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Reprezentační ples města již po třinácté

Divadlo
Hraničář

3.3.2018

Letošní mikulášovickou plesovou sezonu odstartoval městský
reprezentační ples. V pořadí již třináctou sezonu město pořádá
svůj ples a letos tomu nebylo jinak. O předtančení se postarala
místní taneční škola Step by Step, o hudební doprovod pak
skupina Médium z Police nad Metují. V průběhu večera se na
parketě svými dvěma přehlídkovými vstupy představila také

agentura Reas Agency, jejíž modelky, ale také model sklidili zasloužený potlesk za předvedené společenské šaty a také spodní prádlo. K programu také patřilo tradiční losování vstupenek
o deset hodnotných cen, které věnovali partneři tohoto plesu,
za což jim patří poděkování.

Losování vstupenek o zajímavé ceny potěšilo.

První ples v roce přilákal spoustu tanečníků nejen z našeho města.

Slovanský dům
od 19.00 hodin

Pohár

Ústeckého kraje
v turistickém
závodě, běh
s Nutrendem

17.3.2018

Sportovec Děčínska s mikulášovickou stopou

Maškarní ples
sportovců
24.3.2018

Slovanský dům
od 20.00 hodin
SVOZY ODPADŮ
BŘEZEN

Mezi prestižní sportovní a dnes již vyhlášené společenské akce
z počátku roku patří vyhlašování nejúspěšnějších sportovců
okresů naší republiky. Také okres Děčín vyhlašoval prostřednictvím ankety Děčínského deníku, České unie sportu a Sport
Action s.r.o. svoje pořadí. Slavnostní galavečer proběhl v děčínském divadle a ocenění úspěšným sportovcům předávali
nejen přední osobnosti politického a společenského dění, ale
také významní sportovci. Mikulášovice měli řadu nominovaných sportovců v jednotlivých kategoriích, nicméně kritéria
pro sestavení konečného pořadí jsou velmi přísná a mezi nominovanými jsou sportovci jednak z velmi populárních sportů,
a navíc účastníci či vítězové mistrovských akcí mezinárodní
úrovně. Přesto naše město mělo zastoupení v elitní desítce

v kategorii dospělých, na pěkném 4. místě se umístil Tomáš
Fúsek.
Konečné pořadí Jednotlivci – dospělí:
1. Tomáš Pomikálek (BK ARMEX Děčín – basketbal), 2. Adam
Zdobinský (Sport Relax Děčín – karate), 3. Milan Myšík (GT KUR
Sport – cyklistika/ MTB enduro), 4. Tomáš Fúsek (TOM Mikulášovice – Outdoor Running), 5. Daniel Pianka (OST Varnsdorf
– silový trojboj), 6. Lenka Hrochová (TJ Kajak Děčín – kanoistika), 7. Anna Žabová (VK Slavia Děčín – veslování), 8. Michal
Oliverius (HC Děčín – hokej), 9. Kristián Zbrožek (FK Varnsdorf
– fotbal), 10. Martina Schmoranzová (BC Rohovník ARMEX Děčín – box)

DOMOVNÍ ODPAD

KALENDÁŘ

týdenní - každé pondělí
14ti denní – liché pondělí
12.3. a 26.3.2018

3.3.2018

kombinovaný - každé
pondělí
měsíční - pondělí 5.3.2018

25.2.2018
17.3.2018

PYTLE S TŘÍDĚNÝM
ODPADEM
Sudé pondělí 5.3. a 19.3.2018
BIO ODPAD
NEVYVÁŽÍ SE

24.3.2018
Foto: Deník/Karel Pech
Tomáš Fúsek přebírá cenu z rukou legendárního basketbalisty Jakuba Houšky.

30.3.2018
1.4.2018

Divadelní vystoupení Hraničář - Slovanský
dům 19.00 hodin
Dětský maškarní karneval - Slovanský dům
15.00 hodin
Pohár Ústeckého kraje Turistický závod
Běh s Nutrendem
Maškarní ples sportovců - Slovanský dům
20.00 hodin
Velikonoční kraslice - Slovanský dům,
odpoledne
Velikonoční mše svatá, po skončení
Velikonoční jízda od 10.30 hodin
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Ples hasičů
praskal ve švech
Možná je to nadsázka, kapacita velkého sálu Slovanského
domu pojme mnohem větší množství návštěvníků, ale u plesů
nebývá zvykem obsazenost nad dvě stovky tanečníků. Hasiči
prostě lidi na ples nalákali, tradiční příjemnou atmosférou, velmi bohatou až nadstandardní tombolou a v neposlední řadě
i kvalitní hudbou. Předtančením ples zahájila děvčata ze Step
by Step samozřejmě po úvodním slovu starostky místního
sboru dobrovolných hasičů paní Oldřišky Petříkové a pana Bohuslava Hanuš, který přítomné také upozornil a pozval na oslavy významného jubilea místního sboru. Na tanečním parketu
se to hemžilo již od prvních hudebních taktů až do pozdních,
lépe řečeno brzkých ranních hodin.

únor 2018

KRÁTKÉ ZPRÁVY
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.
Blahopřejeme k úspěchu – Kateřina Hajníková se v okresním kole olympiády z českého
jazyka umístila na krásném 4. místě, soutěže se
zúčastnilo 40 dětí.

