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Vážení a milí spoluobčané,

Folkoví Marien koncertovaly 
ve Slovanském domě

dřív, než vás zahrnu novými informacemi ze života města, do-
volte, abych vám z celého srdce popřála klidný a ničím neru-
šený Advent. Bylo mi potěšením tuto dobu, která by nás měla 
připravit na Vánoce, společně s vámi 1. prosince přivítat u roz-
svěcení vánočního stromku. Pokusme se tento čas prožít tak, 
že uprostřed shonu a horečných příprav si najdeme čas k za-
stavení se a zamyšlení nad tím, jak svoji sílu a energii dát i těm, 
se kterými je nám dobře, které máme rádi anebo těm, kteří nás 
potřebují.
Se začátkem Adventu se zároveň naplnil první měsíc naší prá-
ce na radnici a  je to tedy jistá příležitost k  prvnímu malému 
ohlédnutí. Pořád máme na mysli sliby, které jsme vám, voli-
čům, dali. Abychom je mohli řádně plnit, museli jsme v první 
řadě připravit návrh rozpočtu na rok 2019. K jeho jednotlivým 
kapitolám jsme přistupovali zodpovědně a racionálně. Máme 
připraveny fi nance na opravy silnic a veřejného osvětlení. Po-
čítáme s likvidací odpadu, opravami majetku, údržbou zeleně, 
s podporou školy a školky. A samozřejmě se pokusíme žádat 
i o dotace do různých programových dotačních titulů. Je jasné, 
že dotace město nespasí, ale mohou být přínosem. Musíme 
však pro ně mít připraveny projekty, takže nás čeká náročná 
práce, která se ale vyplatí. 
Je jasné, že tak, jako není jednoduché dotace získat, je i kom-
plikované je vyčerpat. Například pro letošní rok město dostalo 
dotaci na dodávku pro hasiče ve výši 750 tisíc Kč, kterou se vy-

čerpat nepodařilo. Projednali jsme však na kraji i na minister-
stvu její prodloužení do května příštího roku, a proto jsme zno-
vu vypsali výběrové řízení. Vítěze budeme znát už 10. prosince 
a  smlouva o  dodání bude projednána na veřejném zasedání 
11. prosince.
A co v dotacích plánujeme dál? Znovu jsme oprášili projekt na 
opravu rybníčka v Mikulášovičkách, připravujeme žádost o do-
taci na opravu místních komunikací, na opravu propustku, na 
opravu toalet v tělocvičně, na hřiště pro veřejnost a pamatová-
no je i na drobné památky.
Když jsem tento článek začala psát v duchu Adventu, nechtěla 
bych se proto s vámi loučit jen suchým výčtem dotačních titu-
lů. Proto jsme ve spolupráci s fi rmou Mikov připravili kulinářské 
předvánoční posezení. Možná se tak u nás rodí nová „kulinář-
ská“ tradice, která začala vloni porcováním vánočního kapra. 
Letos, abychom se neopakovali, jsme připravili večer na téma 
bramborový salát. Mimo jiné se naučíme, jak do něj správně 
nakrájet zeleninu, což zdaleka není tak jednoduché, jak to na 
první pohled vypadá. A  samozřejmě, chybět nebude ani tra-
diční rybí polévka. Srdečně vás proto zvu do salonku v přízemí 
ve Slovanském domě a věřím, že společně zažijeme příjemné 
setkání, které nás naladí pro Vánoce a pohladí po duši.
Děkuji Vám za přízeň a za spolupráci, přeji Vám klidné předvá-
noční dny a o Vánocích pak splněná přání a pohodu.

Ing. Miluše Trojanová - starostka

Dnes velmi vyhledávaná a navštěvovaná folková kapela z Par-
dubic vystoupila také v  mikulášovickém Slovanském Domě. 
Na dlouho avizované vystoupení přilákala celou řadu folko-
vých nadšenců nejen z  blízkého, ale i  vzdáleného okolí. Čle-
nové skupiny si pochvalovali hlavně atmosféru domáckého 
prostředí a  posluchače s  citem pro tento druh muziky. To se 
také nakonec odrazilo na prodeji hudebních nosičů, které se 
po koncertě prodaly.

 Tomáš Fúsek

REPREZENTAČNÍ 
PLES MĚSTA
26.1.2019

Slovanský dům

Foto: Tomáš Fúsek
Folkoví Marien z  Pardubic s  kapelníkem Víťou Troníčkem 
(uprostřed)

Foto: Jiří Fišer
Skvělé vokály dvorní zpěvačky Marien Zdeny Troníčkové umocni-
ly celý večer
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Z diáře starostky 
a místostarosty

Ředitel Mikova Karel Ježek 
obdržel cenu Přístav 2018

Česká rada dětí a mládeže již po 
sedmnácté udělila Ceny Přístav

Provoz městského 
úřadu o vánocích

26.11. - 30.11. příprava Adventu
27.11. - 30.11. schůzky k dotačním titulům
28. 11. jednání s majitelem bývalé pekárny o odklizení sklád-

ky
1.12.  Mikulášovický Advent
4.12.  jednání k projektu vybudování chodníků
5.12.  Ústí nad Labem – Agentura ochrany přírody – projekt 

