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číslo 9 ročník 27 září 2017 ZDARMA

SVOZY ODPADŮ 
ŘÍJEN

DOMOVNÍ ODPAD

týdenní - každé pondělí

14ti denní – liché pondělí 9.10. a 23.10.

kombinovaný - každé pondělí

měsíční - pondělí 2.10.

BIO ODPAD

14ti denní – sudá středa 4.10. a 18.10.

PYTLE S TŘÍDĚNÝM ODPADEM

Sudé pondělí 2.10., 16.10. a 30.10.

Hasičská zábava 

Slovanský dům 

29.9.2017 

od 20.00 hodin

Ring volný  
boxerská show, 

Slovanský dům 

7.10.2017 od 

16.00 hodin

Koncert 

KATAPULT
Slovanský dům 

21.10.2017 

od 20.00 hodin

rozloučili jsme se s  létem, dětem utekly prázdniny, skončil čas 
letních dovolených. Velmi ráda jsem 4. září přivítala na palubě 1. 
třídy 26 dětí. Paní třídní učitelce Mgr. Marii Čihákové jsem popřá-
la, aby děti byly pozorné a rády do školy chodily. Popřála jsem 
třídě, aby jejich loď plula na klidné hladině, aby na konci června 
doplula do přístavu bez šrámu a bez ztráty jediného plavčíka. 
Sama jsem si uvědomila, jak čas letí. V lavicích totiž seděly moji 
první mikulášovičtí občánkové, které jsem jako starostka vítala 
v naší obřadní síni.
Z první třídy jsem na pár okamžiků také pozdravila žáky 9. tří-
dy. Oproti jiným letům je třída úplně plná. V  lavicích sedí totiž 
27 dětí. Třídnímu učiteli panu Ing. Robertu Riedlovi a  dětem  
jsem popřála šťasný rok. Popřála jsem dětem, aby studiu věno-
valy velkou pozornost, aby se na přijímací zkoušky na svoje vy-
sněné školy dobře připravily. Milá byla také návštěva mateřské 
školy.
Zdálo by se, že letní měsíce jsou jen odpočinkové a  že se nic 
neděje. Ale opak je pravdou.  V Mikulášovicích se hodně spor-
tuje, populární je biatlon, turistický závod, tenis, fotbal, golf, 
volejbal, kuželky.. a kdo jen tak rád chodí běhat, vznikla velmi 
příjemná iniciativa Běh na krásu, na našem koupališti probíhá 
nepřetržitě otužilecké plavání. Máte-li obavy ze studené vody, 
neváhejte a přijďe se podívat nebo si chladnější vodu vyzkoušet 
27.9. od 17 hodin. Návštěvou nás poctí otužilecký oddíl z Varns-
dorfu, Krásné Lípy, Rumburka, České Kamenice. Všichni na naše 
koupaliště jezdí moc rádi. Sami ve svých městech takové zázemí 
nemají.
Velký úspěch zaznamenalo divadelní představení Sborovna. 
Kulturu nám přivezl např. Pavel Trávníček, Uršula Kluková, Kate-
řina Kornová. Hercům se u nás líbilo a byli překvapeni, že i v tak 
malém městě je zázemí pro pořádání  společenských akcí.
Velké úsilí jsme věnovali údržbě městské zeleně. Péče o zeleň je 
náročná, ale vyplatí se. Vedli jsme také boj s větrnými mlýny…. 
neustálé uklízení odpadků.  Někdy až žasneme, kolik odpadu 
a kde všude se povaluje. Sama se velmi podivuji, že občané ne-
mají ani ponětí o  systému vedení odpadového hospodářství, 
které ve městě funguje pod taktovkou paní Mocíkové velmi 
dobře. Náš motivační systém učí občany třídit, učí občany šetřit 
vlastní peníze. Ceny za svoz odpadu máme přívětivé. S vidinou 
snížení ceny zastupitelé města schválili přistoupení Mikulášo-
vic k  obcím Šluknovska do společného výběrového řízení na 
dodavatele služby Svoz komunálního odpadu. Problematika je 
rozsáhlá a  složitá. Probíhají jednání, shromažďují se statistické 
informace a hodnoty se porovnávají. Jaká cena za svoz komu-
nálního odpadu vyplyne z výběrového řízení, to se teprve uvidí. 
Možná máme před sebou změny této služby, možná náš fun-
gující a  lety prověřený systém odpadového hospodářství do 
budoucna zachováme.
Kromě sportování, kultury, zábavy a  schůzování jsme se také 
starali o majetek města. Proběhla plynofi kace mateřské školky. 
Byly instalovány 3 plynové kotle s regulací za cenu 450 tis. bez 
DPH. Proběhla částečná generální oprava střechy garáže u MÚ 
za 70 tis., museli jsme zajistit opravu hnilobou poškozených 
stropních trámů v  horní budově školy. Od července probíhala 
oprava školní kuchyně za bezmála 500 tis. Kč. Slovanský dům 
dostal nová okna za 256 tis. bez DPH, v  1.NP byla provedena 
kompletní oprava podlahy. Ve společenské místnosti máme 
nové lino a  v  hudebním salonku parkety. Tyto prostory jsou 
připraveny pro Vaše rodinné, pracovní, spolkové aktivity. Ceník 
pronájmu pro nejrůznější příležitosti se připravuje. V  budově 
MÚ byla opravena topná soustava a vodárna. Do kaple Tří Otců 
byly nainstalovány mříže. Konečně sem mohly být umístěny 
sochy, které této kapli na sochařském sympoziu v lomu v roce 
2016 vysochali řezbáři z Děčína.
Svépomocí byly provedeny tyto práce: Oprava opěrné zdi u zá-
kladní školy, oprava kuchyně, společenské místnosti a hudební-

ho salonku v 1.NP Slovanského domu, stavební opravy v č.p.19 
na náměstí, zde byly vybudovány prostory pro novou knihovnu, 
pro Muzeum nožířské tradice, probíhá rekonstrukce střešního 
pláště budovy bývalých kasáren. Pracovníci města zajišťovali 
drobné opravy místních komunikací, terénní úpravy městských 
pozemků. Díky přátelům našeho koupaliště probíhají neustálá 
vylepšení zdejšího zázemí.
V  měsící září probíhá instalace optického kabelu pro vysoko-
rychlostní datový tok (TV a  internet). Práce probíhají pod tak-
tovkou fi rmy Cetin.
Na co se ještě můžeme těšit? Do konce roku bude opraven mos-
tek u  č.p. 423, mostek se nachází v  dolní části města a  rekon-
strukci provede fi rma Řehák s.r.o. z Mělníku. Práce proběhnou 
v součinnosti se st. p. Povodí Ohře, který provede v tomto místě 
rekonstrukci koryta Mikulášovického potoka.
Do konce roku se dočkáme opravy silnice u hasičárny, na kterou 
máme přislíbenou dotaci od MMR ve výši 1.000.000 Kč.  Dále 
se opraví střecha na č.p. 10 – fara. Dodavatelem prací je fi rma 
Horáček Petr z Varnsdorfu.
Rádi bychom podali žádosti o dotace např. MPSV -  terénní pra-
covník, Fond dopravní infrastruktury – chodník u kostela, dále 
žádost o  dotaci na revitalizaci malé vodní nádrže -  Rybníček 
v Mikulášovičkách. Dokumenty se připravují, je to běh na delší 
trať. Ale stojí to za to. Pokud získáme do městského rozpočtu 
prostředky z dotace, je to velká starost, obrovská zodpovědnost, 
hodně úsilí. 
Jak nám, malým obcím, pomáhají zákony, úředníci…, to se do-
čtete na jiném místě našich novin. Příspěvek připravil pan sená-
tor Ing. Zbyněk Linhart. Mohu jeho slova jen potvrdit, protože 
moje zkušenosti se získáváním razítek jsou velmi zajímavé. Ale 
to až někdy příště.

Přeji Vám příjemné čtení, Trojanová Miluše, starostka 

rozloučili jsme se s létem dětem utekly prázdniny skončil čas ho salonku v 1 NP

Vážení a milí spoluobčané,

Zahajení školního roku

Malé školáky přivítala především jejich třídní učitelka Mgr. Marie 
Čiháková.

Prázdniny jsou pryč a  máme tady zase nový školní rok. Co to 
vlastně znamená, si dovedou představit zejména ti, kteří již 
nějaký ten pracovní školní rok prodělali. Do neznáma přicháze-
jí naši prvňáčci, do lavic zasednou vůbec poprvé, a  tak jim to 
všichni chtěli zjednodušit a  zpříjemnit. Na tu slavnostní chvíli 
bylo opravdu narváno, ve třídě nebylo k hnutí. Přišli rodiče, pra-
rodiče, příbuzní, aby si také užili ten v životě přelomový den, tu 
hodinu, tu nezapomenutelnou chvilku napětí. Školáky přivítala 
také starostka města Ing. Miluše Trojanová, ředitelka základní 
školy Mgr. Dagmar Kalousková a  hlavně jejich třídní učitelka 
Mgr. Marie Čiháková. Představili se také zástupci z deváté třídy, 
přišli malé školáky podpořit, říct jim, že se na ně mohou obrátit 
ve chvílích, kdy si nebudou vědět rady. 

Foto: Tomáš Fúsek

Obrovského úspěchu jsme 
dosáhli na mezinárodním 
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KRÁTKÉ ZPRÁVY

Prázdniny máme všichni rádi, protože jsou časem volna, krás-
ného počasí a bohatých zážitků. Ovšem abychom si je mohli 
náležitě užít, nejde to bez zbývajících deseti „běžných” měsíců, 
do kterých právě vstupujeme. Když se ale ještě za těmi uplynu-
lými prázdninami ohlédneme, ukazuje se, že pro Mikov nebyly 
časem nicnedělání. Věnovali jsme je plánování, technickým 
projektům, a podařila se nám i malá slavnost. 

Otevření městské knihovny
Ve čtvrtek 5.10.2017 proběhne od 14.00 hodin slavnostní otevření zrekonstruované městské 
knihovny.

Poděkování
Chtěla bych tímto velmi poděkovat panu Františku Stružkovi za zhotovení pomůcky, která 
usnadňuje život mému manželovi upoutanému na invalidní vozík.

T. Kočková
Traktor
Město má nový traktor, na základě výběrového řízení byl zakoupen zbrusu nový traktor Zetor 
Proxima, který by měl splňovat všechny požadavky při náročné údržbě a chodu města. Bude 
sloužit zejména k zimní údržbě, udržování zeleně, práci v městských lesích.