Asistent prevence kriminality

Předtančení se ujala místní taneční škola Step by Step.

Při vydávání tomboly měly členové sboru plné ruce práce.

Nový dopravní
automobil pro hasiče
V únoru 2018 byla podána žádost na Krajský úřad Ústeckého
kraje v rámci Programu 2018 na podporu nové techniky pro
jednotky sboru dobrovolných hasičů. Města a obce mohou získat 300 000 korun na nákup nového automobilu, který poslouží k pohodlnější přepravě při mimořádných událostech. Dotace se skládá ze dvou částí – první část dotace ve výši 450 000
korun od Ministerstva vnitra (Generální ředitelství hasičských
sborů České republiky) a 300 000 korun od Krajského úřadu
Ústeckého kraje. Předpokládané pořizovací náklady plně vybaveného dopravního automobilu činí cca 1 250 000 korun.
Díky těmto dotacím můžeme pořídit pro naši jednotku sboru
dobrovolných hasičů bezpečnější a komfortnější vozidlo, které
odpovídá současným nárokům a požadavkům. Výběr konkrétního automobilu bude možný až po odsouhlasení dotace. Nutno podotknout, že dotace v žádném případě není nároková,
tudíž na ni nevzniká právní nárok. Pevně věříme, především
v zájmu našeho hasičského sboru, že na tuto dotaci dosáhneme. Tento program pokračuje i pro rok 2019 a od března 2018
můžeme požádat o další dotační tituly.
Ing. Robert Riedel

Za tři roky jsme si zvykli, že v našem městě
působí asistent prevence kriminality, a podle
dlouhodobých ohlasů jsme za něj rádi. Náš
Ondra je četník, boxer, rozhodčí sporů, naslouchající vrba i bába Kelišová v jednom. Stal
se pro nás jakousi samozřejmostí, samotný
projekt APK však samozřejmostí není. Každým
rokem se žádá o dotaci znovu a pokračování
projektu tak není vždy jisté. Prvním krokem
pro pokračování je vyhodnocení loňského
roku. To jsme včas zpracovali a odevzdali, byť
mě poněkud mrzí, že většina materiálů k projektu APK 2017 zapadla někam za skříň a práce mi tak zabrala mnohem více večerů, než
by musela. Druhým krokem je podání nové
žádosti. Oproti minulým letům došlo k radikálním změnám, například se nově žádá pomocí krajně nespolehlivé internetové aplikace, a ne pouze na jeden rok, nýbrž rovnou na
tři. Po zkušenostech z předchozích let jsme se
odhodlali k nutnému a zároveň odvážnému
kroku, kterým je rozšíření počtu APK na dva.
Současná situace, kdy zejména sídliště zabírá našemu jednomu asistentovi velkou část

pracovní doby a navrch přesčasy, není dále
udržitelná. Projekt se podařilo odevzdat včas,
splňuje formální požadavky, budeme tedy
doufat, že vše klapne a že budou naše město
střežit četníci dva. Podle plánu by tak proběhlo v dubnu výběrové řízení na druhého APK,
o kterém bude veřejnost včas informována.
Mou milou povinností je několik poděkování
závěrem. Děkuji Ondrovi Berkimu, který dělá
svou práci poctivě, i když velmi často přesahuje osm hodin denně. Poděkování si zaslouží
mentor projektu APK pan Zdeněk Podolák,
který nám dodal potřebné dokumenty a statistiky vždy o týden dříve, než jsme o ně požádali. Velmi děkuji „přátelům na telefonu“, panu
Jiřímu Gajdošovi a Josefu Hýblovi, bez kterých
by asi ty nejdůležitější dokumenty vypadaly
úplně jinak a byly by vhodné leda na zátop.
V neposlední řadě děkuji paní Janě Doutnáčové, Janě Strakošové a panu starostovi Emilu
Bláhovi za hledání, běhání, kopírování a skenování. za potřebnou součinnost.
Petr Pánek

Výstava betlémů
v Mikulášovickém kostele
V lednu 2018 proběhla v našem kostele
tradiční výstava betlémů, kterou pořádala místní farnost ve spolupráci se
Spolkem Nixdorf. Na výstavě byly exponáty ze soukromých sbírek a zápůjčky
od místních občanů. V letošním roce
jste si mohli prohlédnout více než 180
exponátů. Betlémy byly vyrobené z nejrůznějších materiálů od tradičních řezbovaných až po betlém upletený z gumiček. Hlavním exponátem byl kostelní
betlém, který se po neuvěřitelných 70.
letech opět navrátil na své místo. Během dvou dnů, kdy výstava byla otevřena veřejnosti, ji navštívilo téměř 300
návštěvníků z Čech a přilehlého Saska.
V následujících dnech výstavu navštívili
rovněž žáci místní ZŠ a MŠ. Na tomto
místě bych chtěl poděkovat všem, kteří
přispěli na uspořádání této výstavy a na
obnovu kostelního betlému. Velký dík
patří především Fondu českoněmecké
budoucnosti, který projekt finančně
podpořil. Poděkování patří i těm, kteří
se výstavy zúčastnili, a těším se na další
shledání u betlémů v roce 2019.
Mgr. Roman Klinger
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Obnova hřbitovní
stezky
V rámci grantového řízení „stromy“ od Nadace ČEZ byla v lednu 2018 podána žádost o dotaci na liniovou výsadbu stromořadí a alejí v celkové výši 106 270 korun. Obce a spolky mohly
žádat až o 150 000 korun na obnovu starých, zanedbaných či
zaniklých stromořadí. V našem městě byla vybrána stará kostelní stezka spojující kostel Sv. Mikuláše s dolními Mikulášovicemi. V případě schválení dotace bude vysazeno 108 vzrostlých (2,5m vysokých) lip srdčitých, včetně podpůrných kůlů
a ochrany kmene proti okusu zvěří. Do výsadby lip bude zapojena školní mládež ve spolupráci se zaměstnanci MÚ a případnými dobrovolníky. Vznik nových stromořadí či obnovu zanedbané zeleně v místech, kde existovaly, ale postupem času
zpustly či zcela vymizely, podporuje Nadace ČEZ od roku 2011.
Smyslem grantu je zlepšení životního prostředí prostřednictvím podpory liniové výsadby stromů. Dotační program je
plně hrazen Nadací ČEZ, tudíž spoluúčast města Mikulášovice
je v tomto případě nulová.
Ing. Robert Riedel