Rybníček
            jednání k akcím Krájení zeleniny a Nožířské slavnosti
6.12.  jednání k problematice odpadového hospodářství – 

třídění odpadů, Školská rada
7.12.  povodňová prohlídka
8.12.  Mikulášský turnaj ve fotbale
10.12.  poděkování členkám SPOZ za obětavou práci
11.12.  veřejné zasedání zastupitelstva města
12.12.  jednání na SVS o fi nancování projektu vodovod a ka-

nalizace, 
          jednání o dotaci na opravu domu č.p. 321
13.12.  sdružení starostů v Chřibské, Krájení zeleniny
14.12.  jednání s pracovníky krajského úřadu na téma vylou-

čená lokalita

Spolu s pěti dalšími laureáty byl ředitel Mikova 
Karel Ježek oceněn Českou radou dětí a  mlá-
deže za to, že jako ředitel nožířské fi rmy Mikov 
dlouhodobě podporuje činnost s dětmi a mlá-
deží jak v Mikulášovicích, tak v okrese Děčín.
Ředitele Mikova, který byl mezi oceněnými 
politiky a  pracovníky státní správy jediným 
zástupcem komerčního sektoru, nominova-
ly organizace pracující s  dětmi a  mládeží jak 
z regionu, tak i s celorepublikovou působností. 
Konkrétně to byly Asociace turistických oddílů 

mládeže ČR, Klub Pathfi nder, základní organi-
zace Českého svazu chovatelů z  Mikulášovic 
a TOM 1027 Stopaři. Podpora projektů zaměře-
ných na děti a mládež je v souladu s přístupem 
fi rmy sídlící v  samotném srdci regionu České 
Švýcarsko k  životnímu prostředí. Tradiční vý-
robce nožů například podpořil akci ZOO olym-
piáda, kterou pořádala ZOO Děčín a pravidelně 
věnuje ceny na akce pořádané pro děti a mlá-
dež v Mikulášovicích.

PhDr. Bedřich Jetelina - ředitel komunikace

ČRDM udělila 27. listopadu šest svých tradič-
ních ocenění těm, kteří v  sobě nalézají kro-
mobyčejnou vůli podporovat mimoškolní prá-
ci s dětmi a mládeží. 
Cenu obdrželi:
Ing. Radek Zlesák – poslanec PSP ČR, člen 
podvýboru pro mládež a volnočasové aktivity, 
člen Rady města Žďár nad Sázavou
Ing. Karel Ježek – ředitel společnosti Mikov 
Mikulášovice, která vyrábí především celý sor-
timent nožů
Ing. Zuzana Vejvodová – starostka Městské 
části Praha-Zbraslav
Ing. Pavel Šotola – člen Rady Pardubického 
kraje zodpovědný za sociální péči a neziskový 
sektor
Pavel Kutiš – starosta obce Kaliště, okres Pel-
hřimov
Eva Lachoutová – pracovnice Oddělení mlá-
deže, tělovýchovy a  sportu Krajského úřadu 
Jihočeského kraje
Setkání zástupců ČRDM s  laureáty se ode-
hrálo v  rámci neformálně komponovaného 
večera v prostředí Divadla Royal na pražských 
Vinohradech. To založil roku 1929 Emanuel 
Maceška coby nejmodernější kino v Praze pod 
názvem Bio IlIusion. Velká část původního za-
řízení zůstala zachována, díky čemuž se pobyt 
v biografu podobá cestě do zlatých časů třicá-
tých let. Přesně tam vzal diváky Ceny Přístav 
i doprovodný program večera. Dominoval mu 
částečně předtočený groteskní fi lm, který se 
dotáčel přímo na pódiu. Laureáti si tak neod-

nesli jenom skleněné ocenění, ale i  jedinečný 
zážitek z účinkování v „prvorepublikovém“ fi l-
mu. Například Zuzana Vejvodová se proměnila 
v hrozící zahradnici, Pavel Šotola v muže shazu-
jícího z okna květináč, Pavel Kutiš v rozzlobené-
ho učitele s kružítkem…
Radek Zlesák dojal publikum tím, že věnoval 
svoji Cenu Přístav manželce Lucii za její obě-
tavou práci s dětmi v turistickém oddíle – ta ji 
ostatně také převzala.
Během následného soutěžního „Videostopu“ 
se fi lm zkompletoval a  pustil se pak na závěr 
večera. Výsledné dílo vyvolalo v sále zaslouže-
nou salvu smíchu. 
Téměř stovka přítomných vyslovila obdiv tvůr-
cům zábavného večera – Jiřímu Gureckému, 
Václavu Zimmermannovi a  Jakubu Řikovské-
mu.
Cenu za Ing. Karla Ježka přebíral ředitel ko-
munikace PhDr. Bedřich Jetelina, který si 
také v natáčeném fi lmu zahrál. Pokud si jej 
chcete prohlédnout, stačí si na internertu 
najít: 
https://www.youtube.com/watch?v=D05-
-uaMTsjY&feature=youtu.be
Udělení ceny navrhly mimo jiné i dva mikulá-
šovické spolky: ZO ČSCH  a  TOM Mikulášovice, 
které tak ocenily významnou podporu ze stra-
ny společnosti Mikov práci s  dětmi a  mládeží 
v uvedených spolcích. Ještě jednou touto ces-
tou děkujeme!