Výstavní stánek fi rem Mikov a Conmetron na letošním ročníku 
mezinárodního stavebního veletrhu FOR ARCH 2017 předstal 
to nejlepší, co obě fi rmy svým zákazníkům v současnosti nabí-
zejí - jak prvotřídní nože, tak i přístroje pro mechanické spon-
kování a přibíjení hřebíků.
Na stánku, který návštěvníci veletrhu našli v hale 5, měly svou 
premiéru nové ruční sponkovačky s vysokou přidanou hodno-
tou. Tuto novinku Conmentronu pak doplnily ty nejlepší nože 
z nabídky Mikova, ať již klasické vyhazovací nože Predator, lo-
vecké Fixiry nebo nože List, Patron a Pocket z nové řady Pro-
gress. A samozřejmě, nebude chybět ani tradiční výrobek - nůž 
Rybička.
Společný stánek Mikova a  Conmetronu je dalším krokem na 
cestě k integraci obou fi rem. Ta začala na jaře letošního roku, 
kdy se novým majitelem Mikova stala právě fi rma Conmetron, 
která je vlastněna stoprocentně českým kapitálem. 
Firmy Mikov a Conmetron sídlí na území Českosaského Švýcar-
ska a obě navazují a dále rozvíjejí místní staletou tradici výroby 
nožířského a  drobného průmyslové zboží. Ve svých oborech 
jsou lídry trhu v České republice a své výrobky vyvážejí do de-
sítek zemí všech kontinentů.
Veletrh FOR ARCH 2017 se uskutečnil od 19. do 23. 9. 2017 na 
výstavišti PVA EXPO PRAHA v Letňanech.

Bedřich Jetelina, 
ředitel komunikace

Od 1. září 2017 budou výrobky a materiály Mikova označeny 
novým logem. Klasický ovál s nápisem „Mikov” v něm doplní 
text „since 1794”. Tímto dnem Mikov přestane používat starší 
loga šermíře nebo lvíčka s nápisem „Czech republic”.
„Změnu jsme přijali proto, že jsme chtěli sjednotit označení na-
šich výrobků, používat jednoduché logo a zároveň odkázat na 
staletou tradici nožířské výroby, jejíž jsme pokračovateli,“ řekl 
obchodní ředitel Mikova Petr Balej.
Svůj charakteristický potisk si však z historických důvodů ně-
které nože ponechají, například Venado nebo Lovu zdar. 
„Změna samozřejmě neznamená, že od září již na trhu nebu-
dou výrobky se staršími logy. Jak naši prodejci, tak i Mikov sa-
motný, mají ještě některé nože s tímto označením na skladě, 
a je samozřejmě nutné je doprodat. Může to tak být třeba vý-
zva pro některé sběratele,” dodal Petr Balej.
Firma Mikov je tradičním výrobcem nožů a kancelářské techni-
ky, v čemž navazuje na staletou tradici této produkce v oblasti 
Českého Švýcarska, kde Mikulášovice leží.
Mezi nejznámější výrobky značky patří nejrozšířenější nožík 
v České republice Rybička, vyhazovací nůž Predator, oblíbený 
moderní nůž List nebo řadou cen za design ohodnocená série 
nožů Pocket.

 Bedřich Jetelina,  ředitel komunikace

O tom, že se v  srpnu slavnostně otevřely 
prostory Muzea nožířské tradice, psaly snad 
všechny noviny. Každý se tak mohl dozvědět, 
že po pěti letech provozu v areálu Mikova má 
nyní muzeum nové místo v  Městském infor-
mačním středisku. Muzeum je teď nejen lépe 
dostupné, více reprezentativní, ale zejména 
mnohem prostornější, takže umožňuje další 
rozvoj. 
Přibydou do něj ještě výrobky kancelářiny, 
staré stroje, nástroje a  další historické před-
měty. Musíme taky zapracovat na tom, aby 
naše muzeum opravdu vyprávělo příběh no-
žířství zdejšího kraje. K tomu ale potřebujeme 
vaši pomoc. Možná totiž právě u  vás doma 
jsou naše příští vzácné exponáty - nože, kte-
ré se kdysi vyráběly, ale nám se je nepodařilo 
zachovat, staré vzorkovnice, staré nožířské 
nástroje, katalogy, prospekty, případně i  jiné 
tištěné materiály atd. Vše tohle od vás rádi 
vykoupíme anebo zapůjčíme a vystavíme tak, 
aby každý věděl, že se jedná o váš majetek.
Muzea, to už dnes totiž nejsou jen vitríny a ex-
ponáty, ale především místa plná zážitků, kde 
se návštěvníci seznamují s historií i „rukama”. 
Věříme, že i v našem muzeu bude již brzo pro 
každého možné zkusit si, co to znamená být 
nožířem. O tom, jak tento plán postupuje, a co 
je v muzeu nového, vás samozřejmě budeme 
informovat. A jaké jsou na změnu muzea prv-
ní ohlasy? Jenom pozitivní. Ukazuje se, že 
přestěhování bylo dobrým tahem. Lidé oce-
ňují nejen změnu místa, ale také prodloužení 
otevírací doby a  výrazné snížení vstupného. 
A  projevuje se to ve zvýšené návštěvnosti. 
I proto jsme k tomu ještě nabídli hostům mu-
zea malý bonus - každý tisící návštěvník od 
nás dostane dárek - rybičku. 
A jak si každý mohl všimnout, vedle muzea se 
také na stejné místo přestěhovala i podniková 
prodejna. Pokud tedy potřebujete rychle nůž, 
víte kam pro něj. 
Stále opravujeme a upravujeme 
Aby ale mohlo fungovat muzeum nožů, mu-
síme jako fi rma nože především vyrábět. 
A  k  tomu potřebujeme vyhovující prostory, 
na čemž stále intenzivně pracujeme. Trochu 
nás v  tom sice zdržela „přepadovka“ - kont-
rola České inspekce životního prostředí, ale 
vše dobře dopadlo, a tak můžeme odškrtnout 
jako splněné některé z hlavních úkolů renova-
ce továrny.
Máme již kompletně zpracovanou výkreso-
vou dokumentaci všech staveb. Není to, jak 
by si někdo mohl myslet, jen nějaká zbytečná 
administrativní papírová vojna. Výkresy jsou 
důležité ke všem stavebním úpravám a  pro-
jektům. V srpnu jsme i díky nim mohli dokon-
čit projekt plynofi kace továrny, což bude další 
posun směrem k moderní výrobě. A pokud se 
vám nelíbí příjezdová cesta k  Mikovu, i  to je 
v řešení - uzavřeli jsme smlouvu na její kom-
pletní opravu. 
Práce ale i  tak zůstává nad hlavu. Kdybyste 
nám chtěli pomoci, a třeba právě teď hledáte 
nějakou brigádu, můžete nám zavolat. Každá 

ruka se hodí, ať už třeba odpoledne nebo o ví-
kendu. Stačí kontaktovat personálního ředi-
tele pana Weihse, a ten se s vámi již na všem 
dohodne. 
Bez softwaru a pořádné evidence to nejde 
Už v minulém vydání Mikulášovických novin 
jsme psali o tom, že  došlo k propojení Mikova 
s fi rmou Conmetron, proto bude možné dělat 
vše mnohem efektivněji. A už je to tady. Jsme 
v plném proudu slučování počítačových pro-
gramů a najíždíme na jednotný systém zaká-
zek, skladů a administrativy. Měníme i systém 
evidence a expedice zboží - a to jak pro domá-
cí trh, tak i pro zahraničí. 
Ale protože není vše jenom růžové, k  těmto 
změnám se váže i  jedna nepříjemnost - když 
jsme udělali fi nální inventuru a úklid ve skla-
du hotových výrobků, museli jsme žel vyřadit 
zboží téměř za milion korun. Samozřejmě, 
nože nešly do šrotu, ale musely se opravit 
a znovu přebalit. Byla to nepříjemná a drahá 
operace, ale ve výsledku se vyplatí jak nám, 
tak zákazníkům, protože se k  nim dostanou 
nože v mnohem lepší kvalitě a nebude je tře-
ba reklamovat. 
A  naše zákazníky pak čeká ještě jedna velká 
změna k lepšímu. Rádi bychom jim už od po-
loviny příštího roku posílali nože v úplně no-
vých obalech. Na jejich návrzích intenzivně 
pracujeme a  čtenáři Mikulášovických novin 
budou mezi prvními, kdo se s  konkrétními 
návrhy seznámí.
Ale hlavně to nepůjde bez kvalitních od-
borníků 
Na závěr jsme si pak nechali to úplně nejdůle-
žitější. Pohodlné výrobní haly, dobrý software 
a moderní stroje jsou pro výrobu důležité, ov-
šem nejsou klíčové.  Kvalitní české nože nelze 
vyrábět bez kvalitních českých řemeslníků 
a  techniků - především konstruktérů, nožířů 
a  nástrojařů. Ty ale není tak snadné na trhu 
práce získat, proto chceme jít také cestou vý-
chovy vlastních mladých odborníků, a podni-
káme v tom konkrétní kroky.
Především jsme s učilištěm TOS Varnsdorf již 
uzavřeli smlouvu o  zajištění praktické výuky 
tří studentů každého ročníku v  Mikově. Mla-
dí nastávající odborníci se tak budou moci 
seznámit jak s  naší nožířskou výrobou, tak 
i s nástrojárnou. 
Ale nejen to. Plánujeme také vytvořit fi nanč-
ní fond pro pomoc studentům základních 
škol pro studium na střední škole. Pokud stu-
dent podporovaný fondem bude plnit řádně 
všechny své povinnosti, fond bude fi nanco-
vat jeho veškeré studijní náklady. O přesných 
podmínkách tohoto programu vás samozřej-
mě budeme informovat okamžitě, jakmile se 
fond spustí.
A tak, protože už je školní rok v plném prou-
du, přejeme vašim dětem hodně úspěchů ve 
škole. A slibujeme, že jako fi rma budeme dě-
lat vše pro to, aby se práce v naší továrně pro 
ně stala do budoucna nejen jistotou, ale také 
atraktivním životním cílem.

