROUŽEK HOUBAŘŮ INFORMUJE

CHOVATELÉ INFORMUJÍ

FOTO ZPRÁVY

Foto: Václav Zeman
Při společné podzimní vycházce místní houbaři 
symbolicky zamkli les. 

Foto: vlastní
Místní spolek chovatelů si vysadil památeční lípu na své táborové základně.

Muzeum nožířské tradice, které sídlí v  informačním středisku je 
aktivně využíváno i  mimo hlavní turistickou sezonu. Po domlu-
vě se zde připravují mimo jiné i komentované prohlídky pro děti 
a mládež.

U příležitosti stého výročí ukončení 1. světové války se v  neděli 
11.11.2018 uskutečnil pietní akt u  pomníku v  parku u  nádraží. 
Akci organizoval spolek Nixdorf.

Místní základní škola zorganizovala společenskou zábavu pro ve-
řejnost, k tanci a poslechu přítomným zahrála kapela O.L.I. z Ústí 
nad Labem.

O předtančení na společenské zábavě základní školy se postarala 
děvčata ze Step by Step.

Houbařské podzimní zavírání lesa

Stalo se …

Nastal čas listopadových dnů. Dny se krátí, 
sluníčko šetří svými paprsky a letos je hodně 
větrno. Léto kamsi odešlo a musíme si zvykat 
na chladnější klima. Skupinka skalních houba-
řů se vydala o sobotním dopoledni k návštěvě 
lesa, aby ho zamkla. Tradičně se této podzim-
ní akce zúčastňuje malá část členů ze spolku. 
Snad je to proto, že se loučíme s houbařskou 
sezónou, les je smutně naladěn, cáry mlhy se 
povalují mezi stromy a  lesní zpěvné ptactvo 
les již opustilo. Tišinu narušil jen výkřik sojky. 
U vzrostlého smrku se skupinka zastavila, byla 
přednesena podzimní poezie, kterou nám pro 
tento účel složila naše básnířka Pavla Brotán-

ková. Lesní klíč nám vždy k  tomuto rituálu 
dobře poslouží a  les se na třikrát uzamkne. 
Máme rádi nějakou vzpomínku na tuto pod-
zimní akci, ze všeho se pořídí fotodokumenta-
ce. Houbařská vášeň nám velela projít lesem, 
možná se zadaří ještě něco ulovit lesních darů. 
A našlo se. Pár hřibů hnědých-lidově „podou-
báky“, k  tomu hřib žlutomasý, zvaný babka. 
Naše houbařská srdíčka zaplesala. Poděkovali 
jsme lesní přírodě za její dary a pěkné prožit-
ky. S nadějí očekáváme příští rok bohatší se-
zonu. Potřebnou vodu, bez které není života 
na naší zemi. 

 Za mykologický kroužek Mirka Záveská.

Ve středu 24. října uskutečnili mladí chovatelé 
z Mikulášovic výsadbu Stromu svobody 2018 
v prostorách táborové základny ZO ČSCH na 
Salmově. Zasadili lípu srdčitou na paměť sté-
ho výročí vzniku Československé republiky. 
Společně vykopali jámu, za pomoci dospě-
láků usadili strom a  pak každý svým dílem 
pomohl při jejím zasypání a  dostatečném 

zalití vodou. Předseda zdejšího chovatelského 
spolku Vlastimil Jura připomenul přítomným, 
že nejdůležitější pro nás všechny je úsilí o za-
chování míru na celém světě. Slavnostní akt 
byl zakončen společným zazpíváním česko-
slovenské hymny. Přítomní si pak na ohníčku 
opekli buřtíky.

Vlastimil Jura

Podzimní poezie ze zavírání lesa
Ať už fouká, nebo prší, houbař se do lesa vždy těší. 
Ať už najde nebo ne, do lesa se stejně jde.
Příroda si pohrává a vodu nám nedává. 
Lesy trpí žízní i nás lidi tíží.
Měli bychom se zamyslet, jak pomoci změnit svět.
Matka příroda se zlobí, orkány nám boří domy.
Do lesa chodíme za klidem, relax přejeme všem lidem.
Hřiby, lišky muchomůrky, ustelou si své komůrky.
Usínají stromy lesy, na jaro se budou těšit.
Příroda nám usíná na zimu se ukládá.
Všichni máme dosti času, přemýšlet, jak pomoci pol-
nímu klasu.

Pavla Brotánková
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Fotbalisté derby nakonec zvládli

Podzimní soustředění 
biatlonistů v Jilemnici

Tabulka okresního přeboru dospělých:

Vzájemné zápasy se sousedícími kluby bý-
vají vždy velmi atraktivní, vypjaté a  jde tam 
o  velkou prestiž. Zpravidla bývají také hojně 
navštěvované diváky obou měst, která se prá-
vě snaží sportovní štěstěnu překlopit na svojí 
stranu. Nejinak to bylo také v  případě derby 
mezi Mikulášovicemi a Velkým Šenovem v po-

sledním letošním utkání okresního přeboru 
na domácím hřišti. Lépe si nakonec vedli do-
mácí fotbalisté a ve druhé půli smazali jedno-
brankové manko, a navíc přidali jednu úspěš-
nou trefu navíc, a  tak zvítězili nad soupeřem 
v poměru 2:1.