Za použití podkladů ČRDM 
zpracoval Vlastimil Jura

PÁ 21.12.2018 7.30 – 11.30 hodin

PO 24.12.2018 Štědrý den – zavřeno

ÚT 25.12.2018 1. Svátek vánoční – zavřeno

ST 25.12.2018 2. Svátek vánoční – zavřeno

ČT 26.12.2018 zavřeno

PÁ 27.12.2018 zavřeno

PO 31.12.2018 zavřeno

ÚT 1.1.2019 zavřeno

ST 2.1.2019 7.30 – 16.30 hodin

ČT 3.1.2019 zavřeno

PÁ 4.1.2019 7.30 – 14.30 hodin

UPOZORNĚNÍ
Městská knihovna bude 

ve dnech 27.12.2018 a 3.1.2019 UZAVŘENA.

Pf 2019

Příjemné a ničím nerušené 
prožití svátků vánočních 

a mnoho úspěchů do roku 2019

přeje Ing. Miluše Trojanová
starostka města Mikulášovice, 

zastupitelé a zaměstnanci
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Známe vítěze ocenění Neziskovka roku 2018 Pro všechny lidi 
dobré vůle

Již šestým rokem NROS - Nadace rozvoje ob-
čanské společnost udělila společně s  partne-
ry ocenění Neziskovka roku. V pondělí 26. 11. 
2018 během slavnostního večera v  pražském 
Divadle Archa převzaly prestižní titul a tradiční 
trofej ve tvaru hranolu z optického skla nezis-
kové organizace ve čtyřech kategoriích (malá, 
střední a velká organizace, Cena veřejnosti).
Titul Malá neziskovka roku si odnesl spolek Ka-
marádi ze středočeského Stochova.
Titul Střední neziskovka roku získala organiza-
ce Debra z Brna. 
Titul Velká neziskovka roku obdrželo centrum 
Modré dveře z Kostelce nad Černými lesy. 
Cenu veřejnosti si letos odnesla organizace 
Post Bellum, o.p.s., získala 913 hlasů z celkové-
ho počtu 2675.

Přehled letošního umístění - NEZIS-
KOVKA ROKU 2018 – semifi nalisté:
Malá neziskovka 1. místo: spolek Kamarádi, 
2. místo: OZP Akademie z.ú., 3. místo: Líska, z.s.
Na 4. místě se umístily dvě organizace: Český 
svaz chovatelů, z.s. - ZO Mikulášovice a Společ-
nost Parkinson, z. s. 
Střední neziskovka 1. místo: Debra, 2. místo: 
Aperio - Společnost pro zdravé rodičovství, z.s., 

3. místo: nebylo uděleno 
Velká neziskovka 1. místo: Terapeutické cent-
rum Modré dveře, z.ú., 2. místo: Diakonie ČCE 
– středisko Vsetín,            3. místo: Sociální služby 
Praha 9, z.ú. Na 4 místě se umístila organizace 
Post Bellum, o.p.s. 
Cena veřejnosti: Post Bellum, o.p.s. 
Jan Placák, manažer ocenění, dodává: „Máme 
velkou radost, že se nám podařilo zorganizovat 
už šestý ročník. Za to patří opravdu velký dík Sku-
pině ČEZ, České spořitelně, Plzeňskému Prazdroji, 
Českému rozhlasu, Právu, Nadaci Neziskovky, 
Nadaci Preciosa, společnosti LMC, Ottově tiskár-
ně a  v  neposlední řadě Divadlu Archa za jejich 
fi nanční a mediální podporu.“
My už můžeme pouze dodat, že náš spolek ZO 
ČSCH Mikulášovice se účastnil tohoto hodno-
cení po druhé. Od roku 2013 se přihlásilo do 
hodnocení zhruba 500 organizací, které pro-
šly metodikou Zdravého organizačního řízení 
NROS. Většině organizací byla poskytnuta roz-
vojová školení a nové možnosti propagace své 
činnosti. Takže vyzýváme další zdejší spolky, 
v příštím roce se zúčastněte taky!

Za použití podkladů NROS 
zpracoval Vlastimil Jura

V srpnu jsme se v naší malé městské kapličce rozloučili s Ve-
runkou Möseovou. Mohlo by se zdát, že jejím odchodem vše 
ztratilo smysl, že jakákoli pomoc a příspěvky byly marné. Její 
nemoc, se kterou tak nevídaně statečně bojovala, však zvedla 
obrovskou vlnu solidarity, která byla dojemná a dodávala sílu. 
Nebyla ve svém boji sama. Vy jste byli, se všemi příspěvky, slovy 
povzbuzení a pozitivními myšlenkami s ní a za to vám chceme 
MNOHOKRÁT PODĚKOVAT. 
V předvánočním čase, kdy se rodiny schází, okna se rozsvěcují 
světélky a srdce se usebírají, se obdarováváme, radujeme, ale 
také si připomínáme ty, kteří už s námi v tomto světě nejsou. 
Také bychom si měli právě v tento čas s vděčností připomenout, 
jak to, co nám připadá samozřejmé je pro někoho tak vzdálené, 
připomenout, jak maličkosti všedních dní jsou mnohdy věci vel-
ké, s vděčností připomenout, že zdraví, láska a vztahy jsou tím 
nejcennějším, co v životě máme. 
Bolest ze ztráty milovaného člověka nepřebolí. Je nesmiřitelná. 
Je nepřenositelná. Stále je a bude. Děkujeme vám nejen za so-
lidaritu, kterou jste prokázali četnými příspěvky na Verunčinu 
léčbu, ale i za to, že nám prokazujete a budete prokazovat vaši 
tichou účast.
Všem lidem dobré vůle přejeme požehnané Vánoce. 