Bedřich Jetelina,  ředitel komunikace

Mikov po prázdninách

Nože na veletrhu 
FOR ARCH 2017 

doplnily expozici mechanického 
sponkování a přibíjení hřebíků

Mikov bude od září 
používat nové logo 

O tom, že se v srpnu slavnostně otevřely ruka se hodí, ať už třeba odpoledne nebo o ví-

Otevření muzea a prodejny
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27.9.  Podzimní setkání otužilců na koupališti od 17.00 
hodin

29.9.  Hasičská zábava – Slovanský dům
7.10.  Ring volný – Galavečer box, 
 Slovanský dům
14.10.  Výstava zvířat, ČSCH – Slovanský dům
21.10.  Katapult – koncert, Slovanský dům
22.10. Oslava kulatých narozenin pěveckých sborů v kos-

tele 17.00 hodin
4.11.  Taneční zábava základní školy
 Slovanský dům
11.11. Rocková zábava - Tanečnice
25.11. Hubertská zábava – Slovanský dům
Vstupenky na koncert skupiny Katapult  již v předpro-
deji na Měú a Skloluxus Machorková.

KALENDÁŘ AKCÍ

TIP NA VÝLET

Chtěla bych tímto oslovit všechny občany Mi-
kulášovic a  přilehlého okolí. Od 1.7.2017 má 
Ordinace praktického lékaře ve zdravotním 
středisku nového provozovatele , MIKU - MED 
s.r.o. Za laskavého přispění MUDr. Corna a se-
stry Hany Šulcové se snažíme zmodernizovat 
ordinaci v  jejím provozu a  vybavení. Také se 
snažíme vyhovět stoupajícím časovým náro-
kům na poskytování zdravotní péče z pohle-
du pacientů i  zdravotních pojišťoven, resp. 
nových právních norem.
Nabízíme moderní vyšetřovací metody pre-
ventivní a  diagnostické povahy ve stejném 
rozsahu, jako je již většinou mají dostupné 
obyvatelé větších měst. Jsme velmi rádi, že 
můžeme nabídnout některá laboratorní vy-
šetření přímo v  ordinaci – nespornou výho-
dou je, že výsledek je znám téměř ihned, do 
několika minut – jedná se o vyšetření hladiny 
krevního cukru, včetně dlouhodobého u  lidí, 
kteří mají „cukrovku“, vyšetření krevní srážli-
vosti pro ty pacienty, kteří berou tzv. léky na 
ředění krve – odběry jsou „z prstu“, není tře-
ba napichovat žílu, jsou šetrnější a  rychlejší, 
a jsou dostupné kdykoliv během ordinačních 
hodin – odpadá tedy ranní čekání na odběr. 
Dále je k dispozici orientační vyšetření moči, 
výsledek do minuty – stačí jen donést vzorek.
Kromě důležité možnosti vyhledávání, sle-
dování a  srovnávání hladiny krevního cukru 
máme k  dispozici 24-hodinové měření krev-
ního tlaku, tlakového „walkmana“, který nám 
umožňuje jak rozhodování diagnostické, tak 
i  sledování úspěšnosti zavedené léčby, po-
kud pacient není s hodnotami tlaku spokojen 
či má potíže. K  doplnění zdravotních služeb 
máme smluvně podpořeno pojišťovnami 
i vyšetření EKG, záznam elektrické aktivity sr-
deční.
Smluvní pojišťovny zůstávají stejné, Všeobec-
ná -111, Vojenská - 201, Ministerstva vnitra - 

211 a Oborová - 207. 
K jednání je výhledově pojišťovna Škoda - 209 
a Průmyslová 205 - nicméně pacienty s těmi-
to pojišťovnami nemáme a  zatím možnost 
smluvního ošetření u nás nemají.
Poslední novinkou, která nám velice pomá-
há při organizaci práce a  ke zkrácení doby 
čekání v  čekárně, je nový systém evidence 
příchozích pacientů „EVIPA“ - umožňuje nám 
skrze zeď „vidět“, kdo přišel, podporuje časový 
přehled, návštěvy „na objednání“, „na převaz“, 
„pro recept“ apod. Umožní lepší organizaci 
práce celé ordinace a  to pocítí všichni paci-
enti - a  i  když se vše nikdy nedá naplánovat 
na minutu, protože - bohužel - často je třeba 
řešit i akutní stavy, rozhodně nám to umožní 
významně zlepšit péči a zkrátit dobu čekání. 
Vybízíme proto všechny, aby se k plánovaným 
návštěvám objednávali. Pacient si pak zmáčk-
ne tlačítko „Jsem objednán“ a  my už o  vás 
víme, např. na kontroly tlaku, cukru, pro výpis, 
na pravidelné prohlídky atd. Nový systém zá-
roveň umožňuje rychlejší odbavení při kont-
rolách cukru,  Quicka - INR, pro recept - stačí 
zmáčknout tlačítko recept, odběr, atd.
V  neposlední řadě se od září částečně změ-
ní ordinační hodiny - prodlouží se ordinace 
v pondělí odpoledne s tím, že od 15 -18 bude 
ordinace přednostně pro objednané pacien-
ty. Zkrátí se tedy ordinace ve čtvrtek odpole-
dne, kdy bude dopoledne 8 - 12 hodin, a od 
13 - 15 již pouze pro objednané a  návštěvní 
službu.
Doufám, že se nám v krátké době podaří vyla-
dit chod ordinace ke všeobecné spokojenosti 
a  že nám moderní metody umožní v  rámci 
preventivních opatření předcházet závažným 
zdravotním komplikacím v co největší možné 
míře.

S pozdravem MUDr. Pavla Ticháčková

Vážení čtenáři našich tipů na výlety, moc se omlouváme za technickou chybu, která se vloudila 
do minulého čísla našich novin. U fotografi e patřící k novému tipu na výlet omylem při kopí-
rování stránek v tiskárně zůstal starý text, a to ještě ne celý. Chyba je na naší straně, nicméně 
v příštím čísle se čtenářům a hlavně pisatelům příspěvků pokusíme vysvětlit, jak takové noviny 
vznikají a jak je problematické všechny uspokojit, když nedodržují základní zásady, které jsou 
k tomu zapotřebí. Ale to až opravdu příště, aby to nevypadalo jako výmluva, ale opravdu omlu-
va.         Tomáš Fúsek a redakční rada

Je až s  podivem, že jsme na našich toulkách 
po nedalekém okolí doposud opomíjeli turi-
sticky tak profl áknuté místo, jakým jsou lázně 
Oybin. Už i proto, že nás dělí jen pár kilome-
trů. Od hraničního přechodu za nádražím ve 
Varnsdorfu přibližně dvanáct.
Oybin je největší turistickou atrakcí Žitav-
ských hor a  nejvýznamnější památkou celé 
Horní Lužice. Leží v jednom z údolí tohoto po-
hoří a už při vjezdu do obce se nám  postaví 
do cesty nepřehlédnutelná pískovcová stolo-
vá hora Oybin se zříceninou stejnojmenného 
českého královského hradu, jehož historie je 
spjata s  Čechy jako ostatně i  mnoho dalších 
podobných staveb v německém příhraničí.
Vše začalo kdysi tak, že původní hradby ze 
13. století rozšířil a  opevnil na obranyschop-
né Jindřich z  Lipé, který později nemovitost 
přenechal králi Janu Lucemburskému, aby 
zde v polovině 14. století jeho syn císař Karel 
IV. nechal postavit císařský dům s  kostelem 
a  klášterem, který o  něco později daroval 
mnišskému řádu Celestýnů, kteří zde působili 
příští dvě století. Poté, co mniši hrad opustili, 
začal pustnout. O  dalších dvě stě let později 

jej znovu obrazně objevili a  jako přitažlivé 
místo proslavili a  pro nás zachránili věhlasní 
romantičtí malíři Česko – Saského Švýcarska 
Caspar David Friedrich a Carl Gustav Carus.
V prostorách hradu nás zaujme i tajuplný re-
nesanční horský hřbitůvek, dodneška využí-
vaný nebo kamera obscura ( temná komora 
s  otvorem, který za pomoci procházejícího 
světla vytváří na protější straně obraz před-
mětu před okénkem ). Určitě vhod nám přijde 
i  horská hospůdka s  venkovním posezením 
na historickém místě, kde se svými družinami 
kdysi hodovali vznešení císaři, knížata a  krá-
lové. Ve zdech kláštera nás do minulosti pře-
nese sborový zpěv mnichů linoucí se ze skry-
tých reproduktorů a  posouvá nás tak časem 
do dob, kdy zde Celestýni opravdu žili. Jejich 
zdejší působení občas připomínají konané 
hradní a  klášterní průvody těchto bývalých 
obyvatel. V  letním čase ožívá i malá přírodní 
scéna, v klášteře se pořádají koncerty klasické 
hudby. Podrobnosti o všech zde  pořádaných 
akcích najdeme na stránkách internetu.
Doslova unikátním skvostem celého objektu 
je horský kostel zasvěcený luteránské víře. Ten 

Mikulášovické Nutrie – sku-
pina místních otužilců – mají 
za sebou již tři roky činnos-
ti a  vstupujeme do čtvrté 
sezony. Plaveme celoročně 
v  čistých přírodních vodách 
nejen v  Mikulášovicích a  je-
jich okolí (koupaliště, lom), 
ale pravidelně se setkává-
me i  s  přespolními otužilci, 
protože otužování není jen 
pobyt ve vodě, ale také ka-
marádská a přátelská souná-
ležitost u vody. Naše řady se 
stále rozrůstají a všichni, kteří 
propadli kouzlu otužování, si 
nemohou tuto činnost vyna-
chválit. 
Otužování je pro každého, 
ale ne každý má k  dispozici 
tak krásné vodní plochy jako 
my v  Mikulášovicích. Proto 
se přidejte a  neprohloupíte! 
Vítán je opravdu každý. Do 

svých řad vás srdečně zvou 
pravidelní účastníci otužilec-
kých dýchánků: Dáša Kalous-
ková, Renata Plešingerová, 
Simča Machorková, František 
Plíšek ml., Magda Plíšková, 
Hanka Piskačová, Maruš Lin-
hartová, Míla Trojanová, Jirka 
Trojan, Pavlína Trojanová, 
Robert Frisnicz a  od loňské 
sezony nově Bára Švarcová, 
Pavel Havlíček, Hanka a Wolf 
Pietschmannovi, Jindra Pis-
kač a Káťa Kolonečná.
Těšíme se na vás.
První letošní setkání proběh-
ne v  předsváteční den, to je 
ve středu 27. září po 17. hodi-
ně a  ponoří se nejen Nutrie, 
ale i  otužilci z  okolí. Přijďte, 
naše koupaliště je krásné 
na jaře, v  létě, na podzim 
i v zimě.

