číslo 1

ročník 28

leden 2018

ZDARMA

Vážení a milí spoluobčané,

Reprezentační
ples města
27.1.2018
od 20.00 h.
ve Slovanském domě

Vražda sexem
divadelní vystoupení
3.2.2018 ve Slovanském
domě od 19.00 h.

na Nový rok nás krátce před 19tou hodinou k tradičnímu ohňostroji dovedly tóny symfonické básně Vltava z cyklu Má vlast
od Bedřicha Smetany, které jsem spustila v našem rozhlase.
Společně jsme se pozdravili a popřáli si do roku 2018 mnoho
dobrého.
Rok 2018 je podle čínského horoskopu rokem psa. Pes je velmi
milé, přítulné a spravedlivé zvíře. Ale starý a nemocný jedinec
dokáže i zákeřně zaútočit….
V prvním lednovém týdnu události na naší radnici nabraly velmi rychlý spád. Zastupitelé se na mě domluvili a odvolali mě.
Důvod svého rozhodnutí nedokázali před přeplněnou obřadní síní říci. Nevyslyšeli prosby občanů, kteří je žádali o odložení
rozhodnutí. Skloubila se v nich touha po pomstě, osobní nenávist, touha po funkcích a boj o korýtka.
Tímto politickým dobrodružstvím připravili naše hasiče o nový
dodávkový automobil, nebudeme mít příspěvek na opravu
místní komunikace, naše starší děti tímto připravili o workoutové hřiště a důchodce o cvičební prvky v parcích. Mikulášovičky se zcela jistě opravy rybníka nedočkají. V letošním roce

jsme měli realizovat projekt na opravu naší hvězdárny, která
je jednou z nejstarších hvězdáren v Čechách. Mikulášovice přišly i o mnoho dalších drobných projektů, kterými jsem mohla
obohatit a zlepšit život v našem městě.
Sedm let mého starostování uteklo jako voda. Do mikulášovického rozpočtu jsem svojí prací přispěla 48 miliony korun. Projekty jsem řádně a včas zvládla vyúčtovat. Mám radost z toho,
co se povedlo. Máme opravenou kuželnu, tělocvičnu, kulturní
dům, koupaliště, drobné památky, místní komunikace, máme
udržované parkové plochy, opravený horní hřbitov, vybudovali jsme výstavní síň a muzeum, máme novou knihovnu,
zaměstnali jsme přes různé projekty spoustu lidí, získali jsme
zdarma traktor, mnoho a mnoho dalšího.
Vážím si pracovitých lidí, kteří svojí prací pro město nekoukají
na své pohodlí a pouze na své osobní zájmy.
Přeji Vám vydařený rok 2018.

Zastupitelstvo 4. ledna 2018 bylo vyhrocené a se svými argumenty
vystoupila celá řada spoluobčanů, kteří na veřejné jednání přišli.

Při veřejném hlasování zastupitelů nakonec došlo k odvolání
starostky Ing. Miluše Trojanové, a to i přes velký tlak přítomných
občanů.

Trojanová Miluše
Foto: Tomáš Fúsek

Informace o mikulášovickém
biatlonu - čtěte na str. 6

SVOZY ODPADŮ
PROSINEC
DOMOVNÍ ODPAD
týdenní - každé pondělí

14ti denní – liché pondělí 12.2.
a 26.2.2018
kombinovaný - každé pondělí

měsíční - pondělí 5.2.2018
PYTLE S TŘÍDĚNÝM ODPADEM

Sudé pondělí 5.2. a 19.2.2018
BIO ODPAD

NEVYVÁŽÍ SE

8.1. 2018 se konala první
schůzka nově zvolené školské
rady. Shodli se na založení nové
e-mailové adresy:
skolskaradamik@seznam.cz,
která má sloužit k lepší komunikaci mezi školou, žáky a rodiči.
Více informací v příštím čísle.

Vážení spoluobčané,
Dne 4.1.2018 byla na veřejném zasedání zastupitelstva města odvolána z funkce starostky paní Ing. Miluše Trojanová. Chci proto
touto cestou paní Trojanové poděkovat za její odvedenou práci starostky, ale i za práci nad rámec jejich povinností. Například organizaci kulturních akcí, nebo zpracování projektů k dotačním titulům. Jsem přesvědčen, že paní M. Trojanová jako zastupitelka
města poskytne nutnou součinnost při předání podkladů pro zdárné dokončení již započaté práce.
Mým úkolem bude seznámit se co nejrychleji s kompletní agendou spadající do působnosti starosty a pokračovat na již rozpracovaných záležitostech, ale současně hledat další možnosti pro rozvoj našeho města. Na základě důvodů vedoucích ke změně
ve vedení města budu více zapojovat zastupitele do činnosti a správy města. Věřím, že každý ze zastupitelů bude pracovat tak,
abychom společně přivedli naše město k řádným podzimním volbám do obecních zastupitelstev. V těchto volbách budeme mít
všichni ideální příležitost vyjádřit svůj názor na to, koho chceme mít ve vedení našeho města.
Emil Bláha, starosta
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Vážení spoluobčané,
chceme Vás informovat o důvodech, které nás vedly k odvolání starostky paní Ing. Miluše Trojanové
na letošním prvním jednání zastupitelstva města.
Přestože naše zdůvodnění zaznělo na veřejném
zasedání, pokládáme za správné Vás s ním všechny
v krátkosti seznámit.
Starosta je jedním z kolektivu zastupitelů. Reprezentuje obec navenek v době mezi jednáními zastupitelstva. Spolupráce je velmi obtížná, pokud
nejsou zastupitelé řádně a včas informováni. Argument, že se většina zastupitelů nezajímala, je lichý,
protože informace často nedostali ani potom, co se
zeptali. Starosta má kolektiv sjednocovat, nikoliv
záměrně rozdělovat a škatulkovat jednotlivé zastupitele, jak se ve stále větší míře dělo. Zastupitelům
byly vědomě předávány zavádějící informace, jiné