Text a foto: Tomáš Fúsek

Osm mladých biatlonistů a  dva trenéři z  Mi-
kulášovického klubu se vydali o  podzimních 
prázdninách 27. - 30. 10. 2018 na soustředě-
ní do Jilemnice. Ubytování v  těsné blízkosti 
nově otevřeného sportovního areálu Hraběn-
ka, bylo pohodlné pro přesuny na tréninky 
a v nedaleké školní jídelně byla pro sportovce 
zajištěna pravidelná teplá strava. Počasí bě-
hem čtyřdenního soustředění ukázalo všech-
ny své tváře. Zimní, deštivé, větrné i plné slu-
níčka a  tepla. Ranní rozcvičky i  dvoufázové 
tréninky však probíhaly za každého počasí, 
pouze střelecké tréninky se přizpůsobova-
ly. Soustředění bylo zaměřené převážně na 
jízdu na kolečkových lyžích a  inline bruslích. 
Děti se zdokonalovaly v obratnosti, technice, 

práci s holemi, pohybu na střelnici a manipu-
laci se zbraní. V  našlapaném programu zbyl 
čas i na plavání v místním bazénu, různé hry 
a přípravu do školy. Naši nejmladší, mezi které 
patří Aleš Jandus, Adélka Trojanová a  Nikola 
Hoštičková, zvládli kompletní náročný pro-
gram společně se staršími žáky na výbornou 
a patří jim za to veliká pochvala. Každý účast-
ník soustředění svou techniku hodně vylepšil 
a  k  radosti trenérů, i  přes několik drobných 
pádů, nedošlo k žádnému zranění. Poděkovat 
musíme hlavně Městu Mikulášovice za pod-
poru tohoto soustředění a všem rodičům. Už 
teď se těšíme na další, už jen víkendové, které 
proběhne začátkem prosince.     

 Zdeněk Mocík

Poslední domácí utkání okresního přeboru FK Mikulášovice versus SK Velký Šenov.

Viki Kirchnerová zaznamenala v  technice jízdy na kolečkových 
lyžích velký pokrok.

Aleš Jandus udržel tempo i se staršími žáky.

Natálka Mocíková při nácviku střelby vleže.

Relax a zasloužená odměna po náročné tréninková přípravě.

Na soustředění mladých biatlonistů se sešla opravdu skvělá parta.

1. SK Plaston Šluknov B 48:12 31 b.
2. TJ Heřmanov 51:13 29 b.
3. SK Verneřice 49:23 27 b.
4. TJ Čechie Horní Podluží 48:22 27 b.
5. TJ Krásná Lípa 38:25 23 b.
6. FK Český lev Těchlovice 24:25 20 b.
7. FK Malšovice 25:47 17 b.
8. SK Velký Šenov 23:28 15 b.
9. SK Slovan Jiřetín p. Jedlovou 19:32 14 b.
10. FK Mikulášovice 24:43 13 b.
11. TJ Spartak Boletice n. Labem 25:29 11 b.
12. TJ Dolní Habartice 25:40 11 b.
13. FK Dolní Poustevna 19:58 9 b.
14. TK Tatran Rybniště 21:42 5 b.
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Expedice Pleskoty, Český ráj 2018 
Nejen sportem živ je člověk, podzimní prázdniny přímo vybízejí k nej-
různějším aktivitám. Proto řada sportovních oddílů pořádá nejrůznější 
soustředění, u zimních sportů jako je lyžování, biatlon, tam se ladí for-

Když bylo venku nevlídno a večer pak tma, tak se prostě tvořilo a hrá-
ly se hry.

V turnovském muzeu pro nás byl připraven program, každý si mohl 
vyrobit svůj vlastní tepaný šperk s českým granátem.

Zajímavým zpestřením pobyto byla i mimořádná návštěva podzemí boz-
kovských jeskyní.

Co jsme si uvařili, to jsme si taky snědli, když na nás tedy zbylo, malých hladových strávníků 
s námi bylo hodně.