Mikov podpořil
Zoologickou
olympiádu 2018
Nožířská firma Mikov se stala partnerem soutěže pro žáky
II. stupně základních škol a odpovídajících ročníků gymnázií
“Zoologická olympiáda”, kterou v únoru vyhlásila Zoologická
zahrada Děčín.
“Jsme rád, že můžeme podpořit akci, která vede mladé lidi jak
k pobytu v přírodě, tak i ke vzdělání,” řekl ředitel firmy Karel
Ježek. “Pro mladé přírodovědce budou navíc nože, které od
nás za svoje výkony dostanou, velmi praktickými pomůckami.”
Zoologická olympiáda bude mít tři kola, první bude uzavřeno
do konce března, druhé kolo pak proběhne v dubnu a olympiáda vyvrcholí 29. května přímo v Zoologické zahradě Děčín.
Více informací o olympiádě najdete na webových stránkách
www.zoodecin.cz.
Mikov je tradičním a největším českým výrobcem nožířského
zboží, kancelářské techniky a průmyslových spojovačů. Podpora aktivit související s ochranou přírody a vzděláním patří
mezi firemní priority.
Dr. Bedřich Jetelina - ředitel komunikace

POVĚSTI - UDÁLOSTI - PŘÍBĚHY

Reakce na příspěvek
pana Steuna - O nočním myslivci
Vážený pane Steun,
ve Vašem příspěvku do Mikulášovických novin – leden 2018 –
se Vám „povedla“ chyba faktická i řečová.
Jde o název „Beutewalde“, psává se dohromady – např. Herrnwalde, Grafenwalde atd. Slovo Beute je identické s českým
Kořist, případně i lup. Nemá nic společného s číslovkou beide
- oba nebo obojí. Vychází ze slova Beute.
Mě je lokalita známá, chodila jsem tudy do Šenova a babička
vždy mluvila o cestě „durch die Beutewalde nach Schönau.
Bylo by dobré tento omyl uvést na pravou míru. Není třeba
uvést mé jméno, netrpím slavomamem, stačí např. „byl jsem
upozorněn na chybu...“ Mám ráda u překladů, aby byl překlad
identický s originálem. Na přelomu století lektorovala 4 knihy.
Překladatele nebyli odborníci v medicíně, měli pouze jazykovku, a tak mě oslovilo nakladatelství, zda bych knihy nelektorovala. Práce lektora spočívá ve čtení obou knih - vlevo originál,
vpravo na stole překlad a číst originál pak překlad a případné nesrovnalosti uvést na pravou míru. Např. strana, řádek
a správné slovo, větu.
Ve finále ovšem za správnost překladu ručí lektor, ne překladatel, a ten také je uváděn v knize na buď předních nebo zadních
stranách. Mě vždy šlo o to, aby český čtenář četl stejně hodnotnou a správnou knihu jako ten německý...
S pozdravem, Waltraud Gregorová
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Jak je to s demokracií
v Mikulášovicích?
V demokracii žít se teprve učíme. Po mnoha
desítkách let, kdy za nás mysleli, jednali a rozhodovali jiní, stranou KSČ a vládou jmenovaní.
Ano, bylo to tehdy pro vedení státu a občany
vlastně pohodlné. Oni měli ta důležitá razítka,
kterými rozhodovali o občanovi, zda může
cestovat (nedejbože na Západ!), zda může vykonávat nějakou funkci v práci atd. a nejúčinnější, jak ohnout občana k poslušnosti, bylo
razítko na kádrovém posudku dítěte, které
chtělo studovat! Jako bývalá učitelka na zdejší
ZŠ a na pedagogické škole (pro učitelky národních a mateřských škol) ve Šluknově, bych
o tom mohla mnohé vyprávět....
Po změnách, které v naší zemi po roce 1989
nastaly, se pomalu z této pohodlné pozice
probouzíme. Učíme se chodit k volbám dobrovolně a bez pocitu, že jsme někým nuceni,
sledováni a hodnoceni, ale i s vědomím, že na
našem hlasu záleží! Nevoliči se často vymlouvají, že na jejich hlasu nezáleží, podceňují se.
O demokracii svědčilo i dění na městském
úřadě v Mikulášovicích dne 4. ledna 2018,
kam přišlo mnoho občanů. Zastupitelstvo
prosadilo návrh na odvolání paní starostky
Ing. Miluše Trojanové. Většina přítomných
byla překvapena a mnozí dávali najevo svůj
nesouhlas. Vždyť paní starostka byla v demokratických volbách zvolena již podruhé
a zbývalo jí asi 10 měsíců do ukončení jejího
volebního mandátu. Ozývaly se hlasy, žádající
konkrétní vysvětlení, navrhovalo se, aby toto
zastupitelstvo bylo odloženo a konalo se ve
velkém sále našeho kulturního domu, kam
by mohlo být přizváno i více občanů, kterým
není dění ve městě lhostejné, ale vše marné.
I přes tyto protesty se hlasovalo a paní starostka byla odvolána z funkce z důvodů, které
nebyli tito „zasvěcení zastupitelé“ schopni občanům konkrétními příklady vysvětlit. Slíbili
ovšem, že písemně vše občanům objasní.
To opravdu udělali, a tak jsme byli poctěni dopisem ve svých poštovních schránkách (bez