Rodina Möseova  

• Zažíváte-li domácí násilí, potřebujete poradit, jak z bludného kruhu ven, exis-
tuje poradenské centrum - Intervenční centrum,  sídlo má v Ústí nad Labem, 
pobočku také v  Rumburku. Máchova ul. 492, sídlo ČD, tel. č. 475 511 811. 
Pomoci může i Policie ČR.

• Město hledá kronikáře. 
 Máte-li zájem, prosím, napište na starosta@mikulasovice.cz

• 26.1.2019 se uskuteční  Reprezentační ples města, připravujeme hudební 
blok písniček na přání. Máte-li zájem, napište svá přání se vzkazem, hudebníci 
písně nastudují a na plese zahrají. Své náměty pište na starosta@mikulasovi-
ce.cz. V případě velkého zájmu budeme písničky losovat.

• 1.1.2019 Novoroční ohňostroj od 19.00 hodin na náměstí

• 26.1.2019 Reprezentační ples – 20.00 hodin, Slovanský dům, bohatý program

 Vstupenky již v předprodeji na Měú Mikulášovice nebo v Městské knihovně 
u paní Machorkové

• 16.2.2019 Ples hasičů – Slovanský dům

KRÁTKÉ ZPRÁVY

KALENDÁŘ AKCÍ

Vedoucí místních chovatelů pan Vlastimil Jura (uprostřed) při 
slavnostním vyhlášení. Foto: vlastní

Přejeme všem našim členům a jejich rodinám, všem podporovatelům, 
příznivcům a spolupracujícím spolkům, příjemné prožití Vánočních svátků 

a šťastný a úspěšný celý rok 2019!
Děkujeme Vám za celoroční pomoc a podporu naší činnosti a návštěvu akcí, 

které jsme s radostí pořádali pro veřejnost.
Těšíme se, že se s Vámi i dalšími, kdo si doposud k nám cestu nenašli, 

budeme hojně setkávat na všech našich akcích 
po celý rok 2019!

Výbor ZO Českého svazu chovatelů Mikulášovice
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Otužilecké varování

Mikulášovický Advent 
rozzářil náměstí

„POZOR, POZOR! Velmi nakažlivá virová nákaza 
se šíří Mikulášovicemi! 
Právě byl vyhlášen stav stupně 10 (tedy ten nejne-
bezpečnější). Počasí v tomto roce jí přímo nahrá-
vá. Byl zaznamenán extrémní počet nakažených 
za posledních 100 let. Statisticky je nakažený 
každý 60-tý obyvatel našeho města. Všichni si 
dávejte pozor, s kým se bavíte. Přenáší se slovem. 
Zavrtá se Vám do mozku a nedá Vám spát, dokud 
Vás nepohltí!! Její neofi ciální jméno je otužování 
s místním označením Nutrie. Tímto tempem po-
hltí celé naše město do 16 měsíců...“
Toto varování napsal jeden z našich členů Pavel 
Havlíček. A  má pravdu. Naše „členská základ-
na“ se opět letos na podzim rozrostla. Kdo si 
vyzkouší plavání na koupališti nebo s laskavým 

souhlasem Tomáše Česneka v lomu za každé-
ho počasí, tak u této kratochvíle zůstane. Je to 
moc príma.
Věřte, že otužování není jen o  namáčení se 
v ledové vodě. Otužování je i o přístupu k oby-
čejným dnům, kdy nefňukáme, že venku prší 
nebo fouká vítr. 
Otužování je pro každého. Mají-li děti doma 
otužilé rodiče nebo prarodiče, chodí také. Tak-
že máme mezi sebou i nadějný „potěr“ a to Ba-
runku Kolonečnou a  Jiříka Havlíčka z  prvního 
stupně ZŠ.
Doufám, že se se všemi obyvateli Mikulášovic 
uvidíme u vody. Šťastný a otužilý rok 2019!

Renata Plešingerová

V letošním roce jsme mohli zaznamenat ma-
lou změnu v organizaci Mikulášovického Ad-
ventu a sice tu, že kulturní program se usku-
tečnil v kostele sv. Mikuláše. Před oltářem se 
pak představily už tradiční soubory našich 
předškoláků, žáků základní školy, žáků školy 
umělecké a v neposlední řadě také mikulášo-
vický pěvecký sbor. Nechybělo ani nezbytné 
požehnání, tentokráte se této role ujal gene-
rální vikář Mons. ICLic. Mgr. Martin Davídek. 
Pak už se průvod malých i  větších andělů 
vydal k náměstí, aby symbolicky přinesl svět-
lo pro náš mikulášovický vánoční strom. Na 

pódiu u stromečku si mohli přítomní vyslech-
nout nejprve slovo generálního vikáře a  pak 
popřála krásný advent svým spoluobčanům 
paní starostka Trojanová. Ti, kteří absolvovali 
průvod nebo zavítali jenom na mikulášovic-
ké náměstí si mohli vychutnat předvánoční 
atmosféru v zajímavě nasvíceném prostředí 
například u několika prodejních stánků s de-
koracemi, sladkostmi nebo se občerstvit sty-
lovou klobásou. Velké poděkování patří všem, 
kteří se na přípravách, nacvičování programu, 
výzdobě, organizaci a také úklidu podíleli.