skutečnosti byly zatajovány. Na dva zastupitele
a další dva občany města bylo podáno trestní oznámení, na které ani nebyli ve vší slušnosti upozorněni. V prosinci starostka tvrdila, že oznámení stáhla,
v lednu však opakovaně veřejně sdělila, že trestní
oznámení běží. Toto není jediný případ, kdy byly zastupitelům podány jiné informace na pracovním setkání a jiné na řádném zastupitelstvu. Paní starostka
zneužila své pravomoci a řadu stavebních i jiných
zakázek zadávala bez vědomí zastupitelstva. Dostala se také do morálního střetu zájmů, když velkou
část zakázek získávala firma, ve které je spoluvlastníkem její manžel.
Výše popsané důvody považujeme za natolik závažné, že vedly ve výsledku k celkové ztrátě důvěry v osobu starostky. Za těchto podmínek již není

Puč na úřadě
Vážení spoluobčané, dne 04.01.2018 přes nesouhlas voličů, podařilo zastupitelům města
odvolat paní starostku Ing. Miluši Trojanovou.
Nezazněl jeden pádný důvod k odvolání. Rozhodnutí zastupitelů nás všechny připravilo
a nemalé finanční prostředky, které by ještě
dokázala získat na dotacích. Na zasedání jsem
řekl že jsem většinu zastupitelů volil, bohužel
jsem nevolil dva a to paní Čihákovou a pana
Pánka, kterým se tímto omlouvám, byli to
jediný zastupitelé kteří se zachovali tak že se

další spolupráce možná. Upřímně nás tato situace
mrzí už proto, že paní Trojanová odvedla pro město
velký kus práce nad rámec povinností, a proto byla
odměněna v prosinci schválenou mimořádnou odměnou.
Pevně věříme, že si na vzniklou situaci utvoříte úsudek podle svého vlastního rozumu.
Věřte, že my - zastupitelé se budeme snažit, abychom zajistili řádný chod města, abyste vy - občané
neměli důvod k obavám.
Klaus Klinger – místostarosta a zastupitelé Roman Klinger, Petr
Pánek, Petra Weihsová, Jiří Krpálek, Josef Nenadál, Dagmar Kalousková, Robert Riedel.
Poz.: Výše zveřejněný text občané obdrželi také do svých schránek, tímto se omlouváme, že pouze nedopatřením nebyl podepsán – nyní tak činíme.

CUKR A BIČ
nám mohou podívat do očí. Závěrem bych
chtěl paní starostce poděkovat za to co pro
mne jako občana udělala, bydlím v Mikulášovicích přes 30 let a nezažil jsem tak schopného
starostu a úplným závěrem si dovolím vyzvat
pana Karla Ježka k omluvě panu Pánkovi za
podpásovou poznámku. Přeji všem jen dobré
v novém roce hlavně moc zdraví a věřím, že se
pravda ukáže ve volbách.
Karel Moravec, Mikulášovice 347

Toto označení mi připadá výstižné zvláště po přečtení článku
v sobotním vydání Děčínského deníku o odvolání paní Ing. Miluše Trojanové z funkce starostky města.
4.1.2018 na zasedání městského zastupitelstva byl podán
návrh na odvolání starostky, aniž by byl řádně zdůvodněn.
Ač byly připomínky ze strany občanů (kterých bylo přes 100),
aby zastupitelé celou věc řádně a konkrétně vysvětlili, celou
záležitost objasnili a hlavně pozvali do velkého sálu občany
a vyslechli jejich názory. Nestalo se tak! „Bič“ dopadl! Starostka
byla odvolána. Poté překvapivě došlo na „cukr“. Paní Ing.Trojanová dostala finanční odměnu za záslužnou práci pro město!
Nezpochybňuji,že si tuto odměnu zasloužila,ale rázem jsem si
vzpomněla na ,,KOCOURKOV “!
Jsem ráda,že se mohu prostřednictvím sociální sítě a Mikulášovického zpravodaje vyjádřit k práci odvolané paní starostky.
Chci jí tímto poděkovat za práci,kterou pro naše město vykonala,jak v oblasti zlepšení životního prostředí,tak v oblasti
sportu a kultury. Nejvíce mě nadchlo vydání Mikulášovické
kroniky a krásný způsob uvedení knihy a jejích autorů veřejnosti spojený s koncertem Marty Kubišové.
Zvykli jsme si na její kultivované zastupování města na veřejnosti, na její zanícení pro práci.
Paní Ing. Trojanová, děkuji!
Milena Šťastná