Renata Plešingerová

Chtěl b h tí t l it š h bč Mi 211 Ob á 207

Informace zdravotního střediska Mikulášovice 

čt áři ši h ti ů ýl t l á t h i k h b kt á l

Omluva za minulý tip na výlet:

ž d ž š h lká h b ě b l k ř žl é

OYBIN - nejatraktivnější lákadlo Žitavských hor

k l k k h d d

Otužilecká sezona 2016 - 2017

byl budován postupně od roku 1709 do roku 1732. Výjimečný 
je svou malířskou výzdobou, kdy je touto technikou zdobený 
snad každý decimetr čtvereční. U této církve se s podobnými 
kostely setkáváme často ale ten oybinský je mezi nimi asi jed-
ničkou.
Už od roku 1891 můžete do Oybinu přicestovat ze Žitavy úzko-
kolejnou železnicí s rozchodem kolejí 750 mm. Soupravy jsou 
taženy dobovými parními lokomotivami, žrouty, které na této 
poměrně krátké trase spotřebují půl tuny uhlí a tři kubíky vody. 
Takto zvolená cesta je opravdu jedinečným zážitkem. Vláčky 
jezdí v  sezóně osmkrát denně. Na místním nádraží najdete 
i malé muzeum této železniční technické památky.
Okolní příroda Žitavských hor nabízí celou řadu turistických 
tras vedoucích nás za jejími krásami, za bizarními skalními 
útvary. Nejzajímavější body této oblasti lze projet i po dobře 
sjízdných a značených cyklostezkách, eventuelně v zimě i na 
běžkách. V nabídce je i bobování a lyžařské sjezdovky.
Pro tento, zcela výjimečný den, máme co vstřebávat. Ale to ze 
zdejší nabídky ještě nebylo zdaleka všechno. Na Ojvín, jak se 
sídlo za českých panovníků jmenovalo, a  do jeho nejbližšího 
okolí, se určitě ještě vrátíme.

 Petr Horák
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Při jednání na senátním výboru nám navrhovatel – 
vysoký státní úředník - usilovně vysvětloval, jak je 
na „problém“ strašně potřeba vytvořit nový speci-
alizovaný úřad. A rychle. Spěchá to, hrozí nám ne-
bezpečí. Jde nám o lidi. 
Že v  novele zákona k  novému zákonu, přijatému 
před půl rokem, jsou dvě zásadní chyby?! Ale to 
přece není důležité! Takto se to stejně nebude po-
užívat! Až pak se to opraví! Vždyť to spěchá, rychle, 
úřad na problém je potřeba hned! Schvalte to, neo-
pravujte, to se může udělat klidně až potom …
Při projednávání z něj vypadlo, jak si úředníci přes 
vládu sami sobě dávají za úkol takové nové úřady 
vytvářet (hezky popsal, jak to chodí. Úředníci dají 
do vlády jako návrh usnesení to, co by chtěli, a vlá-
da v té hromadě schvaluje a schvaluje … A úřední-

ci? Ti pak přeci jen plní usnesení a úkoly vlády. Když 
úředníci chtějí, musí to být - přesně podle zákona. 
Když ne – nemusí se nic). Dala nám už vláda ten 
úkol na vytvoření nového úřadu pro nás? Ano? Tak 
rychle do toho! A už to sviští, už to jede…
Vysvětlování, že je nutné, aby byl úřad oddělen od 
jiné státní správy, byl nezávislý, že to bude jen malý 
úřad atd., to je vždy stejné. 
Začíná se na 80 lidech …(a čtyřech budovách).
Za dva roky to bude dvě stě. Generální ředitel, další 
ředitelé, náměstci, sekretářky, asistentky, vedoucí 
odboru, vedoucí oddělení … a také řidiči a tak. Po 
dalších dvou letech krajské pobočky s krajskými ře-
diteli  … a další řidiči. 
Vždy se najde nějaký důvod, proč zřídit úřad. Jde 
o  bezpečnost, o  boj s  korupcí, hlídání, hospodár-

nost, konkurenceschopnost … bla bla… Jen za po-
slední rok si vládní koalice prosadila zřízení dalších 
zhruba deseti nových státních úřadů, např. Úřad 
pro dohled nad hospodařením politických stran 
a  politických hnutí, Národní rozpočtová rada, Ná-
rodní úřad pro kybernetickou a informační bezpeč-
nost atd. Výbory, komise …a další a další. A hlavně 
rychle, aby se to stihlo do voleb. Obsadit další zají-
mavá místečka! 
Co s tím? Nehlasuji pro tyto nové úřady a další ne-
smyslné zákony, upozorňuji na to, píši o tom…. Jis-
tě, nestačí to. 
Po dvou měsících koukám na televizi … a vidím ře-
ditele nového úřadu … a byl to ten úředník, co nám 
vysvětloval tu strašnou potřebnost toho úřadu. 

Ano, takto lze nazvat aktivitu zdejších chovatelů 
v  období letošních prázdnin. Především díky již 
v Mikulášovicích tradičnímu Dětskému stanovému 
táboru se zvířaty, jehož 34. ročník proběhl v měsíci 
červenci na táborové základně spolku na Salmově 
a brzy na to v prvních dnech srpna, kdy se členové 
ze zdejšího kroužku mladých chovatelů zúčastnili 
49. olympiády mladých chovatelů.
Letošní tábor byl rozsahem dosud v Mikulášovicích 
největší, zúčastnilo se jej celkem 55 dětí a dalších 
14 vedoucích pracovníků. Měli s  sebou 20 zví-
řat, většinou psů, ale také potkany, myši, morčata 
a králíky. I přes značnou nepřízeň počasí se zvládl 
celý plánovaný program a to jak chovatelská část, 
tak i poznávací a zábavná. Poděkování za podporu 
patří městu Mikulášovice, které akci podpořilo fi -
nančně, ale i zdejším hasičům, kteří opět uspořádali 
ukázkový zásah s použitím pěny a zdejšímu oddílu 
TOM, který nám zapůjčil na akci potřebné stoly a la-
vice. Největší poděkování si ale zaslouží jako vždy 
všichni vedoucí, kteří věnovali jako dobrovolníci 
bez nároku na odměnu svůj drahocenný čas pro 
tuto tradiční akci pro děti. 
Reprezentace okresu Děčín na letošním celostát-
ním kole Olympiády mladých chovatelů se již po 
několikáté za sebou ujalo družstvo složené z  čle-
nek zdejšího chovatelského kroužku. Jednalo se 

o  Annu Čmelínskou (akvaristika), Danielu Hent-
schelovou (teraristika) a  Marcelu Shánělovou (feli-
nologie). Tato trojice po svém květnovém vítězství 
v  okresním kole olympiády absolvovala ve svých 
odbornostech čtyřboj spolu s dalšími olympioniky, 
aby na závěr mohla převzít diplomy a odměny pro 
účastníky a dvě z nich i poháry pro vítěze. Akvarist-
ka se umístila na 2. místě, teraristka na prvním a fe-
linoložka na šestém, což umožnilo družstvu obsadit 
neuvěřitelné 6. místo! Náš okres patří k  aktivnější 
části olympioniků, když sám zajišťoval celostátní 
kola v  letech 1976, 
1980, 1987, vždy 
v Děčíně, v  roce 2004 
v  Rumburku, 2008 
v  Jiřetíně p. Jedlovou 
a  2016 v  Rumburku. 
V roce 1979 se okresní 
družstvo umístilo na 
3. místě, v  roce 1980 
na 4. místě, a po něko-
lika posledních letech 
průměrného umístě-
ní jsme tedy letos na 
6. místě. Uvidíme, 
jak se našim mladým 
podaří zabojovat 

v příštím jubilejním ročníku, kdy se celostátní kolo 
uskuteční v Praze. I v tomto případě je na místě po-
děkovat městu Mikulášovice za fi nanční podporu, 
stejně tak Územní organizaci ČSCH Děčín a  zdejší 
ZO v  Mikulášovicích, které naše mladé chovatele 
podporují všemi dostupnými prostředky.

 Vlastimil Jura st.

Foto: vlastní
Účastníci mezinárodního chovatelského 

tábora na Salmově.

Staré chodníky potřebují občas opravit, resp. obno-
vit. Nejinak je tomu v Krásné Lípě. Ne vždy jsou ale 
po ruce potřebné peníze.  Naštěstí tu máme státní 
aparát. Ten na obce myslí a  po mnoha letech pří-
prav schválil výzvu na obnovu chodníků v  rámci 
jednoho operačního programu z  eurofondů, kam 
se obce mohou se svými projekty hlásit. Hurá, 
chodník bude opraven… za předpokladu, že máte 
dost času, trpělivosti, peněz, strategií, veřejnost na 
své straně … a podaří se Vám získat mnoho a mno-
ho povolení. Popořadě. 
Začnete s  přípravou projektové dokumentace. To 
trvá roky. Proč tak dlouho? Protože na opravu staré-
ho chodníku musíte podle našich stále se prý zjed-
nodušujících předpisů získat jedno pravomocné 
územní rozhodnutí a 3 (slovy tři) stavební povolení. 
Jedno stavební povolení je potřeba od obecného 
stavebního úřadu (např. kvůli veřejnému osvětlení), 
jedno od silničního správního speciálního staveb-
ního úřadu a jedno stavební povolení od vodopráv-
ního úřadu (z chodníku přece při dešti stéká voda, 

ne?). Krásná Lípa tak po dvou letech úsilí a obíhání 
všech dotčených orgánů, konečně obdrží alespoň 
jedno povolení (mimochodem, ke stavebnímu ří-
zení na opravu chodníku se Vám mimo mnohé jiné 
musí vyjádřit také ministerstvo obrany!). 
A  když se po letech příprav stavební dokumenta-
ce už chystáte zpracovávat komplikovanou žádost 
o  podporu s  požadovaným obrovským balíkem 
příloh, zjistíte, že oprava chodníku musí být také 
v souladu se strategií rozvoje obce. Tedy, že na měs-
tě musíte mít zpracovaný jakýsi strategický doku-
ment, nebo alespoň plán udržitelné městské mobi-
lity nebo dokonce akční plán rozvoje inteligentních 
dopravních systémů, podle kterého musíte v  žá-
dosti doložit, v rámci tzv. karty mobility, že oprava 
chodníku je plně v souladu s avizovanými principy 
udržitelné mobility a  nejen prokázat, že obnova 
chodníku musí např. zvýšit bezpečnost dopravy, 
zvýšit atraktivitu a  kvalitu městského prostředí, 
nebo snížit znečištění ovzduší, či přispět k udržitel-
nému využití území v  propojení s  dopravním plá-

nováním s  cílem neprodlužovat vzdálenosti mezi 
nejfrekventovanějšími funkcemi apod., ale musíte 
také doložit, že obnovu chodníku neprojednalo 
jen zastupitelstvo a rada města, ale že chodník byl 
projednán s širokou veřejností a veřejnost že byla 
do plánů opravy starého chodníku úzce zapojena. 
Nikterak menší péče je dotačním úřadem také vě-
nována prověření skutečností, zda zamýšlená ob-
nova vykazuje dostatečnou synergii a návaznost na 
v minulosti již realizovaná opatření. Prostě obnove-
ný chodník není ještě sám o sobě hoden podpory!
K tomu, aby se chodník, který v těch místech byl již 
před válkou, dočkal potřebné obnovy, tak potřebu-
jete nejen umět prokličkovat složitým labyrintem 
úředních postupů, ale zejména umět prokázat jeho 
strategičnost. A pak si tady zkuste dělat něco složi-
tějšího, než je obnova chodníku. Jestli si někdo za-
slouží v ČR metál za neumořitelnost, jsou to všichni 
starostové především malých měst a obcí … 