Tomáš Fúsek

Foto: vlastní
Při otužování není led žádnou překážkou

Samotný výběr a  následná přeprava vánočního stromu je nároč-
ným procesem, za pomoc s  výběrem děkujeme panu Jaroslavu 
Strejcovi

Důležité je i pečlivé osazení samotného stromu do stojanu na ná-
městí, nemluvě též o  nesnadné instalaci světelné a  dekorační vý-
zdoby.
Foto: Jiří Fišer a Tomáš Fúsek

A už jsme na náměstí, průvod dorazil ke slavnostnímu rozsvícení 
vánočního stromu

Foto: Jiří Fišer a Tomáš Fúsek
Vřelé pozdravy přítomným řekla také starostka Ing. Miluše Trojanová

Základem pro otužování v mrazivých dnech je důkladná příprava plavecké plochy.

FOTO ZPRÁVY
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Historie vánočních ozdob
Nápad, umocnit kouzlo Vánoc slavnostně vy-
zdobeným stromečkem, se zrodil začátkem 
17. století v Alsasku, kde tehdy kněží začali po-
dobným způsobem  slavnostně krášlit, v době 
nejhezčích svátků, své kostely. Tento zvyk si 
do svých domovů pomalu přenesly mnohé 
movité měšťanské rodiny, aby časem zdo-
mácněl i v chudších příbytcích. První strome-
ček u nás usadil a ustrojil ředitel Stavovského 
divadla Jan Karel Liebich v  roce 1812. Tehdy 
se na větvičky smrčků, boroviček či jedliček, 
nového to symbolu Vánoc věšelo hlavně su-
šené ovoce, fi gurky vytvarované z těsta nebo 
domácí perníčky. Postupně k nim přibyly růz-
né podomácku vyrobené cetky z papíru nebo 
ze slámy, bombóny a drobná tělíska různých 
tvarů balená do barevných papírků. V krátkém 
čase se zájem o vánoční ozdoby značně rozší-
řil a během 19. století přivedl celou řadu pod-
nikavců k myšlence na zavedení výroby toho-
to žádaného zboží. Ti přicházeli s  novinkami 
podle toho, z jakého kraje a tradic pocházeli.
V polovině 19. století měl navrch odpad z ba-
vlny, který výrobci dovedně upravovali do tva-
rů připomínajících rampouchy, ovoce, zeleni-
nu. K tomu aby se konečné výrobky co nejvíce 
podobaly originálu, sloužily speciální lisy, ve 
kterých se vata formovala pod tlakem do, 
k těmto účelům připravených, forem. K povr-

chové úpravě se používala lepidla, na která 
se nanášely různé barevné posypy, nebo se 
ozdoby polepovaly různými papírky, mnohdy 
povoskovanými. Tuto technologii u nás pou-
žívali v  dílně Antonína Svobody v  Kralupech 
nad Vltavou, která byla později přestěhována 
do Nelahozevsi. Nabízí se myšlenka, že tyto 
postupy mohly být převzaty od výrobců umě-
lých květin a ovoce u nás ve výběžku a na ně-
mecké straně hranic.
Nástroje výrobců se zdokonalovaly a  tak 
spolu s novými nápady přišly na trh složitější 
a dokonalejší tvary v podobě různých fi gurek, 
které bylo zvykem věšet na nejnižší větvičky, 
aby byly na dosah dětem na hraní. Zájem 
o vánoční ozdoby nadále sílil a tak ke spokoje-
nosti všech, přicházely ke slovu další novinky. 
Prostřednictvím obchodníků ze Skotska se 
k  nám dostalo takzvané Tragantové cukroví. 
Základem pro jeho výrobu byla směs cukru 
a rostlinných pryskyřic. Tragant je polysacha-
rid získávaný z  keřů kozince, který  v  Evropě 
roste hlavně v  Řecku ale také v  Malé Asii. 
Vlastně s  ním přicházíme do styku dodnes, 
jako s emulgátorem E413.
V pořadí další novinkou byly Lyonské vánoční 
ozdoby. Místem jejich původu je označován 
kraj v  okolí francouzského Lyonu. Tvořivým 
materiálem v tomto případě byla tenká kovo-

Dobová vánoční výzdoba prezentovaná ne jedné z mnoha výstav, 
které se k tomuto tématu zpravidla v době adventní pořádají