KRÁTKÉ ZPRÁVY

Reakce starosty pana Bláhy.
Věc: žádost o vypsání místního referenda
Vážený pane Moravče,
k Vaší žádosti o neprodlené vypsání místního referenda uvádíme následující.
Podle zákona č.22/2004 Sb. zákon o místním referendu § 7 písmeno c) se jedná o
„Nepřípustnost konání místního referenda“
Místní referendum nelze konat
c) o volbě a odvolání starosty10) nebo primátora územně nečleněného statutárního města (dále
jen „starosta obce“), primátora statutárního města a primátora hlavního města Prahy (dále jen
„primátor“), místostarosty nebo náměstka primátora, členů rady obce, města, městského obvodu nebo městské části (dále jen „rada obce“), členů rady statutárního města a hlavního města
Prahy (dále jen „rada statutárního města“) a dalších členů zastupitelstva obce, zastupitelstva statutárního města, jakož i volených nebo jmenovaných členů dalších orgánů obce a statutárního
města,“ (zákon č. 22/2004 Sb.)
S pozdravem, Ing. Bc. Emil Bláha, MBA - starosta

Vážení občané,
již v roce 2017 jsme vyzývali ty z Vás, kteří v roce 2018 oslaví
kulaté životní jubileum, aby se sami
přihlásili na MěÚ, tel. 474774105, příp. 474774106. Návštěva
u jubilantů se uskuteční pouze s výslovným souhlasem oslavence. Důvodem jsou jednak omezení vyplývající ze zákona
o ochraně osobních údajů a i reakce některých oslavenců, jak
je v minulosti zaznamenaly členky SPOZ.
Pokud si přejete pouze zaslat blahopřání s poukázkou, sdělte
toto rovněž na uvedená tel. čísla.
V případě, že chcete oslavenci popřát prostřednictvím našich
novin, lze toto provést dodáním podkladů v dostatečném předstihu. Uzávěrka materiálů je 15. dne v příslušném měsíci. Výjimkou je prázdninové dvojčíslo.
Vážení občané,
sdělujeme, že platby předpisů za psy a pronájem pozemků za
rok 2018 lze platit v pokladně města v pracovní době městského úřadu. Pokud chcete platit bezhotovostně, lze platby poukázat na číslo účtu 921390349/0800, kde uvedete o jakou platbu
se jedná. Platby za pronájem pozemku jsou splatné dle smlouvy do 31.01.2018, za psa potom do 31.03.2018.
Pokud jste dosud svého psa nepřihlásili na MěÚ, lze toto rovněž
provést v pracovní době MěÚ v kanceláři č. 1. Výše poplatku je
stanovena platnou vyhláškou města.
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KALENDÁŘ
27.1.2018 Ples města – Slovanský dům od 20.00 hodin
3.2.2018 Regionální závod v biatlonu – v případě dobrých
sněhových podmínek u bývalého kluziště
3.2.2018 Divadlo, Divadelní spolek Karel Čapek Děčín –
Vražda sexem – Slovanský dům od 19.00 hodin
17.2.2018 Ples hasičů - Slovanský dům od 20.00 hodin
21.2. 2018 Recitační soutěž ZŠ - Slovanský dům od 15.00 h.
25.2.2018 Dětský maškarní karneval
Slovanský dům od 15.00 h.
24.3.2018 Maškarní ples sportovců – Slovanský dům 20.00 h.

Českoněmecké
koledování v kostele
sv. Mikuláše
V neděli 14. 1. 2018 se v Mikulášovickém kostele uskutečnilo
českoněmecké koledování u betléma. Během setkání byl nový
kostelní betlém posvěcen. Slavnostního okamžiku se ujal generální vikář Litoměřické diecéze Martin Davídek. Na koledování dorazilo mnoho lidí ze spřátelených německých farností,
jakož i lidé z našeho města, čehož si nesmírně vážím.
Především však dorazili členové betlemářského spolku ze Schirgiswalde, který pomohl místní farnosti nový betlém postavit.
Na českoněmecké koledování přijal rovněž pozvání pan farář
ze Schirgiswalde a evangelický farář z Neukirchu, nechyběl
však ani farář místní farnosti. Koledování svými písněmi obohatily Mikulášovický pěvecký sbor a Chrámový sbor z Vilémova.
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Mikov vystavuje v Senátu
Historickou událost zažila výstavní síň Senátu,
když ve čtvrtek 11. ledna 2018 hostila účastníky vernisáže výstavy „Česká tradice - příběh
nožů Mikov aneb od Rybičky k Predatoru”.
Výstavu představujíci výrobky i dějiny jedné
z nejznámějších firem Českosaského Švýcarska zaštítil senátor Zbyněk Linhart.
S úvodními projevy na vernisáži vystoupil
senátor Zbyněk Linhart, ředitel Mikova Karel
Ježek a kancléř Senátu Jiří Uklein.
Výstava je koncipována tak, že každého seznámí především s nejdůležitějšími výrobky
Mikova, ale rovněž i s historií firmy. Hned po
vstupu do výstavní síně tak upoutá vitrina
s nejmodernjšími noži řady Progress. Vedle ní
pak čestné místo zaujímá firemní klenot - tradiční Rybička ve všech dostupných provedeních a modifikacích.
A protože dalším mikulášovickým pokladem
je vystřelovací nůž Predator, i jemu je věno-