 Váš senátor - Zbyněk Linhart

dnání na senátním výboru nám navrhovatel ci? Ti pak přeci jen plní usnesení a úkoly vlády Když nost konkurenceschopnost bla bla Jen za

Když je nějaký problém, založí na něj další nový úřad

Mikulášovičtí chovatelé v akci

Oprava chodníku, aneb jak to u nás chodí, aby se mohlo chodit 

SLOVO SENÁTORA
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Od roku 2017 jsme zařadili do našeho terénního programu 
obec Mikulášovice. Posláním terénního programu je usilovat 
o snižování a omezování rizik spojených s užíváním drog v po-
pulaci uživatelů drog a široké veřejnosti na Šluknovsku. Cílem 
je aktivně vyhledávat a kontaktovat skrytou populaci uživatelů 
drog s  rizikovými formami chování. Motivovat klienty k  vy-
užívání služeb kontaktního centra a  jiných sociálních a  zdra-
votnických zařízení. Bezpečnou likvidací injekčního materiálu 
přispívat k ochraně veřejného zdraví. Zvyšovat informovanost 
veřejnosti o obecné prospěšnosti protidrogových služeb.
Za tým kontaktního a poradenského centra pro drogově závis-
lé WHITE LIGHT I.

Gabriela Marku

Tento den houbařům počasí přálo. Bylo slunečno a po deštích, 
tak jsme se vydali sebrat houbičky. Alespoň část, co nám pří-
roda může nabídnout a tentokrát toho bylo dost. Houbařská 
cháska byla ve svém živlu. S  měnící se přírodou do veselých 
barev, byl výskyt exemplářů rozmanitý a dostačující. Byly na-
lezeny houby hřibovité, lupenaté, Choroš, Březovník obecný, 
Outlovka pestrá (pro svou tuhost však nejedlá). Ve skupině 
hřibovitých byly zastoupeny například Hřib masovýtrusný, 
smrkový, kovář, plstnatý, žlutomasý, borový a  velké zastou-
pení měl Hřib hnědý (podborovák). Našli jsme i Šiškovce čer-
ného (tyto plodnice jsou všechny jedlé). Dále stojí za zmínku 
Pýchavka obecná, hruškovitá a  Pestřec obecný (pozor ten je 
jedovatý). Pýchavky jsou naopak jedlé a patří do skupiny bři-
chatkovitých. Dostáváme se k lupenatým houbám, byly nasbí-
rány Ryzec smrkový a  všechny druhy jedlých holubinek, jen 
jedovatou Holubinku vrhavku jsme nechali v  lese. Nacházely 
se i mochomůrky, pošvatky, růžovky a šedivky. Z nejedlých se 
objevila Penízkovka skvrnitá splývavá. Mezi ostatní houby byla 
zařazena Liška obecná. Místo lupenů disponuje “lištami”. Úro-
da byla bohatá, tak jsme se občerstvili v hospůdce na Tomášo-
vě, abychom jim tam udělali útratu a vrátili se na základnu, kde 
jsme si zapálili táboráček a houby jsme roztřídili a očistili. Byla 
připravena houbová smaženice, na které jsme si moc pomlas-
kávali. Další houbařská vycházka byla naplánována na konec 
měsíce září.

Houbám a lesu zdar, Mirka Záveská 
– předsedkyně kroužku houbařů.

I o letošních prázdninách pořádala naše ško-
la letní tábor – už třiadvacátý. A opět jsme se 
usídlili na chatě Muhu v Jindřichově (Lučany 
nad Nisou). Byli jsme tu už potřetí a musím říci, 
že se nám tu opět líbilo.  Chata se nachází na 
velmi pěkném místě, ze kterého je blízko do 
lesa i k vodě. Také vhodných turistických cílů 
je v okolí mnoho, a že se tu dobře vaří, bereme 
už jako samozřejmost. Tábora se zúčastnilo 5 
dospělých a 42 dětí, které byly rozděleny do 
čtyř oddílů. Tentokrát jsme na táboře potká-
vali Papoušky, Indiány, Sportovce a  Dráčky. 
I letos byla převaha menších dětí, ale myslím, 
že spokojení byli i  ti větší. Počasí bylo jako 
na houpačce, ale to nás neodradilo, jen jsme 
si častěji přibalili do baťohů pláštěnky.  Stihli 
jsme toho dost. Několikrát jsme se vypravili 
na Jabloneckou přehradu, obdivovali jsme 
krásné okolí z  rozhledny Bramberk. S  těmi 
menšími jsme došli k  prameni Nisy a  opět 
jsme zamířili do muzea tankové techniky ve 
Smržovce, které je nedaleko odtud. Ti starší 
vyrazili na tři rozhledny (Bramberk, Slovanku, 
Královku), prošli krásné okolí Josefova Dolu - 
nejmladší vodní přehrady v Jizerských horách 
a ještě prověřili bobovou dráhu v Janově. Cí-
lem prvního celodenního výletu byl Liberec. 
Cestování vlakem, tramvají a  lanovkou bylo 
asi pro všechny dětské účastníky daleko lep-
ším zážitkem než výhled z Ještědu. Na druhý 
celodenní výlet jsme se všichni vypravili do la-
nového centra v Janově nad Nisou. Tam jsme 
podle odvahy a zájmu zdolávali překážky buď 
na stromech, nebo v potoce. A nemyslete, i ty 
v potoce byly náročné! (potokáře jste poznali 
podle mokrých bot, no někdy i zadků, ale bylo 
vedro ….). Také ostatní dny se vyvedly. Vyřá-
dili jsme se v jabloneckém bazéně i v místním 

koupališťátku, povedla se noční bojovka, 
velký úspěch mělo opět batikování. Starší 
děti zvládly i slaňování z rozhledny Slovanky 
a všichni jsme si od našeho záchranáře Zden-
dy vyslechli a vyzkoušeli praktické rady při po-
skytování první pomoci. Sběr borůvek sice ne-
sklidil velký úspěch, ale borůvkové knedlíky 
a borůvky s cukrem byly výborné. Jako vždy 
jsme stříleli ze vzduchovky i z luku, běhali po 
lese, hráli různé hry a nemohli jsme vynechat 
ani diskotéky a  táborák. Nezapomněli jsme 
ani na bodování úklidu. I  marodů bylo letos 
hodně málo, a že někdo smutnil po mamince, 
nevadí, to k táboru patří. Vlastně se všechno 

CO JE 72 HODIN?
Jedná se o čtyři dny plné dobrovolnických ak-
tivit, které se v ČR konají již po šesté. Kdykoliv 
během těchto 72 hodin (12. – 15. října 2017) 
a zároveň jakkoliv dlouho se dobrovolníci po 
celém Česku pustí do aktivit, které pomohou 
druhým, přírodě či jejich okolí. Výsledkem 
těchto projektů bude mnoho úsměvů, rados-
ti, dobrých pocitů z vykonané práce a mnoho 
dalších pozitivních účinků.
Do projektu je samozřejmě možné se zapojit 
i jakkoliv jinak. Například vymyslet úklidovou 
akci, zazpívat seniorům či natřít autobusovou 
zastávku. Nápadů je mnoho a ne vždy se k ně-
jakému kroku rozhoupeme, projekt 72 hodin 
je vhodnou příležitostí, jak udělat to, na co se 
už dlouho chystáte …
CO JE CÍLEM PROJEKTU?
Cílem 72 hodin je zapojit co nejvíce mladých 
lidí a ukázat jim, že stačí málo, aby společně 
dokázali mnoho! Přesvědčit je, že jsou sami 
schopní změnit věci, které se jim nelíbí. Naučit 
je spolupracovat a víc vnímat svět kolem sebe. 
Díky pořádání jednotlivých projektů také po-
sílit vztahy v  místních komunitách a  vytvořit 
hodnoty a zajímavé podněty pro smysluplné 

trávení volného času. Dále také navázat part-
nerství s  místními radnicemi a  podnikateli 
v obcích.
V Mikulášovicích se do projektu tradičně zapo-
jují zdejší chovatelé, kteří v sobotu 14.10.2016 
od 9 do 17 h uspořádají pro občany města již 
10. výstavu zvířat v držení mladých chovatelů, 
kterou si připraví samotní členové chovatel-
ského kroužku. Uskuteční se po několikaleté 
přestávce opět v  prostorách Slovanského 
domu v Mikulášovicích. Výstavy se mohou zú-
častnit I další mladí chovatelé různých druhů 
zvířat z města I okolí. Hodnocení zvířat prová-
dí návštěvníci hlasováním během celé výsta-
vy a na závěr obdrží majitelé nejúspěšnějších 
zvířat dle jednotlivých odborností hezké po-
háry a další ceny. Pro všechny účastníky jsme 
připravili bohaté občerstvení, domácí sýry 
a marmelády, grilované klobásy a sýr herme-
lín a doplňkový prodej košíkářského zboží!
Druhou částí projektu je výsadba ovoc-
ných stromků, které proběhne ve čtvrtek 
12.10.2016 a  uskuteční je členové kroužku 
v místě sídla spolku v  č.p. 31 na Salmově. 

Za použití podkladů ČRDM Vlastimil Jura st.