známky, ale s razítkem (!) městského úřadu).
Sdělení neobsahovalo nic konkrétního, jen
nám bylo vysvětleno, že prý paní exstarostka
zastupitele o svých rozhodnutích dostatečně
neinformovala, prý některé skutečnosti zatajovala (mlhavě řečeno), a tudíž ztratila důvěru
městského zastupitelstva! Což jim asi musíme
věřit jako nejvyšším autoritám města (?!) Podivné a zvláštní, že se nikdo pod toto sdělení
nepodepsal, takže vlastně sdělení anonymní. Bylo to demokratické? Teprve později se
zastupitelé omluvili v Mikulášovických novinách.
Mě naopak potěšilo, že tolika lidem není dění
ve městě lhostejné a že dnešní občané svobodně vyjadřují své názory. Někteří dokonce v poslední době svými podpisy vyjadřují
nesouhlas s odvoláním paní Ing. Trojanové.
Na celé dnešní situaci mě nejvíce zaráží, že
v zápisech o průběhu jednotlivých zasedání
městského zastupitelstva prý není zmínka
o chybách paní exstarostky, ale ani o těch výtkách, kvůli kterým byla odvolána. Jak je toto
možné? Vždyť jsme si ve svobodných volbách
zvolili do městského zastupitelstva rozumné
a schopné lidi, kteří i teď uznávají, že paní Ing.
Trojanová „odvedla pro město velký kus práce i nad rámec zákonných povinností“ (cituji
z Vyjádření zastupitelů k současné situaci ve
městě).
Nakonec jsem si vzpomněla na výrok nejslavnějšího římského řečníka, právníka a filozofa
Cicera (106 - 43 před naším letopočtem). Ten
se vždy při soudních sporech ptal: „Cui bono“
(Pro koho je to dobré? Kdo bude z toho mít
prospěch?) Komu tedy toto náhlé sesazení
paní starostky prospělo? To neumím posoudit. Jsem ale přesvědčena o tom, že selhalo
celé městské zastupitelstvo, a proto se situace
vyhrotila až do dnešní podoby. „Cui bono“ Pro
koho je to dobré? Podle mého názoru to pro
naše město a občany dobré není!
Milena Šťastná

Výstavu Mikova v Senátu
návštěvníci hodnotí pozitivně
Výstava „Česká tradice - příběh nožů Mikov
aneb od Rybičky k Predatoru” ve výstavní síni
Senátu pokračuje až do 25. února 2018.
„Výstava se mi moc líbila. Vzpomněla jsem si
na své dětství, Rybičku jsem měla také,“ uvedla v knize hostů jedna z návštěvnic, která se
podepsala jako babička Zdenka z Proseka.
Zastupuje tak největší skupinu těch, kteří
mají Mikov a Rybičku spojené s nostalgickými
vzpomínkami na dětství.
Navzdory tomu však výstava není pouhým
retrospektivním ohlédnutím za slavnou minulostí největší nožířské firmy v Česku. Vystavené nože z řady Progress, inovované vyhazovací nože Predator a studie nožů dokládající
spolupráci firmy s ateliérem užitého designu
pražské UMPRUM potvrzují, že tradice Mikova

je pevným základem, ze kterého vyrůstá moderní a inovativní nožířská firma.
Výstava, kterou zaštítil senátor Zbyněk Linhart, vedle nožů ukazuje i výrobky kancelářského zboží a spojovače. Ty pod značkou RON
také patří k produktům Mikova, a firma je vyváží do celého světa.
Firma Mikov sídlí v Mikulášovicích na Děčínsku, které leží v srdci takzvaného Českého Švýcarska. Po skončení výstavy v Senátu budou
i nadále všechny exponáty vystaveny v Muzeu
nožířské tradice. Muzeum Mikov v Mikulášovicích provozuje už od roku 2012 a v loňském
roce ho otevřel v nových prostorách v centru města. Více informací o muzeu najdete na
www.munotr.cz.
Dr. Bedřich Jetelina - ředitel komunikace

Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek prodává slepičky typu Tetra hnědá a Dominant ve všech
barvách, dále slepičky Green Shell typu Arakauna.
Stáří 15 - 20 týdnů. Cena 159-195,- Kč/ks.