ván samostatný prostor hned vedle expozice
vojenských, loveckých a klasických zavíracích
nožů.
Jako ukázky současného řemeslného mistrovství si pak mohou návštěvníci prohlédnout
nejen palaše a kordy, ale také historické práce
starých mistrů nožířů.
Mikov je ale vedle nožů rovněž neodmyslitelně spjatý s výrobou kancelářských potřeb,
proto ani na výstavě nesmí chybět tyto, možná ne tak efektní, ale přesto velmi populární
výrobky.
Každý, kdo výstavu, která bude trvat až do
25. února, navštíví, si s sebou vedle zážitků
může také odnést letáček se základními informacemi o firmě a samozřejmě také inspiraci pro nákup nožů do domácnosti, outdoor,
sport nebo jen tak pro radost.
Bedřich Jetelina – ředitel komunikace Mikov

Tříkrálový koncert
v kostele
V pátek, v den před svátkem tří králů, se v kostele uskutečnil
koncert pro děti z naší mateřské školy a základní školy. Během
koncertu vystoupil Mikulášovický pěvecký sbor, děti ze školního sborečku, svým zpěvem potěšili i ti nejmenší ze školky.
Kostel provonila vůně kadidla, jež nám přinesli tři králové.
Místním knězem byla taktéž požehnána voda a křída, aby tři
králové, kteří se v odpoledních hodinách vydali městem, mohli
na domovní dveře napsat požehnanou křídou C+M+B 2018
a popřát všem šťastný rok 2018.

Tři králové
v Mikulášovicích

Foto: vlastní
Slavnostní zahájení výstavy firmy Mikov v Senátu Parlamentu České republiky.

Dne 5.1.2018 a 6.1.2018 proběhla v našem městě tříkrálová
sbírka. Tři králové z naší základní školy navštívili šedesát domácností. Sbírka, která je věnovaná na dobročinné účely charity, vynesla v letošním roce 8.679,- Kč. Všem dárcům děkujeme.

Foto: vlastní
Vlídné počasí však našim králům rozhodně nepřálo.

Jedna z výstavních vitrín s výrobky firmy Mikov.
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Chovatelé z Mikulášovic vás zvou
do svých řad - dospěláky i děti
Milí spoluobčané, už více než 10 let působí v našem městě spolek chovatelů zvířat,
který navázal na tradice zdejšího nejstaršího chovatelského spolku na severu. Dnes již
náš spolek čítá přes 25 členů a přistupují do
něj opět i chovatelé, kteří chovají čistokrevná plemenná zvířata. V historii bylo prestižní
záležitostí, že chovatelské spolky sdružovaly
starosty, radní a nejvýznamnější hospodáře a podnikatele z místa a okolí, kteří se rádi
předváděli na výstavách se svými nejlepšími
odchovy a nebylo výjimkou, že se řadili mezi
vítěze výstav! Náš spolek ale není zdaleka jen
pro elitu a proto uvítáme, když rozšíříte naše

řady. Součástí naší nabídky je i odběr cenově
zvýhodněného časopisu Chovatel. Spolek letos plánuje svoji výroční členskou schůzi na
velikonoční pátek dopoledne, kdy odpoledne
budeme pořádat již tradiční soutěžní výstavu
Mikulášovická kraslice. Ještě před ní se však již
budou konat jiné akce určené našim členům.
Potřebné informace najdete na webu spolku:
www.chovatelevarnsdorf.estranky.cz nebo
na stránce Facebooku: Český svaz chovatelů,
ZO mladých chovatelů Mikulášovice nebo na
telefonu 602 682 600. Těšíme se na vás!
Vlastimil Jura st., předseda spolku
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Plánované akce ZO ČSCH
Mikulášovice v roce 2018
pro veřejnost
•
•
•
•
•
•
•

Vzpomínáme …

•

Dne 16.12.2017 tragicky zemřel ve věku nedožitých 68 letech člen ZO ČSCH Mikulášovice pan
Zdeněk Vokoun z Mikulášovic. Byl chovatelem drůbeže, králíků, morčat, psů a koček, chovatelé
jej však především znali jako chovatele okrasného ptactva. Měl ještě před sebou velké chovatelské plány, ale osud mu nepřál je uskutečnit. Vzpomeňte si na něj spolu s námi.