Terénní práce WHITE LIGHT I

Tento den houbařům počasí přálo Bylo slunečno a po deštích

Houbařský kroužek informuje

Letní tábor Muhu 2017

Letos opět zveme děti, 
mládež i dospěláky na 
72 hodin v Mikulášovicích

povedlo… Takže už jen poslední – Ahoj zase za rok! 
Zbývá už jen poděkovat vedoucím (Lenka Hýblová, Dáša Ka-
lousková, Petr Kalousek ml., Robert Riedel, Zdeněk Plešinger 
ml.), kteří věnovali dětem svůj čas, trpělivost i  dobré nápa-
dy. A  poděkování patří samozřejmě také našim dlouholetým 
sponzorům (Město Mikulášovice, Tratec - CS Velký Šenov, Stap 
Vilémov, MUDr. Corn, TOM Mikulášovice). Snad nám všichni za-
chovají svou přízeň i do dalších let. 

Foto: vlastní
Účastníci letního tábora na jednom z výletů po jizerských horách
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Prodej slepiček 
Drůbež Červený Hrádek prodává slepičky typu Tetra 
hnědá a Dominant ve všech barvách z našeho chovu! 

Stáří 14 - 19 týdnů. Cena 149-180,- Kč/ks. 

Prodej se uskuteční: 14. října 2017      
Mikulášovice  -  u základní školy - 15.50 hod.

Při prodeji slepiček -výkup králičích kožek- cena dle 
poptávky.

Informace: Po-Pá  9.00 - 16.00 hod. 
Tel.: 601 576 270, 728 605 840

 
 
 
 

p ijme 

íšníka/servírku 
 

Praxe v oboru není nutná, 
nabízíme možnost zau ení. 

 

Dobré platové podmínky. 
 

Bližší informace v restauraci,  
nebo na tel. 602 202 320, 720 697 831     

e-mail: info@milano-pizzeria.cz 

 

Zajímavá turistická hra Tolštejnského panství, 
která se jmenuje „Za tajemstvím čtyř živlů do Tol-
štejnského panství“ je v  plném proudu. Více se 
dozvíte na www.4-zivly.cz, kde najdete seznam 
míst, jejich grafi cké znázornění v mapě, netradič-
ně podané informace ke každému z nich a také 
návod, jak se do hry zapojit.
Projekt „Za tajemstvím čtyř živlů do Tolštejn-

ského panství” je spolufi nancován z  Fondu malých projektů 
v  Euroregionu Nisa v  Programu spolupráce na podporu pře-
shraniční spolupráce mezi Českou republikou a  Svobodným 
státem Sasko 2014–2020 pod registračním číslem ERN-0209-
CZ-23.05.2016.

Po letních prázdninách, které biatlon Mikulášo-
vice netrávil pouze u vody, ale mnoha tréninky 
za každého počasí, se ve dnech 1.9. - 3.9.2017 
zúčastnil třetího republikového klání v  Jáchy-
mově. 
Nejpočetnější účast závodníků z  Mikulášovic 
ze třech pohárů doplnili ke stálicím A. Švitor-
ková, N. Mocíková, A. Schmidová - žákyně B, K. 
Fúsková - ženy B, také Andrea Fúsková za žá-
kyně C a Matěj Kocourek za žáky B, který měl 
na velkých závodech svou premiéru. Bohužel 
A. Švitorková odcestovala na závody těsně po 
14 denní léčbě zánětu průdušek a tedy bez tré-
ninku. Později se ukázalo, že tento výpadek byl 
stěžejní v  načasování její formy i  s  blížícím se 
mistrovstvím. 
Přírodní tratě i  střelnice v Jáchymově celý pá-
tek vydatně smáčel déšť tak, že pořadatelé 
museli některá bahnitá místa vystlat senem. 
Počasí připomínalo zimní závody bez sněhu. 
V sobotu dopoledne se na trať sprintu se sku-
pinovým startem postavila Květa Fúsková, kte-
rá po střelbě 2, 3 obsadila 7. místo. Ve stejném 
závodě mezi muži C Tomáš Fúsek všem ukázal, 
jak se střílí, a to především vestoje. Po bezchyb-
né střelbě vyhrál a posunul se na první místo 
v  průběžném žebříčku hodnocení Českého 
poháru.  
V odpolední době odstartovaly závody žákov-
ských kategorií. V  žácích B  se Matěj Kocourek 
bojovně porval na trati a  na střelnici udělal 
dvakrát po čtyřech chybách, a to ho celkově za-
řadilo na 45. místo. Při jeho premiéře pochvala, 
že zvládl závod dle pravidel biatlonu a bez dis-
kvalifi kace, která nebývá na těchto závodech 
výjimkou, hlavně pro špatnou manipulaci se 
zbraní a pohyb na střelnici. 
V  kategorii žákyně B  N. Mocíková a  A. Švitor-
ková zastřílely bezchybně a zařadily se do prv-
ní patnáctky. Natálka obsadila 9. a  Adélka 14. 
místo. Aničce Schmidové nevyšla ani jedna 
střelecká položka, kdy pokaždé dvakrát chybo-
vala a celkově jí to stačilo na 30. místo. V kate-
gorii žákyň C A. Fúsková, jinak perfektní střelec, 
neměla svůj den a také v každé položce udělala 
dvě chyby a zařadila se na 45. místo.
V  neděli dopoledne odstartovaly sprinty se 
skupinovými starty. Matěj Kocourek ukázal 
hlavně v druhé položce, že střílet umí. Po první 
položce, kde udělal čtyři chyby, se na druhou 
soustředil a  minul pouze jednou a  doběhl na 
43. místě. Ve stejné kategorii u holek došlo ke 
zlepšení oproti sobotě pouze u  Aničky, která 
střelbou za 1,2 dokončila závod na 23. místě. 
Natálka s  jednou chybou obsadila 14. místo 
a  Adélka s  dvěma chybami, po protrápeném 
běhu obsadila 29. místo. Ve starších žáky-
ních Ája Fúsková předvedla, že v  sobotu byla 
střelecká minela pouze výjimkou a  s  jedinou 
chybou se umístila v  našlapané kategorii na 
32. místě.
Uvedené závody žákům a  trenérům ukázaly, 
že na výsledcích v  biatlonu se podílí spousta 
drobných faktorů, které se ne vždy ideálně se-
jdou.
Odpoledne se na stejném závodišti rozjely za-
jímavé stíhací závody dorostu a  dospělých se 
čtyřmi střelbami, kdy závodníci odstartovali 
s  pěti sekundovými odstupy podle umístění 
v sobotním závodě. K. Fúsková v závodě před-
vedla střelbu vleže s pěti chybami 3,2 a vestoje 
se sedmi chybami 4,3 a  obsadila tak 6. místo. 
Střelecky je nutné Květu pochválit, protože 
závody absolvuje bez tréninku střelby z  ma-
lorážky! To Tomáš Fúsek má střelbu v krvi a ve 
stejném závodě sice neudržel první místo, ale 
po perfektní střelbě 1,2,1,2 zaujal třetí pozici.          
V  průběhu následujícího týdne se v  Mikulá-
šovicích rozjely přípravy na uspořádání regi-
onálního závodu v  Tomášovském rekreačním 
středisku. Za pomoci Města Mikulášovice 
a  podpory majitele střediska pana Kořínka se 
dne 9.9.2017 za pěkného počasí uskutečnil  vy-
trvalostní závod v  letním biatlonu žactva. Na 
start se v osmi kategoriích postavilo přes pade-
sát závodníků. Za KB Mikulášovice jich závodilo 
celkem 11 v šesti kategoriích. S velikou vervou 
do závodu v kategorii přípravka hoši, odstarto-
val se staršími kluky Aleš Jandus, který udělal 

na střelnici pouze jednu chybu a  doběhl na 
nepopulárním 4. místě. Jeho mladší bratr Hon-
zík (5 let) na střelnici minul třikrát a doběhl na 
7. místě. Svůj první biatlonový závod si nadšeně 
zaběhl i Šimon Patzelt (5 let), který na střelnici 
sestřelil dva terče a skončil na 8. místě. Ve stej-
né kategorii u  dívek vybojovala Nikča Hoštič-
ková po jedné chybičce na střelnici medaili za 
třetí místo. Kačka Čiháková doslova na domácí 
půdě zaběhla pěkný závod, kdy jí na střelnici 
nespadl pouze jediný terč a  to jí vyneslo cel-
kovou 6. příčku. V  kategorii žáci A  jsme rádi, 
že dostal chuť do trénování a  závodění Ond-
ra Fúsek, který po bojovném výkonu na trati 
a  pěkné střelbě s  dvěma chybami vybojoval 
3. místo za závodníky z KB Manušice, kteří pa-
tří do top desítky v  republikovém žebříčku. 
V  žácích B  Matěj Kocourek na trati neúnavně 
bojoval a  na střelnici ve dvou položkách pět-
krát chyboval a  vybojoval 6. místo. V  nejvíce 
obsazené kategorii žákyň B  se naše trojka 
Natálka, Adélka a Anička seřadily na 2., 4. a 6. 
místě, kdy Natálku od vítězství dělilo pouhých 
0,3 sekundy. V kategorii žákyně C Ája Fúsková 
ukázala střelbu s jednou chybou a obsadila 5. 
místo. Vítězkou v  této kategorii se stala Eliška 
Fidlerová z KB Trefa Mladá Boleslav, která patří 
v republikovém žebříčku k nejlepším. 
Po vyhlášení, předání medailí, diplomů, květin 
a dalších cen se po dohodě trenérů uskutečnil 
štafetový závod trojic na jednu střelbu s dobí-
jením a případným běháním trestných kol, jako 
příprava na nadcházející štafetový republikový 
závod v Letohradu. Všechny věkové kategorie 
běžely proti sobě a  na start se postavilo cel-
kem deset štafet. Diváci, kteří neodešli, se tě-
šili z  dramatického závodu, ve kterém o  prsa 
vyhráli starší kluci z  Manušic před staršími 
dívkami z KB Trefy. Za nimi těšně třetí doběhly 
naše mladší holky Anička Schmidová, Natálka 
Mocíková a  Adélka Švitorková. Krásná atmo-
sféra byla hezkým zakončením povedeného 
závodu. 
Za uspořádání závodu, který po technické 
stránce vůbec nezaostával za těmi pohárový-
mi, patří veliké poděkování panu K. Provazní-
kovi, Z. Němečkovi, T. Fúskovi, Městu Mikulá-
šovice, všem rozhodčím z  řad našich občanů, 
bylo jich na dvacet a sponzorům, kteří věnovali 
krásné ceny (Květiny Sonia, M&K bytový textil 
s.r.o., Mikov s.r.o., Autoservis Skukálek) a  pře-
devším společnosti All365 s.r.o. a BeA CS s.r.o., 
které klub významně fi nančně podporují. 
Vrcholem celoroční přípravy bylo pro klub bi-
atlonu Mikulášovice Mistrovství ČR v  letním 
biatlonu v Letohradu dne 16. - 17.9.2017. Bo-
hužel, těsně před odjezdem se klubu rozpa-
dla tříčlenná štafeta žákyň B, protože Anička 
Schmidová onemocněla a  nemohla na mis-
trovství odcestovat. Klub začal ještě před od-
jezdem vyjednávat s  kluby z  celé republiky 
o náhradě za Aničku, aby mohla štafeta vůbec 
startovat (pravidla umožňují hostování jedno-
ho závodníka z  jiného klubu). Nepodařilo se 
však nikoho sehnat, všechny závodnice byly 
již obsazené. V  pátek jsme tak odcestovali 
s  nemalými starostmi. Účast na mistrovství 
si nenechal ujít Matěj Kocourek, který jel sbí-
rat především biatlonové zkušenosti. Již větší 
očekávání měl klub od A. Švitorkové a N. Mo-
cíkové, které se v pohárovém hodnocení drže-
ly v Top 10. Již tradičně si v pátek odpoledne 
zatrénovaly na mistrovských tratích, a  to za 
přítomnosti reprezentanta Michala Šlesingra, 
který se nebránil zájmu o autogramy a focení. 
Při ukončení tréninku se trenéři klubu dohodli 
s trenéry SKP Kornspitz Jablonec n. N. o zapůj-
čení závodnice Kláry Vitvarové do naší štafety 
žákyň B v  sobotním závodě. Neznámá závod-
nice, bez výkonnostní třídy v  letním biatlonu, 
která v  českém poháru v  průběhu roku nikdy 
nestartovala. Veliký risk, ale nic jiného klubu 
nezbývalo, aby mohl postavit štafetu na start. 
Pro utužení ducha štafety došlo k rychlému se-
známení našich holek a trenérů s Klárou. Poté 
tým na noc odcestoval nedaleko od závodiště 
do pronajaté chalupy na odlehlém místě v lese, 
kde měl klid na regeneraci.
V sobotu ráno čekal závodníky sprint na krás-