HISTORIE

vá, stříbrná nebo zlatá vlákna, ze kterých tamní umělci vyráběli 
nejčastěji různé řetězy, hvězdice nebo třeba vrcholové špičky.
Pro nás je zajímavý fakt, že se na trh dostaly a navíc byly veli-
ce populární a  žádané takzvané sebnitzké ozdoby, vyráběné 
v našem kraji a pojmenované podle Sebnitz, kde přišly na svět. 
Tehdy u  našich sousedů přišli s  nápadem pro využití kombi-
nace kartonového papíru, skleněných vláken, lyonského drátu 
a  různých plíšků. Z  jejich dílniček vycházely velice originální 
tvary nejčastěji v podobě různých hodin nebo třeba létajících 
balónů. V Čechách jejich produkci, stejně jako u těch vatových 
převzala výše jmenovaná fi rma z  Kralup. Tyto ověsky zdobily 
stromečky ještě v 80. letech minulého století.
Velice oblíbené, od konce 19. století dodnes, jsou dřevěné vá-
noční ozdoby z německé strany Krušných hor, kterými oslňuje 
i fi rma Ratags z Langenwölmsdorf u  Stolpenu, která má jednu 
ze svých prodejen i  na náměstí v  Sebnitz. Tuto manufakturu 
nedaleko hranic vřele doporučujeme k návštěvě. Nejen, že se 
můžeme místním šikovným výrobcům koukat doslova na ruce 
při jejich práci ale součástí areálu je i velice rozsáhlá prodejna 
veškerého vánočního a  velikonočního zboží. Jemné přívěsky 
z dřevěné dýhy, postavičky, svícny a betlémy vás okouzlí a ne-
odoláte jim.
Dneska všeobecně strojíme stromek převážně skleněnými 
ozdobami. Ty první vyrobili němečtí skláři v Durynsku, konkrét-
ně v okolí města Lauscha. Ozdobám mnoha tvarů a barev před-
cházely různě tvarované ověsy z  tenkostěnných bižuterních 
perliček, původně určených pro výzdobu dámských klobouků. 
Přes bižuterní dílny v  Podkrkonoší se produkce skleněných 
vánočních ozdob dostala na Jablonecko, odkud dnes z mno-
ha provozoven putují nádherné kolekce do celého světa. Naši 
skláři drží i nerovný boj s producenty plastových cetek.
Zdobením vánočních stromků ale vše nekončilo a  ke slovu 
přišlo jejich osvětlení. Zpočátku tuto funkci plnily lojové a po 
nich, donedávna používané, voskové svíčky. Ty se zpočátku 
zapichovaly přímo do kmene nebo silnějších větví. Skřipce 
kdosi vymyslel až v 70. letech 19. století. Jedinou nevýhodou 
tohoto osvětlení bylo nebezpečí založení požáru. V minulosti 
si mnohé rodiny takto nešťastně pokazily nejhezčí svátek roku. 
Vosk pak postupně mezi 20. a  30. rokem 20. století vytlačila 
elektrická osvětlení. Historicky první vánoční stromek se ale 
rozzářil o něco dříve. Stalo se 22. prosince 1882 v New Yorku. 
Vynálezcem a  průkopníkem tohoto doplňku pro dokonalost 
naší vánoční pohody nebyl nikdo jiný, než vynálezce žárovky 
Thomas Alva Edison se svým spolupracovníkem Johnsonem, 
v  jehož bytě došlo k  premiéře, při které prý bylo zažehnuto 
80 barevných svíček o velikosti lískového oříšku.

 Text a foto: Petr Horák
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Svůj blok si zazpíval také mikulášovický pěvecký sbor

Po skončení programu se již všichni seřadili k průvodu 
směr náměstí

Mons. ICLic. Mgr. Martin Davídek pozdravil a  popřál 
všem obyvatelům našeho města

Během akce bylo možné doplnit potřebné dekorace pro 
domácnost u stánků místních podnikatelů

Ty menší děti ještě čertovi unikly, ale v oddělení Motýlků 
a Berušek už došlo i na sliby

Slovem uvedl Mgr. Roman Klinger, který přivítal gene-
rálního vikáře Mons. ICLic. Mgr. Martina Davídka

Před samotným odchodem ještě nezbytné požehnáníKostel se zaplnil nejen malými andílky, dalšími účinkují-
cími, ale i přihlížejícími diváky

Své výtvory prezentoval také Spolek Kolem dokola

Mikulášská besídka základní školy se konala opět ve 
Slovanském domě

Větší andělé ze základní školy si připravili také svojí 
skladbu

U stánku keramiky a informačního střediska byl mimo 
jiné také k vidění nepřeberné množství výrobků našich 
dětí vytvořených v rámci volnočasových aktivit

Mikuláš, anděl a  čert navštívili stejně jako každý rok 
i děti v mateřské škole

Přípravy besídky se tradičně ujala letošní devátá třída Starší školáci připravili pro ty mladší celou řadu soutěží

Foto: Jiří Fišer a Tomáš Fúsek

FOTO ZPRÁVY
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Křest knihy  
autorské čtení

Werner Imhof publikoval biografi i české ženy, která přežila 
Osvětim.
Náš spoluobčan pan Werner Imhof pokřtil dne 28.11.2018 v Pra-
ze, DSP Hagibor svou první knihu. Jde o příběh pražské pamět-
nice století Lísy Mikové. 
Paní Miková, ročník 1922, žije 93 let v Praze. Tři a půl roku 1942 
– 1945 strávila nedobrovolně jinde: koncentrační tábory Tere-
zín, Osvětim, Freiberg a Mauthausen. Nyní žije v DSP Hagibor 
v  Praze. Dne 21.6.2010 jsme měli možnost poslechnout si její 
vyprávění i v našem městě, kdy byla  ubytována a uskutečnila 
besedu v hotelu RON. 
Autor knihy zaměřuje své práce na holokaust a  totalitarismus 
20. století. Organizoval, pedagogicky doprovázel a  modero-
val více jak 700 besed s  pamětníky. Přeložil dvě autobiografi e 
z českého do německého jazyka a angažuje se jako průvodce 
v Terezíně.