•

•

•
•
•

soutěžní výstava Velikonoční kraslice Mikulášovice Slovanský dům 30.3.odpoledne
základní kolo 50. ročníku Olympiády mladých chovatelů
Mikulášove horní škola 4.4.
účast na NGO Marketu - veletrhu neziskovek Praha, Forum
Karlín 11.4.
účast v akci Ukliďme Česko – Úklid lesa na Salmově 21.4.
okresní kolo 50. ročníku Olympiády mladých chovatelů Mikulášovice Horní škola 9.5.
jarní výstava zvířat mladých chovatelů Lerchův statek Mikulášovice neděle 10.6.
35. letní tábor se zvířaty táborová základna ZO ČSCH Salmov 8.-28.7.
letní výstava zvířat mladých chovatelů Mikulášovice Horní
škola neděle 22.7.
účast na MK 50. Olympiády mladých chovatelů v Praze
22.-26.8.
účast na celosvětovém úklidovém dnu – úklid lesa
na Salmově 15.9.
účast v celostátní akci 72 hodin-Ruku na to! 11.-14.10.
podzimní výstava zvířat mladých chovatelů Mikulášovice
Slovanský dům 13.10.
každou středu mimo prázdniny schůzka kroužku mladých
chovatelů v horní škole nebo na Salmově od 15:30 h

FOTOZPRÁVY

Poslední naše společná fotka z říjnové výstavy zvířat 2017

Také letos Ježíšek naděloval v místní mateřské škole, pro děti to bylo připomenutí
tradic Vánoc, ale zejména radost z nových hraček.

Závěr roku patřil také poslednímu výběhu našich běžců na krásu,
tentokrát vyběhly pouze ženy. Odstartovaly z vlakového nádraží
hodinu před startem závodu mopedů a běžely na Tanečnici.

Prvními zájemci o betlémské světlo, které bylo k dispozici v místním kostele byla
rodina Matějovských.

MIKULÁŠOVICKÉ NOVINY
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O nočním myslivci
Za dávných časů se ve zdánlivě poklidném
kraji Šluknovského výběžku, pohybovalo
mnoho loupežníků, různého druhu. Dokonce
i páni z Vartenberka podnikali odsud loupeživé výpravy do Horní Lužice a za tímto účelem
zde získali také mnoho spojenců, kteří sídlili
na menších loupežnických, většinou skalních
hradech, či spíše hrádcích nebo pevnůstkách,
většinou dobře ukrytých v hustých lesích na
skalách. Jejich osádkám se mezi obecným lidem říkalo loupeživí rytíři, ačkoliv v žádném
případě se o rytíře nejednalo, nýbrž šlo o dobrodruhy a vyvrhely nejhrubšího charakteru,
které si však někteří opravdoví rytíři, jako např.
Vartenberkové najímali. Páni z Vartenberka je
dobře vyzbrojili a vybavili pro přepadávání
kupeckých vozů a celých výprav, zabývajících
se obchodem s hornolužickými městy a vesnicemi.
Mnohdy právě v Horní Lužici města a obce
přepadávali,v nich drancovali a loupili,aby se
pak s tučnou kořistí vrátili zpět na české území.
Obecnímu, zde žijícímu lidu, z jejich strany
tolik nebezpečí nehrozilo, jako ze strany zcela
jiného druhu loupežníků. Ten tvořili lapkové
z těch úplně nejnižších vrstev, kteří měli své
úkryty v různých skalních rozsedlinách, v malých a primitivních lesních chýších, ba dokonce i v dutých stromech, ve kterých hledali pak
úkryt před svými pronásledovateli. Před těmito loupežníky si obyvatelé vesniček a osad, ani
jejich návštěvníci, nemohli býti jistí.
Několik takovýchto loupežníků se potloukalo
po lesích v okolí Mikulášovic a Velkého Šenova. Protože moc dobře věděli, že každý sám
na vlastní pěst má jen malou šanci na úspěch
při provozování tohoto nekalého řemesla,
scházívali se v jednom lesním údolí, právě
mezi oběma jmenovanými městy, aby se tam
na tajných shromážděních poradili kdy, koho
a jak oloupit. Ozbrojené panské hlídky po nich
mnohdy pátraly, leč většinou bezvýsledně,
neboť tito loupežníci měli své skrýše dobře
a rafinovaně ukryté a v nich se schovávali tak
dlouho, dokud hlídka omrzelá neúspěšným
hledáním, neopustila místa, na nichž měli své
úkryty.
Uprostřed jednoho takového, dosti obávaného lesa, žil v dřevěném srubu, který si sám
vybudoval, myslivec jménem Petr. Říkalo
se o něm, že má jasnovideckého ducha a že
zná všechny tajemné přírodní síly, a proto
se k němu obracelo mnoho osadníků o radu
i pomoc, které u něho vždy nalezli.
Jednou se za ním vypravilo několik mužů
z blízkého okolí, kteří mu vyprávěli o nouzi a příkoří, které jim způsobují loupežníci
a snažně jej prosili zda by jim mohl pomoci
nebo poradit jak se lapků zbavit.
Petr byl očividně jejich vyprávěním dojat a některé žalující ubožáky vyslechl téměř se slzami
v očích. Rozechvělým hlasem jim děkoval za
jemu vyslovenou důvěru a nabádal je, aby přišli v hojném počtu a dobře vyzbrojeni po setmění k němu, že teprve tehdy jim bude moci
udělit další rady.
Všichni užasli nad tajemnou odpovědí myslivce Petra, nicméně ihned po setmění
přišel z různých stran k jeho srubu početný