30.9. 16.00 h.   Mikulášovice – Markvartice
7.10. 16.00 h.   Boletice – Mikulášovice
14.10. 15.30 h.  Mikulášovice – Dolní Habertice
21.10. 15.30 h.  Rybniště – Mikulášovice
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:
1.10. 10.00 h.  Mikulášovice/Vilémov – Roma Děčín
zatím není známo Modrá - Mikulášovice/Vilémov
15.10. 10.00 h.  Mikulášovice/Vilémov – Dolní Poustevna
21.10. 10.00 h.  Česká Kamenice - Mikulášovice/Vilémov
29.10. 10.00 h.  Mikulášovice/Vilémov - Jiříkov

í á ká h lš kéh í

Za tajemstvím čtyř živlů 
do Tolštejnského panství

l í h á d á h k é b l k láš ř l d h b d běhl

Nabitý závěr sezóny letního biatlonu 
a vicemistryně republiky ve štafetě

Rozpis zápasů Okresního 
přeboru dospělých
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né, ale náročné trati, s  prudkým stoupáním 
před střelnicí, připomínající náš kopec na Han-
šperk. První z našich závodníků odstartoval na 
svůj mistrovský závod Máťa Kocourek, který na 
první i  druhé střelecké položce, které zrychlil, 
udělal pokaždé tři chyby a doběhl na 48. mís-
tě. V kategorii žákyň B vyběhla do závodu jako 
první N. Mocíková, která však na její poměry 
pokazila střelbu, kdy jednou a  poté dvakrát 
minula střed terče a  doběhla na 25. místě. 
Její střelba i  umístění byly nejhorší v  sezóně. 
Natálka byla ještě na trati, když odstartovala 
do svého závodu Adélka Švitorková, které se 
ozvala před závodem bolest zubu. I  přesto se 
na trati rvala, na střelnici udělala dvě chyby 
v první položce a ve druhé zastřílela čistě. V top 
konkurenci to stačilo na 13. místo 47 sekund od 
třetí příčky. Náš tým sledoval i naší vypůjčenou 
závodnici do štafety Kláru Vitvarovou, která 
v  závodě udělala celkem dvě střelecké chyby 
a skončila za Adélkou na 16. místě. 
Poté se tým připravoval na odpolední závod 
štafet doplněním energie, odpočinkem, rych-
lou regenerací a vypuštěním nezdaru z dopo-
lední střelby. Před štafetou bylo domluveno, že 
první úsek štafet poběží Klára, druhý Natálka 
a třetí Adélka. Štafetové závody byly odstarto-
vány od 15.30 hodin postupně ve třech katego-
riích chlapců a dívek. V kategorii žákyně B bylo 
na startu v 16.10 hodin celkem 17. štafet, které 
si brousily zuby na bednu. Holky z KB Mikulášo-
vice vybojovaly skvělé mistrovské 2. místo. Prů-
běh tohoto závodu se dočtete na konci článku, 
jako to nejlepší z mistrovství a celé sezóny.
V  nedělním posledním hromadném závodě 
v  letní sezóně 2017 se chtěli závodníci klubu 
hlavně zlepšit na střelnici, po nepříliš povede-
ném sobotním sprintu a snažit se urvat co nej-
více bodů do celkového hodnocení sezóny. Cíl 
byl splněn, protože Matěj v  dlouhém závodě 
udělal v každé položce po dvou chybách a cel-
kem se umístil na 44. místě. Natálka v závodě 
zastřílela čistě bez chyby a skončila na 10. místě 
33 sekund od bronzu. Adélka Švitorková běžela 
ve stejném běhu s Natálkou, kterou napodobi-
la a střelecky se nemýlila. Na běhu Adélky ale 
bylo jasně vidět, že únava z  předchozího dne 
je silnější a proto zakončila sezónu 13. místem.
Fanoušek si může představit, jak šel čas stříbr-
né štafety KB Mikulášovice.
V 16.10 hodin zazněl výstřel z pistole startéra. 
Na trať z  prostoru střelnice doslova vypálilo 
17 závodnic z  různých klubů z  celé republiky. 
Náš klub a  město Mikulášovice reprezentuje 
na prvním úseku Klára Vitvarová se startovním 
číslem 32-1. Ihned po startu, za křiku diváků se 
Klára dostává na čtvrté až páté místo. Po rych-
lém seběhu do lesa a za stálého hučení diváků 
i trenérů si drží svou pozici. Úkol zněl jasně. Na 
prvním úseku se musí Klára pokusit neztratit 
kontakt s  čelem závodu. V  druhé půlce trati 
pod střelnicí se závodnice dostávají do kopce, 
podobného našemu Hanšperku. Klára se drží 
na dohled čela závodu a  přibíhá na střelnici 
jako pátá, teď se trochu vydýchat, předpisově 
nahodit zbraň na záda na 7. stavu, kde má naše 
štafeta uložené zbraně. Rychle a  správně za-
lehla a míří. Trenéři nervózně sledují, jak Klára 
sestřeluje první, druhý, třetí, čtvrtý terč a pátý 
se mírně zvedl a  vrátil se. Klára se také mírně 
zvedla z podložky, už už chtěla běžet, ale po-
slední terč musí dorazit. Dobíjí jednotlivé rány 
a  na první má zásah. Výborně. Trenéři sledují, 
že spousta štafet krouží na trestných kolech. 
Mezi nimi i  celková vítězka poháru ze štafety 
KB Sokola Stachy. Klára na trestné kolo nemu-
sí a peláší opět na trať. Před ní běží tři štafety, 
které si drží na dohled. Po druhém výběhu 
kopce sprintuje na střelnici prudce doprava 
a ihned do cílového prostoru, kde čeká nažha-
vená Natálka. Klára bez problémů předává na 
4. místě se ztrátou 27 sekund na první štafetu 
z  Manušic. První úkol splněn. Natálka na trati 
drží ztrátu na stejné úrovni. Přibíhá na střelnici 
v době, kdy štafety před ní pomalu zaléhají na 
své stavy. V rychlosti, jak má nacvičeno, zalehá 
na podložku a  první rána nepadá. Trenéři po-
vzdychnou, Natálka si špatně lehla, upravuje 
polohu a další čtyři rány trefí přesně. Teď rych-
le přebít a  dorazit jí. Ne, šestá rána nepřesná. 
Opět rychlé přehození zásobníků a sedmá rána 
klapla. Trenéři tleskají a vidí, že před Natálkou 
proběhly ze střelnice při poslední ráně dvě šta-
fety, ale ty zamířily na trestné kolo. Natálka letí 