Prodej se uskuteční: 10. března 2018

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

strana 4

MIKULÁŠOVICKÉ NOVINY

únor 2018

HISTORIE - Mikulášovické Z činnosti mykologického
vodohospodářské poměry

Původní osídlenci se nejen v Mikulášovicích, ale všeobecně usazovali
strategicky okolo cest tak, aby měli
samozřejmě přístup hlavně k životně důležité vodě. V našem případě
si začali svá obydlí budovat v údolí
mezi dvěma hřebeny doznívajících
Lužických hor s možností využití potoka, vinoucího se od Plešného vrchu
a protékajícího celým územím Mikulášovic až do Vilémovské doliny. Ten
se tak stal nejdůležitější tepnou obce.
Po celém toku je napájen bystřinami
a potůčky z obou stran svého břehu.
Nejsilnějšími přítoky byly Malomikulášovický potok, potůček od viaduktu, z Hančova vrchu, Studený pramen
a voda ze Schäferova pozemku a statku. Tím byl zaručen celoroční dostatek vody s poměrně stálou hladinou,
až na výjimky, při jarním tání nebo
silných letních přeháňkách. Tehdy
se často stávalo, že voda vystoupila
z koryta a měla pak na svědomí záplavy, které nadělaly mnoho škod.
Tento vodní zdroj meandroval celou
svou cestou tak, jak mu to nejlépe
vyhovovalo. Regulován byl obcí jen
tehdy, bylo-li to nutné při křižování
s hlavní silnicí nebo důležitými menšími cestami. Tak byla postupně vybudována celá řada větších i malých
mostů. V té době nebyly prostředky
ani možnosti na jakoukoliv regulaci
i když při velké vodě bývaly ohroženy
i lidské životy. Protože tehdy ještě neexistoval vodovodní řád, bylo jen na
obyvatelích, jakým způsobem si vodu
opatří. Od přírody měla zdejší přístupná životodárná tekutina vynikající kvalitu díky průtoku granitovým
a bazaltovým podložím našich hor.
Byla čerstvá, křišťálově čirá, chutná
a měkká. Pro obyvatele Mikulášovic
bylo odstraňování vodního kamene
neznámým pojmem, což určitě s povděkem potvrdí i dnešní spotřebitelé.
Protékající vodní zdroj byl především
zásobárnou užitkové vody pro zdejší
průmysl, zemědělství, malé řemeslníky a živnostníky. Ti ji využívali například pro barvení textilií, k vydělávání
kůží v koželužnách, k výrobě páry,
k ohýbání dřeva, k chlazení v kovárnách nebo také k pohonu vodních
kol pro získání mechanické energie.
Takto voda například usnadňovala
práci brusičům v nožírně u Röslerů
či dřevařům na pile. Jen těžko si lze
představit chod mlýnů bez síly vody
místního potoka. Využíval toho Rettigův, Hessův, Dolní nebo Olejový
mlýn. V Mikulášovicích se hospodařilo na mnoha selských dvorech a vody
bylo potřeba pro napájení hospodářských zvířat, k zalévání a k mnoha dalším činnostem. Ze stejných důvodů
byly na potoce závislé i domácnosti
včetně praní prádla, bělení, koupání a podobně. Koryto bylo mnohdy
jedinou a poslední možnou záchranou pro potřeby dobrovolných hasičů. Místní koupaliště bylo napájeno

z Hančova vrchu a od Schäferů. Pro
osobní spotřebu obyvatel však už
tento zdroj nebyl vhodný a navíc ve
spodní části obce přeci jen už nebyl
nejčistší i když v něm žili živočichové
na čistotě vody závislí, jako například
pstruzi. Pro své domácnosti si však
musel každý spotřebitel sám zajistit
způsob zásobování. Musely být využity spodní prameny. Ti, co měli větší
spotřebu, si nechali proutkaři najít
vhodné místo k vykopání studny na
vlastním pozemku, nebo si museli
z vhodného místa vybudovat přívod
dřevěným potrubím se samospádem.
Malí a střední odběratelé si nechali
jímat pramen do menších studní s pákovou mechanickou pumpou. V mnoha domech protékal pramen sklepními prostory, odkud byl využíván.
Takto zvýhodněné sklepy byly kladně
hodnoceny pro kvalitu uskladněných
potravin. Ruční pumpy byly nahrazeny až po elektrifikaci Mikulášovic. Byli
ovšem i tací domkáři, kteří si vlastní
studnu nemohli dovolit. Ti pak museli vodu donášet v kbelíkách, konvích
nebo v jiných vhodných nádobách,
mnohdy i ze vzdálenosti několika desítek metrů, což byl problémem hlavně v zimních měsících, kdy byla donáška ztížena sněhem a ledem. Jako
rezervoár se stále tekoucí samospádovou pitnou vodou byly i dvě, všem
přístupné, veřejné, kamenné a zastřešené nádrže. Jedna z nich stála v ulici
k viaduktu (Neubau) a druhá u zadní
stěny Frindovy pekárny v 5. okrsku.
Čerpání bylo samozřejmě bezplatné a založeno na „Výkonném právu“.
Jak jednoduché a primitivní tehdejší
zásobování vodou v Mikulášovicích
bylo, z dnešního hlediska bylo také
velice laciné. Pro dnešní spotřebitele
by se hodilo i připomenout, že čím
větší byly trampoty a námaha se zajištěním vody, tím větší byla snaha
a nutnost s tímto vzácným produktem šetřit a úsporně zacházet. To by si
měl dnes každý z nás uvědomit, když
si doma otevře kohoutek ať už se studenou nebo teplou vodou.
Tento vodohospodářský rozbor by
měl mít i svou druhou část, týkající se
odpadních vod. Po téhle stránce bylo
vše tak trochu jednoduší. To, čemu
dnes říkáme stočné, tedy voda už
nějak využitá, plnila tehdy ještě další
úkoly. Většinou sloužila na zalévání.
Co se týče zdánlivě nejvíce znečištěných kapalin, kterými byly fekálie,
ředěné opět vodou, končívaly jako
hnojivo na zahrádkách a loukách.
V této budovatelské době neexistovala splachovadla a chodívalo se na
suchý záchod, v horším případě do
kadibudky. Čas pro kanalizaci, stejně
jako pro vodovod měl přijít o něco
později.
Petr Horák
P.S.: Čerpáno z poznatků bývalého
rodáka pana Dr. Josefa Grohmanna
za přispění překladatele pana Horsta
Hentschela.