dav ozbrojených mužů. Petra zastihli klečícího před křížem a hluboce pohrouženého
v modlitbě. Když modlitbu ukončil, pozdravil
shromážděný dav, kterému poručil, aby jej
následoval. Odvedl tyto ozbrojené muže za
naprostého mlčení o několik stovek kroků
dál, až na hráz jednoho lesního rybníka, kde
se zastavil.
Mezitím už nastala hluboká noc, jen měsíční
svit probleskoval hustými stromy a občasné
zvuky vydávané lesní zvěří, naháněly těmto srdnatým mužům hrůzu. Myslivec, který
za celou dobu nepromluvil ani jediné slovo,
náhle počal promlouvat k zástupu jdoucímu
za ním. Ve své řeči všem přítomným sdělil,
že v mládí vedl lehkovážný život nalezence,
pročež na něm spočívá trest Boží a že všude,
kde pobývá, panuje neštěstí a žal. Jasný duch
jeho matky prý mu oznámil, že mu Bůh udělí milost, když se bude modlit za lidi, kteří se
v důvěře na jeho osobnost a pomoc ve svých
útrapách spoléhají. Závěrem jim udělil ještě
radu, aby po zdolání loupežnické tlupy nechali tento rybník, jakož i mnohé jiné, vyschnout.
Loupežníci totiž velmi často pod jejich hladinou ukrývají naloupené poklady a mnohé jiné
důležité věci.
Sotva myslivec domluvil, vyskočili loupežníci
ze svých úkrytů a strhl se strašný boj, ve kterém mnozí divocí pacholci byli zabiti a další
pak zahnáni daleko odsud. Ze shromážděných vesnických mužů nikdo nepadl, pouze myslivec Petr nalezl v této řeži smrt a s ní
pravděpodobně také osvobození od božího
trestu. Na místě, na kterém svůj život dokonal,
byl pak pochován.
Vesničané uposlechnuvší jeho rady, nechali
lesní rybníky vyschnout a tu se ukázalo, že
myslivec Petr se nemýlil. Ze dna rybníků byly
vyzdviženy a mezi ožebračený lid rozděleny,
naloupené poklady.
Žádný z těchto rybníků již neexistuje. Byly
proměněny v louky, na nichž byly znatelné
stopy po původních rybnících, jejichž staré
německé názvy jejich původ dosvědčují. Lidé,
kterým pak tyto louky náležely a ti, kteří bydleli v jejich blízkosti, prý vídávali v nočních
hodinách v těchto místech tiše se procházejícího myslivce a o dlouhých zimních večerech
si vyprávěli příběh o „nočním“ myslivci.
Poznámka: Jak již z úvodních vět pověsti vyplývá, skutečně se po Šluknovsku v dávných
dobách potulovalo mnoho dobrodruhů, živících se loupežnickým řemeslem. Nutno však
podotknout, že to nebylo žádnou výjimkou,
nýbrž že se tak dělo v celé tehdejší Evropě
a i v jiných částech světa.
Zajímavý je i závěr pověsti, kde se uvádí, že
vesničané nechali rybníky vyschnout a že je
přeměnili v louky. Místopisec a největší znalec Šluknovska Josef Fiedler z Velkého Šenova
uvádí, že existovaly louky, na nichž byly ještě
v 19.století patrné stopy, prozrazující,že původně byly na jejich místě rybníky, zejména
lesní rybníky. Dosvědčují to i staré německé
názvy některých luk, jako např. „Beute Waldteiche“ (správně „Beide Waldteiche“) nebo
„Perwaldteiche“, přičemž význam slova „Waldteiche“ je právě „lesní rybník“.
Eduard Steun

Mezi vánočními svátky a Silvestrem se v našem městě všeobecně
hodně sportuje. Jednotlivé spolky a sportovní oddíly se setkávají
a zakončují rok sportovním vyžitím. K tradičním patří i fotbal našich gardistů.

Zajímavá předvánoční akce s názvem Porcování kaprů, proběhla v nově opravených prostorách Slovanského domu. Muzeum
nožířské tradice v úzké spolupráci s firmou Mikov tak představila
prostřednictvím skvělých kuchařů jak správně používat filetovací
nože při porcování ryb.