Lenka Imhof

Foto: vlastní
Paní Lisa Miková, Terezín 2010

Zaměstnanci a klienti Spolku Kolem dokola přejí všem 
krásné prožití vánočních svátků a hodně zdraví, 

štěstí a spokojenosti v novém roce 2019. 
Děkujeme za podporu v letošním roce městu Mikulášovice, 
Krajskému úřadu Ústeckého kraje, soukromým fi rmám 

a sponzorům a doufáme, že tato spolupráce bude pokračovat 
i v roce následujícím. 

Za Spolek Kolem dokola Jaroslava Špisová, 
vedoucí sociální služby  



strana 8 prosinec 2018MIKULÁŠOVICKÉ NOVINY

PŘEJEME       VÁM KRÁSNÉ

HODNĚ ŠTĚSTÍ, ZDRAVÍ
A NALÍTANÝCH KILOMETRŮ BEZ NEHOD.

        Vánoce
  a v Novém roce

Pokračování podzimního 
soustředění biatlonistů v Jilemnici
Jen měsíc po prvním soustředění, 30. listopa-
du, vyrazili mladí biatlonisté z Mikulášovic opět 
do moderního areálu Hraběnka v  Jilemnici 
na další, víkendové. Hned v  pátek po příjez-
du proběhl první podvečerní trénink jízdy na 
kolečkových lyžích pod umělým osvětlením. 
Jednalo se však o poslední trénink tohoto dru-
hu, protože přes noc napadl 1 cm sněhu, který 
umrzl a zbytek víkendu se nedalo trénovat na 
lyžích a ani na těch kolečkových. Biatlonisté si 
tak dostatečně užili kondiční a střelecké přípra-
vy. Mrazivé počasí v průběhu tréninků ukázalo 
odlišnost od té letní, kdy je nutné udržet tělo 
neustále zahřáté a  v  pohybu, což při klido-
vých střeleckých položkách dost dobře nejde. 
Hodně tak pomohlo kvalitní funkční oblečení, 

které je naší nezbytnou výbavou. V novém roce 
se můžeme těšit na nové klubové závodní ly-
žařské kombinézy a  funkční oblečení, které si 
díky sponzorskému daru od společnosti All365 
s.r.o., dotaci města Mikulášovice a příspěvku ro-
dičů můžeme dopřát.  
Našim přáním je uspořádat v pátek 28.12.2018 
regionální závod žactva v  biatlonu v  prosto-
rách bývalého kluziště a  jeho okolí. Ovšem 
jsme závislí na počasí, zda k nám bude štědré 
a nadělí nám dárek v podobě sněhové peřiny. 
Takže pokud nám bude přáno, rádi Vás uvidíme 
a budeme vděční, když přijdete podpořit nejen 
domácí závodníky. 

Zdeněk Mocík

Klub si moderní střelnici a okolní areál oblíbil

Tak veliké terče přeci na 50 metrů musí každý trefi t – opak je však pravdou

Adélka Trojanová při mrazivém tréninku střelby

Nová biatlonová tvář v klubu Natálka Ludvíková
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Mikulášský fotbalový turnaj elévů
V sobotu 8. 12. 2018 FK Mikulášovice pořádal 
v  místní sportovní hale již 21. ročník Mikuláš-
ského turnaje v halové kopané přípravek roč-
ník 2010 a mladší. Vítězem turnaje se po pěti-
leté odmlce stalo mužstvo mladých nadějí z SK 
Plaston Šluknov, které ve fi nále porazilo svého 
soka z pořádajících  Mikulášovic poměrem 2:0. 
Třetí příčku vybojovalo mužstvo z Dolní Pous-
tevny, když porazilo obhájce z  Varnsdorfu až 
v  penaltovém rozstřelu. Utkání skončilo remí-
zou 1:1 a  penalty vyhrála Poustevna 1:0. Tur-
naje se zúčastnilo osm družstev ze čtyř klubů 
Šluknovského výběžku.  Mužstva byla rozloso-
vána do dvou skupin po čtyřech mužstvech, 
kde se utkal každý s každým. Po odehrání zá-
kladních skupin byla mužstva nasazená podle 
umístění do vyřazovací části turnaje. K jednot-
livému utkání nastupovalo za každé mužstvo 
pět nadějných borců, jeden brankař a  čtyři 
hráči v poli. Každé utkání ve skupině se hrálo 
1x10 minut. Čtvrtfi nále, semifi nále a o umístě-

ní se hrálo také 1x10 minut. Celý turnaj zdár-
ně a  bez potíží odpískali rozhodčí, Josef Hýbl 
a Marek Šimek, kterým patří velké poděkování. 
Na závěr tradičního turnaje se na turnaj přišli 
podívat, čert s Mikulášem, kteří se společně se 
starostkou paní Trojanovou, ujali slavnostního 
předávání sladkých cen pro všechna zúčast-
něná mužstva, poháry a ceny pro nejlepší jed-
notlivce, kde pro velký počet hráček byla udě-
lena i cena pro nejlepší hráčku. První tři celky 
dostaly poháry a vítězi byl propůjčen i putovní 
pohár, se kterým se mohli hráči vyfotit spolu 
s  čertem a  Mikulášem. Po slavnostním aktu 
byl putovní pohár opět vrácen organizátorům 
k uložení pro další ročníky. Organizátoři tohoto 
turnaje by chtěli poděkovat sponzorům Miku-
lášského turnaje: Město Mikulášovice,  Mikov,  
Alatex, Korekta, fi rma TETA a FK Mikulášovice. 
Závěrem se organizátoři těší a zvou na další již 
22. ročník v roce 2019. 