kroužku

O činnosti mykologického kroužku za rok 2017....Opět uplynul další rok a stojíme na začátku nového a na mysli nám tane myšlenka jaký asi bude? Nejprve
hodnotíme rok starý. Čekaly na nás jarní měsíce. V dubnu houbařská cháska
uklidila od všech možných a nemožných odpadků „dlouhou míli“ v horních Mikulášovicích. Začínalo se od kaple Nejsvětější Trojice až k autobusové zastávce.
Spolek měl po této úklidové jarní akci dobrý pocit, že jsme svým dílem přispěli
ke zkrášlení přírody ve svém okolí. Se zimou se kroužek jako již tradičně rozloučil upálením čarodějnice na hranici. Tento rituál, jak všichni víme se uskutečnil
30. dubna. To již jarní houbařská sezona klepala na dveře. Do naší obce přispěchal nejkrásnější měsíc roku a to květen. Našel se ten správný čas „otevřít“ les.V
lůně přírody byla přednesena jarní poezie a po té následovalo velké otevírání
lesa magickým klíčem. Následně byla navštívena rozhledna Weifberg. Cestou
jsme nasávali jarní rozkvetlou přírodu a čerstvý voňavý vzduch. Cestou zpět nás
trochu pokropil májový deštíček a ten je pro krásu. Slavnosti města se konali
v červnu. Na této akci měl náš spolek aktivní účast. Houbaři rozložili stánek se
svými specialitami a nezapomněli ani na poutavou výzdobu stánku a byla připravena soutěž pro děti i dospělé pod názvem „Houby v našem lese“. Za předvedené znalosti získali odznáček s houbařským motivem, nebo sladkosti. Touto
akcí přerušujeme činnost na velké prázdniny. V tomto letním období houbaři
vyjíždí na dovolené,věnují se vnoučatům a nebo jezdí do vzdálených lesů poučit se, nasbírat nejen houby, ale i zkušenosti, případně naše lesy buď ve skupinkách nebo sólo. Ale hned v září se opět sejdeme a každý se rád pochlubí svými zážitky a úlovky. Uskutečnila se hned i další houbařská vycházka, která byla
velmi úspěšná ve výskytu houbových plodnic i když bylo hodně sucho. Nejvíce
byli zastoupeny houby břichatkovité, lupenaté a samozřejmě hřibovité. Úroda
byla bohatá, vše se roztřídilo a popsalo, byl rozdělán táboráček a připravena
smaženice. Na konci tohoto měsíce následovala další vycházka, kdy jsme si užívali podzimní přírody, posledních dnů babího léta. Tentokrát se z nasbíraných
plodnic uvařil houbový gulášek. Samozřejmě z jedlých hub, abychom přežili
ve zdraví do dalších roků. V říjnu mikulášovický spolek navštívil zajímavou výstavu hub ve Šluknově. Bylo to pro nás poučné a viděli jsme, jak to dělají jinde.
Zejména aranžování při vystavování, přehlednost a značení houbových exponátů. Měsíc říjen byl velmi bohatý na výskyt hub. Tak jsme vyrazili znovu na lov,
přinášeli jsme plné košíky houbových plodnic znovu se třídilo a značilo a pořádali jsme výstavu v místní základní škole. Děti se při besedě o houbách snažily
aktivně odpovídat na položené otázky. Z této školní akce máme dobrý pocit, že
přispějeme k rozšíření k mykologickým vědomostem školní mládeže. Smutný
a mlhavý listopad se ohlásil. V lese voní zetlelé listí, skalní skupinka našich členů
se vypravila v tento chladný den k místnímu lesu, kde u úpatí vzrostlého dubu
byla přednesena podzimní poezie a zamčen les na dva západy lesním klíčem.
Dostáváme se k poslední akci loňského roku a tou byl, „Houbařský šmak“, U Vladařů. Tato akce je také určená pro širokou veřejnost, jak si zasoutěžit, vyrobit
studený (jedlý) pokrm z hub. Toto zajímavé bohaté kulinářské klání probíhá
v prima soutěživém duchu. Jako vždy, byly předloženy speciality, které lahodily
oku i chuti. Porota měla plnou pusu i plné ruce práce, bodovala a sčítala.
Vítězky loňské soutěže byli:
1. místo Pavla Brotánková – výborný houbový guláš s bramborákem
2. místo Květa Reintschová (host) – šunkové závitky s houbami v palačinkovém
těstě
3. místo Jana Taliánová – houbová náplň do vařených vajec
Tímto se prašivkáři rozloučili se sezonou a netrpělivě budou očekávat tu sezonu příští. Na závěr bych ráda poděkovala městskému úřadu za podporu, bývalé
starostce paní Miluši Trojanové, panu Tomáši Fúskovi a zastupitelům města.
Houbám zdar,
Miroslava Reinschová – předseda mykologického kroužku
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Zpráva velitele Sboru
dobrovolných hasičů
v Mikulášovicích za rok 2017
Vážení spoluobčané, je moji povinností, abych
vás seznámil s činností JSDH za uplynulý rok.
Opětovně musím připomenout dobrou spolupráci s vedením města Mikulášovice a jeho
zastupitelstvem.
V roce 2017 nám byl schválen rozpočet v celkové výši 818.000 Kč. Největší položky na
výdajové stránce nám tvořila elektřina. V současné době je předpoklad snížení odběru
elektřiny z důvodu rekonstrukce vytápění
a přechodu na plynové topení. Dále z rozpočtu byly pořízeny nové pneumatiky 7 ks na CAS
32, zásahové přilby Gallet 6 ks, zásahový oděv