Zpestřením akce byla mimo jiné také zkouška naporcovat kapra
legendární „Rybičkou“, pokus byl úspěšný a jeden z přítomných
kuchařů Petr Švarc to zvládnul na jedničku.

Turistický oddíl mládeže tradičně na štědrý den vyráží ke krmelcům, aby s těmi nejmladšími členy přilepšil také zvířátkům v okolních lesích. Po celý rok se v lese pohybují zejména díky svým sportovním aktivitám a tak v zimě alespoň symbolicky les navštíví za
jiným účelem.
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V závěru roku zasedalo předsednictvo společně s výběrovou
komisí Místní akční skupiny Český sver. Na poradě se probíraly
zejména nové možnosti podání žádostí do nejrůznějších grantů
v novém programovacím období.

Výjezd na Tanečnici na mopedech, ale i jiných silnějších strojích již
patří neodmyslitelně k závěru roku pro vyznavače vůně benzínu.

Foto: vlastní
Skupina našich malých biatlonistů se při regionálním závodu
v Jablonci nad Nisou setkala s reprezentantem Michalem Krčmářem.

leden 2018

Zimní biatlonová sezóna 2018 se
v Mikulášovicích rozjela i bez sněhu
Klub biatlonu Mikulášovice se po úspěšné
letní sezóně plynule přesunul do té zimní. Bohužel bez sněhu, na kolečkové lyže a do zázemí naší tělocvičny. V prosinci pak na týdenní
soustředění do hor už na sníh spolu s Klubem
biatlonu Jílové, kde naše dvě závodnice, Adélka Švitorková a Natálka Mocíková sbíraly lyžařské zkušenosti. Co se týká běhu na lyžích,
patří přeci jen mezi nováčky.
Český pohár v biatlonu odstartoval sprintem
volnou technikou 17.12.2017 na regionálním
závodě v Horních Mísečkách, kde nám velikou
radost udělala Adélka, která za silného sněžení na střelnici ani jednou neminula, dojela
na sedmém místě, připsala si více jak 70 bodů
a získala tak III. výkonnostní třídu, což jsme
si kladli jako hlavní cíl této sezóny. Získáním
III. výkonnostní třídy si totiž v této sezóně zajistila postup na další dvě kola závodů ČP na
republikové úrovni (start na I. kole ČP není
omezen). V loňské sezóně stačilo na postup
50 bodů, ale vzhledem k nárůstu závodníků
v žákovských kategoriích se Český svaz biatlonu rozhodl kritéria zpřísnit. Natálka si v Horních Mísečkách vybrala smůlu v podobě zamrzlého zásobníku a s celkem šesti trestnými
koly se zařadila na 9. místo, což k získání toužené III. výkonnostní třídy nestačilo.
Druhý regionální závod se jel těsně před Vánoci 22.12.2017 klasickou technikou na sprintové trati dlouhé 3 kilometry. V závodě holky
ukázaly, že jsou spolehlivé na střelnici. Adélka
udělala jedinou chybu a Natálka odstřílela
čistě, avšak na trati se ještě seznamovaly v závodním tempu s klasickou technikou běhu
a také ne úplně dobře zvolenou mázou. V cíli
jim to stačilo opět na sedmé a deváté místo
a pro Natálku opět bez III. výkonnostní třídy.
Třetí kolo regionálního závodu hostil mezi
svátky 29.12.2017 Jablonec nad Nisou, kde
jsme se setkali s reprezentačním týmem ČR,
který zde trénoval na další díl světového
poháru, ale především na tolik očekávanou
olympiádu, což potvrdil i šéftrenér reprezentace Ondřej Rybář. Ve sprintovém závodě
volnou technikou jsme obsadili opět souzené
sedmé a deváté místo.
Ovšem nejen za úlovkem v podobě postupu
na závody ČP jsme směřovali. Také jsme usilovali o nominaci na hry VIII. zimní olympiády
dětí a mládeže 2018, kde Ústecký kraj v naší
kategorii budou reprezentovat pouze dvě