Foto: Tomáš Fúsek

Mikulášovický fotbalový oddíl nejmenších vybojoval velmi pěkné druhé místo

Naši kluci z obou zúčastněných družstev se snažili vybojovat každý balón

Na oslavu patrona našeho kostela proběhl koncert žáků základní 
umělecké školy pod vedením pana Patrika Englera 
(foto: Tomáš Fúsek)

Do naší základní školy opět zavítalo sférické kino, v místní tělocvič-
ně tak vyrostla promítací hala a žáci v ní mohli sledovat zajímavé 
pořady

Naši hasiči zasahovali u požáru odstaveného autobusu v dolních 
Mikulášovicích. Tentokrát si živel vybral svojí daň, naštěstí pouze tu 
materiální, při požáru nebyl nikdo zraněn.

FOTO ZPRÁVY

Výsledky turnaje:
Skupina A:
1. FK Mikulášovice 1 6:2 7 bodů

2. FK Dolní Poustevna 2 5:1 6 bodů

3. SK Plaston Šluknov 6:7 4 body

4. FK Varnsdorf 1 1:8 0 bodů

Skupina B:
1. SK Plaston Šluknov 2 11:0 9 bodů

2. FK Varnsdorf  2 5:3 6 bodů

3. FK Dolní Poustevna 1 4:8 3 body

4. FK Mikulášovice 2 2:11 0 bodů

Celkové umístění:
1. SK Plaston Šluknov 1

2. FK Mikulášovice 1

3. FK Dolní Poustevna 2

4. FK Varnsdorf 2

5. -8. FK Dolní Poustevna 1

5. -8. SK Plaston Šluknov 2

5. -8. FK Varnsdorf 1

5. -8. FK Mikulášovice 2

Čtvrtfi nále:
FK Mikulášovice 1 – FK Mikulášovice 2 9:0

SK Plaston Šluknov 2 – FK Varnsdorf 2 1:5

FK Dolní Poustevna 2 – FK Dolní Poustevna 1 3:0

FK Varnsdorf 1 – SK Plaston Šluknov 1 0:3

Semifi nále:
FK Mikulášovice 1 – FK Varnsdorf  2 1:0

FK Dolní Poustevna 2 – SK Plaston Šluknov 1 1:4

O 3. Místo:
FK Varnsdorf 2 – FK Dolní Poustevna 2 1:1 (PK 0:1)

Finále:
FK Mikulášovice 1 – SK Plaston Šluknov 1 0:2
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Běh na Chlum tradičně uzavírá běžeckou sezonu
Mistrovská sezona je sice již dávno za námi, ale ani v období volnějšího sportov-
ního režimu mikulášovičtí běžci nezahálejí. Na poslední běžecký závod v okresu 
si část oddílu zajela poměřit síly s běžeckými „hladkaři“ a atlety ze širokého okolí. 
Přesto, že běh na rozhlednu Chlum nad Děčínem patří mezi ty náročnější běhy, 
naši zástupci se rozhodně ve výsledkových listinách neztratili. Mezi běžci specia-
listy si připsali hned několik cenných skalpů a navíc jsme přivezli do Mikulášovic 
hned šest medailí. Je třeba ještě uvést, že zdaleka ještě nestartovala celé řada 
kvalitních mikulášovických sportovců z  důvodu zranění a  nemocí. To je dobrá 
zpráva pro celý náš sport ve městě, stále více nadšených a aktivních lidí se věnuje 
rozmanitému pohybu. Tento trend se pak kladně odráží v celkové kondici našich 
obyvatel, děkujeme za tento přístup. Běhejte, sportujte, otužujte se a žijte aktivně 
dál, prospěje to hlavně vám osobně, ale i vašemu okolí.

Výsledky mikulášovických závodníků:
Žáci do 7 let:
3. místo Matěj Vokoun

4. místo Václav Kubička

Žákyně do 9 let:
1. místo Magdaléna Kulhavá

Žáci do 11 let:
3. místo Ondřej Fúsek

Mladší žákyně:
7. místo Barbora Trojanová

9. místo Renáta Charvátová

Starší žáci:
2. místo Marek Charvát

3. místo Jan Michalko

Muži do 39 let:
12. místo Petr Kalousek (49.51 min.)

14. místo Daniel Charvát (50.39 min.)

Ženy do 59 let:
2. místo Pavlína Trojanová (49.27 min.)

V kategorii žákyň do 9 let si zlatou medaili vyběhla Magdaléna Kulhavá

Na třetím místě v kategorii žáků do 7 let se umístil Matěj Vokoun Pro stříbro fi nišovala ve své kategorii také Pavlína Trojanová