Mikov vydražil jedinečný nůž UTON 
ve prospěch Nadace policistů 
a hasičů za 50 tisíc korun 

Nůž UTON z  limitované edice k  výročí 
100 let vzniku Československa s pořado-
vým číslem 001 se ve středu 21. listopadu 
2018 vydražil za 50 100 Kč. Výtěžek draž-
by fi rma Mikov věnuje Nadaci policistů 
a hasičů.
Limitovanou edici UTONů fi rma uvedla na 
trh přesně v den vzniku Československa, 
přičemž nože byly rozebrány za 45 minut  
od vyhlášení prodeje. Nůž číslo 001 byl od 
počátku určen pro dražbu ve prospěch 
nadace.
Dražba byla slavnostně ukončena 
v 11 hodin v Muzeu Policie České republi-

ky za přítomnosti ředitele Nadace policis-
tů a hasičů Vladimíra Šutery. 
Mikov je českým tradičním výrobcem 
nožů a  kancelářské techniky s  tradicí sa-
hající až do roku 1794. Sídlo fi rmy je v Mi-
kulášovicích, které leží v samém srdci Čes-
kého Švýcarska. 
Nadace policistů a  hasičů je neziskovou 
organizací, která poskytuje pomoc po-
zůstalým po policistech a  hasičích, kteří 
zemřeli při výkonu služby, případně těm 
policistům a hasičům, kteří při službě utr-
pěli zranění s trvalou invaliditou.

PhDr. Bedřich Jetelina

ma nebo piluje technika. Místní turistický oddíl své podzimní prázdniny pravidelně tráví 
v přírodě, bez výkonnostního sportu, prostě jen tak, společensky. Užíváme si přírody, 
památek, kultury a hlavně kamarádství. Ty větší se starají o ty menší, nováčky, kteří s od-
dílem ještě nikdy na více dní nebyli, sami si vaříme, uklízíme, hrajeme hry, tvoříme. Letos 
nám při naší expedici moc nepřálo počasí, přesto jsme si prázdninové dny užili. Vše jsme 
mohli zrealizovat také díky dlouhodobému projektu Ústeckého kraje v rámci programu 
Volný čas. Zčásti si přispěli sami účastníci, část prostředků jsme čerpali právě z projektu 
a největší část pak šla z vlastních oddílových prostředků.

Tomáš Fúsek – vedoucí oddílu
Foto: Tomáš Levan, David Machorek, 

Tomáš Fúsek
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Krajský pohár v Mikulášovicích zahájil sezonu 2019
První závod nadcházející sezony 2019 se uskutečnil v  Mikulášovicích v  tra-
diční lokalitě za horní školou směrem na Mikulášovičky. Za přispění krás-
ného podzimního počasí se na start postavila necelá padesátka závodníků, 
kteří usilovali o  první bodovou porci do krajského žebříčku. Právě z  toho se 
pak vypočítávají postupová místa do soutěží Českého poháru v  turistickém 
závodě jednotlivců. Domácí závodníci si nevedli špatně i  přesto, že je nako-
nec potrápila velká marodka. Povětšinou úrazové a  pooperační stavy přede-

vším dospělých závodníků tak ochudily startovní listinu. Nicméně start těch-
to sportovců nebyl na krajském poháru až tak důležitý, jelikož většina z nich 
má díky výkonnostním třídám postup do nejvyšší soutěže již zajištěn. V rámci 
ofi ciálního závodu se uskutečnila také doprovodná soutěž v  běhu na jeden 
kilometr.  

Tomáš Fúsek

Výsledky poháru 
Ústeckého kraje:

Do soutěží nižší kategorie se zapojují zejména ti nejmladší zájemci o sportovní a pohybové aktivity, 
ve většině případů mají na trati ještě své průvodce z řad rodičů nebo starších zkušených členů turis-
tického oddílu.

Souběžně s krajským pohárem v turistickém závodě proběhl také 
doprovodný běh pro veřejnost na jeden kilometr ve spolupráci se 
Schrödingerovým institutem.

Nejmladší žákyně:
1. místo Magdalena Kulhavá
2. místo Adéla Trojanová
3. místo Alice Vejražková
Nejmladší žáci:
1. místo Antonín Mrkus
2. místo Matěj Vokoun
Mladší žáci:
1. místo Ondřej Fúsek
2. místo Václav Pechar - Lovosice
3. místo Matěj Pošva - Lovosice
Starší žákyně:
1. místo Barbora Trojanová
2. místo Renáta Charvátová
3. místo Eliška Maazová
Starší žáci:
1. místo Vojtěch Khestl - Lovosice
2. místo Daniel Kreibich
3. místo Lukáš Machorek
Mladší dorostenky:
1. místo Eliška Šimková
2. místo Sára Helisová - Lovosice
3. místo Klára Žamberská - Lovosice
Mladší dorostenci:
1. místo Jaroslav Ludvík - Lovosice
2. místo Marek Charvát
Starší dorostenky:
1. místo Karolína Schejbalová - Lovosice
Ženy A:
1. místo Michaela Kreibichová
Muži A:
1. místo Petr Kalousek
2. místo Adam Přibyl
Ženy B:
1. místo Květa Fúsková
2. místo Erika Přibylová
Muži B:
1. místo Jan Schejbal - Lovosice
2. místo Luboš Přibyl
Běh na 1 km:
1. místo Jan Michalko (4.01 min.)
2. místo Marek Charvát (4.02 min.)
3. místo Petr Kalousek (4.12 min.)