děvčata. A nominačním kritériem – dva nejlepší výsledky v podobě počtu bodů z dosavadních závodů a nadcházejícího závodu ČP
v Novém Městě na Moravě.
Protože na třech regionálních závodech se
postup na ČP podařilo získat pouze Adélce
a boj o každý bod v nominaci na olympiádu
dětí a mládeže nebyl rozhodnutý, tak odjezd
na I. kolo ČP do Nového Města na Moravě dne
5.1.2018 byl mírně nervózní.
V prvním sobotním závodě, který byl vytrvalostní délky 4,5 kilometru volnou technikou,
za účasti 300 žáků z celé republiky Natálka zachovala klid na střelnici, kde udělala jedinou
chybu a doběhla na 32. místě a hned si tímto
závodem zajistila zisk v podobě tolik potřebné III. výkonností třídy. Adélce závod nevyšel
hlavně střelecky a s celkem pěti chybami se
umístila na 39. místě.
Den poté se závodilo na krátké 3 kilometrové
sprintové trati volnou technikou, která holkám
sedla a Natálka si dojela pro 27. a Adélka pro
31. místo. V tomto závodě získaly zatím největší příděl bodů, které rozhodly o jejich nominaci na hry VIII. zimní olympiády dětí a mládeže, kterou bude ve dnech 28.1. – 2.2.2018
hostit Pardubický kraj. Jedná se bezesporu
o historicky první účast mikulášovických dětí
na takto prestižním klání. Sportovištěm, kde
proběhnou disciplíny biatlon, klasické lyžování a orientační běh na lyžích, bude Letohradský Šedivský lom. Slavnostní zahájení pak
proběhne 28.2.2018 v Pardubické Tipsport
aréně. Jistě to bude náročný týden, který v neděli dopoledne zahájí tréninkem v Letohradu
a odpoledne si pak užijí slavnostní zahájení
v Pardubicích. Biatlonistům začnou první závody v pondělí 29.1.2018 sprintem volnou
technikou a den poté závodem s hromadným
startem klasicky. S olympiádou se rozloučí ve
čtvrtek 1.2.2018 štafetami. Nezbývá než jim
popřát hodně štěstí v reprezentaci nejen Ústeckého kraje, ale také našeho města.
Regionální závod českého poháru v biatlonu
žactva, který se měl uskutečnit v našem městě
dne 14.1.2018, byl pro špatné sněhové podmínky zrušen a náhradní termín byl stanoven
na 3.2.2018, tak nám nezbývá nic jiného než
doufat, že konečně dorazí pravé zimní počasí
s dostatkem sněhu.

Natálie Mocíková při rozklusání na střelnici ve
Vysočina Aréně.

Naše závodnice s doprovodem na snímku spolu
s reprezentačním trenérem Ondřejem Rybářem.

Eva Mocíková – předseda klubu

leden 2018
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K soudu nechodí pouze muži, své přestupky musí zdůvodňovat také ženy a dokonce
nejen členky místního spolku.

V rámci této slavnosti probíhá také pasování myslivců na lovce, letos byla pasována jedna z členek spolku na „Lovce černé zvěře“.

Tradiční myslivecká akce Poslední leč měla na pořadu mimo jiné opět myslivecký
soud, při kterém se probíralo spoustu humorných zážitků uplynulé sezony. Poslední
roky má nejvíce hříchů Jiří Doubrava, ale jeho kolegové na něj myslí a vždy mu dobře poradí, letos obdržel záložní zdroj čerstvého vzduchu z rakouských Tirol.

Novoroční ohňostroj se letos opět vydařil a na mikulášovickém náměstí se sešlo
mnoho místních, ale i přespolních občanů, kteří se přišli především pozdravit a popřát si mnoho dobrého.

O vánočních prázdninách proběhla další povedená akce místních „tomíků“, v polních podmínkách si děti uvařily buřt guláš. O předehřívání vody se postarali ti nejmladší v originálních kamnech.

Nejlepší vánoční sulc se ochutnával v restauraci U Vladařů. Odborná porota vybírala ze vzorků přivezených účastníky z blízkého i vzdálenějšího okolí. Tentokrát se na
předních místech prosadili nejen domácí borci, ale také ti přespolní.

strana 8

MIKULÁŠOVICKÉ NOVINY

leden 2018

Turistický oddíl nezahálel
ani na Silvestra
Silvestrovské odpoledne se nakonec protáhlo do pozdních večerních hodin, původně plánovaného sportovního odpoledne pro členy oddílu se vyklubala zajímavá soutěž rodinných týmů.
Přesto, že v uvolněné náladě posledního dne roku se povětšinou přišli všichni pobavit pohybem při netradičních hrách a soutěžích, výkony byly mnohdy na hranici možností sportovců
i jejich doprovodu. Účastníci si užili mnoho legrace, a i pro příchozí, kteří byli nakonec nalosovány do týmů byla akce zajímavým zpestřením posledního dne roku. Akce přilákala čtyři desítky
dětí, mládeže a samozřejmě také jejich rodiče. Není podstatné, kdo zvítězil, vítezstvím všech je
úsměv na tváři a celkově dobrá nálada. Oddíl se již nyní netají, že podobné akce budou probíhat
v průběhu letošního roku v rámci připravovaných projektů ústeckého kraje i Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.
Foto: Tomáš Fúsek

Do soutěží se zapojily i ty nejmenší děti a přítomní je usilovně povzbuzovali.

Není tolik příležitostí, kde si mohou společně zasoutěžit rodiče
s dětmi, o to víc se týmy snažily.

Radost úspěšných týmů po dokončení disciplíny byla bezprostřední.

Místní volejbalová parta si na druhý svátek vánoční dává tradičně do těla při celodenním volejbalovém turnaji v místní sportovní hale.

Vážení spoluobčané, do nového roku 2018 bychom vám rádi popřáli
pevné zdraví, klid a rodinnou pohodu.
Hasiči Mikulášovice
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