ze střelnice a vbíhá na trať jako PRVNÍ. Vysílačky 
trenérů bouří, měří se náskok před druhou šta-
fetou, ten je pouhých 10 sekund a dalších šest 
štafet je naskládáno v pouhých 33 sekundách. 
Na trati v  lese je slyšet povzbuzování všech 
týmů. Náš tým zde má rodiče závodníků a těm 
hlasivky nestíhají. Natálka doslova letí i do kop-
ce pod střelnicí a rychle na předávku, kde netr-
pělivě čeká Adélka. Natálka předává jako první 
s náskokem 10. sekund na druhou štafetu z Ma-
nušic a  náskokem 13 sekund na třetí štafetu 
z SK Rover Praha. Další čtyři štafety jsou našla-
pané v 17 sekundách za třetí. Natálka zaběhla 
třetí nejlepší čas na svém úseku. Pohledy trené-
rů na střelnici naznačují, že je veliká šance pro 
naši štafetu. Titul je tak blízko, ale přesto stále 
hodně daleko. Bojovnice Adélka na trati nedá 
nikomu nic zadarmo a  také to potvrzuje. Ná-
skok po doběhnutí na střelnici navýšila od pře-
dávky o pět sekund. V rychlosti si lehá na svůj 
stav, nabíjí a upravuje polohu.  Ve stejné době 
na stavy postupně dobíhají další štafety. Trenér 
pan Němeček se dívá do dalekohledu, čeká na 
první ránu a krve by se v něm nedořezal. Střel-
nice utichla, každý se dívá na Adélku. Co proží-
vá je nepředstavitelné. Nastřílela stovky těchto 
položek, ale tohle prožívá poprvé v životě. Adé-
lka první ránu dala, uf, poloha je dobrá. Druhou 
nedala, následuje rychlá třetí, kterou také ne-
dala. Změna polohy a  čtvrtou ránu dala, pátá 
jí nevyšla. Rychle přehazuje zásobníky. Ostatní 
štafety ještě střílí. Teď musí trefi t třemi náhrad-
ními náboji všechny nesestřelené terče. Šestou 
ránu trefuje, sedmou nedává, trestné kolo je jis-
té. Osmá rána padla a teď fofruje ze střelnice, ze 
které vybíhá také štafeta SK Rover, ale tato běží 
hned na trať, bez trestu. Adélka letí na trestné 
kolo a ve stejné době vbíhá na trať štafeta So-
kol Stachy, za který běží Novotná Aneta, která 
je v top trojce poháru. Adélka se vydává za ní 
na trať na třetím místě se ztrátou pěti sekund. 
Teď už se nikdo nešetří a  Adélka se v  půlce 
okruhu dostává před Novotnou, která se však 
drží za ní do 2 sekund. V  kopci před střelnicí 
a cílem se rozhodne o druhém místě. SK Rover 
si běží pro titul. Na trať se sbíhají všichni trenéři 
a fanoušci a povzbuzují Adélku v celém kopci. 
Anetu Novotnou také a ta se nevzdává a na vr-
cholu kopce se dostává opět vedle Adélky. Křik 
trenérů na obě závodnice „nepusť jí před sebe“ 
a naopak „už ji máš, jdi před ní“ Adélku nako-
pl, zaťala se a soupeřce odskočila o dva kroky. 
To už obě letěly do cílové zatáčky, kde si Áďa 
pohlídala vnitřní stopu a na krátké cílové rovin-
ce doběhla těsně pro skvělé mistrovské druhé 
místo Klubu biatlonu Mikulášovice, se ztrátou 
19 sekund na první a  náskokem 0,9 sekun-
dy na třetí štafetu. Další dvě štafety dobíhají 
v 10 sekundách do cíle a mezi nimi i domácí Le-
tohrad. Mikulášovický tým kompletně celý jásá 
a  gratuluje vyčerpaným, ale šťastným holkám 
ze štafety. Výbornou sportovní atmosféru šta-
fetového závodu podpořili následné gratulace 
všech soupeřících týmů. Poctou pro náš malý 
klub bylo poděkování trenérů SKP Kornspitz 
Jablonec nad Nisou za získání jejich jediné me-
daile na mistrovství. 
Poslední úsek štafetového závodu v  biatlonu 
opět ve své dramatičnosti nezklamal. Adélka 
ho v  takto těžké chvilce zastřílela a  zaběhla 
výborně, kdy měla jeden z  nejrychlejších bě-
žeckých časů. Tíhu okamžiku poslední střelec-
ké položky vystihuje štafeta KB Manušic, která 
v závodě do třetího úseku vbíhala na druhém 
místě a následně po poslední střelbě klesla až 
na konečné 16.
Klub biatlonu a  především obě holky si tuto 
medaili moc zasloužily za jejich celoroční pří-
stup k  tréninkům, které mnohokrát probíhaly 
za špatného počasí, různých nálad a  mnohdy 
pětkrát v  týdnu. Sezóna letního biatlonu byla 
tímto zakončena parádně a po krátkém odpo-
činku přejde do zimní přípravy. 
Poděkování za významnou podporu patří Měs-
tu Mikulášovice, sponzorům společnosti All365 
s.r.o. a BeA CS s.r.o. a rodičům všech závodníků, 
kteří nám také hodně pomáhají.            
V celkovém žebříčku Českého poháru v letním 
biatlonu žactva pro r. 2017 se náš klub umís-
til na konečném 24. místě z  celkem 40 klubů 
z celé republiky. 
V hodnocení jednotlivců dopadla nejlépe v ka-
tegorii žákyně B Natálka Mocíková, která skon-
čila v TOP 10 na 10. místě s 473 body a těsně za 

Foto: Tomáš Fúsek, Eva Mocíková
Adéla Švitorková startovala v Jáchymově po nemoci a na jejím 

výkonu to bylo ještě znát.

Nátálie Mocíková zaběhla svůj standart a skvěle si počínala i na 
střelnici.

Regionální závod na Tomášově uspořádali domácí biatlonisté, na 
společné fotografi i jsou všichni závodníci hájící barvy  Mikulášovic.

Šťastné trio děvčat, Klára Vitvarová, Natálie Mocíková, 
Adéla Švitorková, které vybojovalo stříbrnou medaili na MČR štafet.

ní Adélka Švitorková na 11. místě s 469 body. Anička Schmidová 
na 21. místě s 436 body. Celkově je v této kategorii hodnoceno 
129 závodnic a vítězka kategorie dosáhla 506 bodů. 
V  žácích B  Matěj Kocourek obsadil celkové 52. místo, v  žácích 
A Ondra Fúsek 45. místo a v žákyních C Andrea Fúsková obsadila 
57. místo.  
Zatímco žákům už letní sezóna skončila, dorost a dospělé ještě 
mistrovské závody čekají. Uskuteční se 29.9. – 1.10.2017  v Bystři-
ci pod Hostýnem. Budeme jim držet palce.

Mocík Zdeněk
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Díky projektům Ministerstva školství, mládeže a  tělovýchovy prostřednictvím 
Asociace turistických oddílů mládeže si mohou i  mikulášovické děti užít méně 
tradičních zážitků při nejrůznějších aktivitách. Během prázdnin si mohly hned 
několikrát vyzkoušet novinku mezi vodními aktivitami a sice Paddleboard.

Během srpna probíhalo v naší sportovní hale velké soustředění sportovního aerobiku.

Částečné zatmění měsíce bylo pozorovatelné i v našem městě pouhým okem. Zajímavá akce pro nejmenší, proběhla také 
v rámci projektu Ústeckého kraje v centru 

OPS České Švýcarsko, kde se děti mohly 
seznámit s nejrůznějším vybavením. 

Další zajímavou akci pro děti připravil místní turistický oddíl mládeže v rámci 
podaných projektů, tentokrát se pozorovalo částečné zatmění měsíce. 
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Jednu z hlavních rolí si zahrála Uršula Kluková a přítomné obecenstvo opět dostala 
do varu svým rázným a přímočarým humorem.

Vážka je tvor, který je v mikulášovickém lomu jako doma. Autorem této dřevené je 
Zbyšek Macháček.

Myslivecký den na zahradě restaurace U  Huberta symbolicky zakončil prázdniny. 
Myslivecký spolek Tesák nejen že představil svoji činnost, navíc připravil zábavně 
soutěžní odpoledne pro místní děti.

Divadelní představení Sborovna v nastudování divadla Pavla Trávníčka proběhlo ve 
Slovanském domě. Hra plná humoru z prostředí zemědělského učiliště.

Mikulášovická řežba v  lomu se opět povedla a  účastníci vytvořili řadu zajímavých 
uměleckých kousků.           foto: Jiří Fišer

Mikulášovice už nebudou mít jenom jednu rozhlednu Tanečnici, od letoška už mají 
dvě, jednu kamennou a dřevěnou.          foto: Jiří Fišer
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Vrcholem sezony v  turistickém závodě (Outdoor 
Runing) jednotlivců je každým rokem mezinárodní 
mistrovství. Letos se do reprezentace České repub-
liky probojovalo svými výkony z  jarní části sezony 
hned deset závodníků z  mikulášovického oddílu 
a je pravda, že na nějakou tu medaili rozhodně po-
mýšleli. Část sportovců se připravovala individuál-
ně v závislosti na dalších soutěžích, zejména v let-
ním biatlonu, který také vrcholí svými mistrovskými 
závody v  nadcházejících dnech. Poctivá příprava 
nakonec všem přinesla výhodu na tratích meziná-
rodního mistrovství v Bílovci a mikulášovičtí si na-
konec přivezli hned čtyři cenné kovy. Zlatou radost 
si nejprve vychutnal v  kategorii nejmladších žáků 
Ondřej Fúsek, s nulovou penalizací konečně dosáhl 
na své první velké vítezství a stal se mezinárodním 
mistrem. Snad všichni závodníci mu to přáli, proto-
že v  letošní národní sezoně vždy obsadil nepopu-

lární čtvrtou „bramborovou“ pozici. Další meziná-
rodní mistrovské tituly si z Moravy odvezli Andrea 
Fúsková v  kategorii starších žákyň a  v  dospělých 
pak ještě Tomáš Fúsek. Oba dva si na tratích svých 
kategorií vedli skvěle a také díky nulové penalizaci 
si mohli zlatou radost vychutnat při tónech České 
státní hymny. Vynikající výsledky podtrhla ještě 
svým bronzem Pavlína Trojanová. Ani ostatní členo-
vé oddílu se však mezi nabitou konkurencí neztratili 
a skončili na předních místech výsledkových listin. 
Nyní se oddíl zúčastní Mistrovství České republiky 
ve smíšených dvojicích a nakonec sezony se poběží 
už jenom závod štafet, i tam mají mikulášovičtí zá-
stupci co obhajovat a tak jim společně držme palce.

Výsledky mikulášovických závodníků:
Nejmladší žáci:
1. Fúsek Ondřej

Mladší žákyně:
Barbora Trojanová – diskvalifi kace (špatné označení 
azimutů)
Mladší žáci:
5. Daniel Kreibich
Starší žákyně:
1. Fúsková Andrea
6. Šimková Eliška
Ženy A:
8. Kreibichová Michaela
Muži A:
6. Plešinger Zdeněk
Ženy B:
3. Trojanová Pavlína
6. Fúsková Květa
Muži B:
1. Fúsek Tomáš

Foto: archiv oddílu TOM

Obrovského úspěchu jsme dosáhli
na mezinárodním mistrovství

Pavlína Trojanová (vpravo) si doběhla pro bronzovou medaili.

Díky bezchybnému absolvování tratě si vítězství vybojovala také Andrea Fúsková 
v kategorii starších žákyň.

Letos stále čtvrtý Ondřej Fúsek si své velké zlato nejen užil, ale také zasloužil.

Tvrdá prázdninová příprava se Tomáši Fúskovi vyplatila, k nulové penalizaci přidal 
ještě nejlepší běh a po loňském stříbru vystoupal na stupeň nejvyšší.