Tiger Plus 3 ks, sorbent Absoban, PS II, zásahová obuv, vesty výstražné, atd.
Touto cestou bych rád požádal nové vedení města o maximální podporu při přípravě
a opravách budovy naší hasičské zbrojnice
v rámci blížících se oslav, ke 150. výročí založení SDH, 90-tému výročí od postavení hasičské
zbrojnice a 70-tému výročí vysvěcení praporu.
Je nutné už nyní, vzhledem k množství každoročně plánovaných akcí, naplánovat přípravy oslav a provedení oprav budovy hasičské
zbrojnice, věže a oplocení, podle předem odsouhlaseného plánu.

POŽÁRY - ZA ROK 2017
Datum

Lokalita

Zasahující/záloha

7. 1. 2017

Mikulášovice horní čp. 256 - saze v komíně

3

8. 1. 2017

Sauna - Trojanovi v Mikulášovicích

8

24. 1. 2017

Saze v komíně - Mikululášovice čp. 442 - Pánek

10

22. 8. 2017

Planý poplach - hořící balík

8

29. 10. 2017 Trafostanice u kasáren čp. 1039 - orkán

8

30. 11. 2017 Hořící kůlny a části střechy RD - Polákovi čp. 860

9

V tomto roce zasahovala naše jednotka také
u 21. technických výjezdu, čištění koupaliště, pročišťování městské kanalizace, čerpání
vody ze sklepu, otevření bytu, odstranění
polomů, vývratů a spadlých stromů při orkánu Herwart, únik ropných produktu, zvednutí
pacienta apod.
Celkem se tak na technických výjezdech podílelo 116 členů a bylo odpracováno 248 hodin.
Všem, kteří se na těchto výjezdech podíleli,
mnohokrát děkuji.
Naše jednotka se podílela na těchto akcích
- Zábava ZŠ Mikulášovice
- 12. Reprezentační ples Města Mikulášovice
- Ukázka Techniky Regionální Televizi
- Queen Revival OK Klub
- Koncert D. Janda
- Ples Sportovců
- Velikonoční jezdci
- Pálení vatry (čarodějnic)
- Retro – 1. Máj
- Duo Adamis
- Koncert Marcela Holanová
- Dětský den
- Průjezd cyklistického závodu Tour de
Femini
- Sraz Matýskářů D. Poustevna
- Ukázka hasičské techniky – Letní tábor
ČSCH Salmov
- Průjezd cyklistického závodu Tour de
Zeleňák
- Slavnosti Hasiči Šluknov 150 let
- Katapult OK Klub Mikulášovice

- Zábava ZŠ Mikulášovice
- Hubertská Zábava OK Klub
- Mikulášovický advent
Na těchto 21 akcích se celkem účastnilo 99 hasičů a odpracováno bylo v souhrnu 373 hodin.
Aby jednotka spolehlivě fungovala, musí se
provádět údržba techniky výstroje a výzbroje,
to se děje každý týden v úterý, tzv. úterní brigády. Těchto 48 úterků se zúčastnilo celkem
287 členů, při kterých členové odpracovali
532 hodin. Všem bych touto cestou chtěl za
vykonanou práci a úsilí poděkovat.
Dále provádíme školení a odbornou přípravu
členů výjezdové jednotky. Do těchto školení
bylo zapojeno 15 mužů + 2 ženy Eliška Hampelová na funkci hasič a Kateřina Hronová na
funkci zdravotník - hasič. Do výjezdové jednotky byl přijat nový člen Zdeněk Plešinger
ml., který studuje poslední rok na záchranáře.
Průměrně 13% členů absolvovalo všech jedenáct školení. Této činnosti jsme věnovali celkem 586 hodin.
Rád bych touto cestou poděkoval vedení
města za podporu při prosazování nároků
na dovybavení naší jednotky a podporu při
udržování akceschopnosti hasičské techniky
a požádal Vás o další spolupráci při přípravě
a organizaci oslav konaných 17. – 18. 8. 2018
a podporu při získání nového dopravního automobilu.
Vážení přátelé, děkuji Vám za Vaši pozornost.
Ohni zmar.
Velitel JSDH Mikulášovice - Jehlička Petr
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Soutěžní výstava
Mikulášovická kraslice 2018
Po letošní podivné zimě se nám konečně blíží jaro! Svědčí
o tom naše tradiční velikonoční svátky. Letos nás čekají oproti
loňsku poměrně brzy a budou opět o den delší, už od pátku
30. března. Těší se na ně především děti, ale i my dříve narození
se nemůžeme dočkat. Zdejší organizace Českého svazu chovatelů letos již po deváté pořádá pod záštitou města soutěž
o nejhezčí velikonoční kraslici, pomlázku a jiný velikonoční výrobek. Touto naší tradiční akcí obohacujeme program pro občany, které zde pořádají jednotlivé spolky a mají v našem městě už své pevné místo. Pro náš spolek je obzvláště potěšitelné,
že naše zájmová dobrovolnická činnost především pro děti
a mládež si v závěru minulého roku vysloužila 2. místo v Neziskovce roku 2017, jež nám udělila hodnotící komise Nadace
pro rozvoj občanské společnosti za úroveň řízení, kterou jsme
ve všech třech kolech prokázali. A protože nám 1. místo loni
uteklo jenom o chlup, rozhodli jsme se letos své schopnosti
poměřit s těmi stovkami jiných neziskovek znovu, uvidíme jak
se nám zadaří. Každopádně budeme opět prezentovat naše
město! Naši činnost spolek zhodnotí v den výstavy dopoledne
na své výroční schůzi, kde bude volit I nové orgány.
Pro účastníky soutěžní výstavy máme následující informace. Je
možno použít jakékoliv technologie výroby a výzdoby, lze se
zúčastnit s jednotlivými exponáty nebo s celou kolekcí, to je
jen na Vás.
Soutěžit se bude opět v 5 kategoriích ve zdobení kraslic,
• předškolní děti do 6 let věku,
• děti starší 6 let až 10 let,
• starší 10 let až 15 let,
• starší 15 let až 18 let a pak
• dospělí starší 18 let bez omezené věkové hranice
a dále v kategorii pletení pomlázek a výrobě jiných velikonočních předmětů.
Soutěžní exponáty bude nutno předat na umístění na výstavě, kde pak bude veřejnost udělovat body, v pátek 30. března
2018 v době mezi 13.30 a 14.00 hodin. Od 14.00 do 15.00 hodin, pak proběhne veřejná výstava všech exponátů s hodnocením, kterého se zúčastní všichni návštěvníci akce. Hodnotí se
tak, že každý návštěvník může dát maximálně 1 hlas v každé
soutěžní kategorii.
Přibližně v 15.30 hodin proběhne vyhodnocení soutěže s oceněním autorů.Ti nejúspěšnější v každé kategorii si domů na
památku odnesou hezký pohár. Následně pak proběhne veřejná aukce výstavních exponátů, na kterou zveme širokou
rodičovskou a podnikatelskou veřejnost z Mikulášovic. Výnos
z aukce vystavených kraslic bude rozdělen následovně: 50 %
z dražební ceny exponátů od autorů do 18 let obdrží autoři,
druhá polovina a celý výnos z dražby kraslic autorů starších 18
let zůstane pořádající organizaci, která je použije na podporu
činnosti mládeže v organizaci a pro pořádání dalších akcí pro
děti a mládež v Mikulášovicích.
Současně připomínáme, že v rámci závěrečné dražby si můžete zakoupit nejenom kraslice, ale i další velikonoční výrobky!
Rovněž předpokládáme, že akce využijí šikovní výrobci z města a okolí, aby ji obohatili prodejem velikonočního zboží. Náš
spolek nabídne tradiční tombolu, ve které vyhrává každý los,
košíkářské zboží, ale i dobroty, které už naši návštěvníci mohli
ochutnat na naší podzimní výstavě zvířat, jako např. domácí
sýry, kompoty a dal. a pro návštěvníky bude k dispozici i občerstvení.
Věříme, že Mikulášovická kraslice si už našla u vás v programu
své trvalé místo a že se do ní zapojí opět dostatek mladších
i starších autorů za výrazné podpory rodin a sponzorů. Místem
konání budou prostory v přízemí Slovanského domu (klubu)
v Mikulášovicích č.p. 573. Info. na tel. 602 682 600.
Vlastimil Jura st.
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Chovatelé z Mikulášovic vás zvou
do svých řad - dospěláky i děti

FOTOZPRÁVY

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

Plánované akce ZO ČSCH Mikulášovice
v roce 2018 pro veřejnost

Na prknech pódia místního Slovanského domu se představili herci divadelního souboru Karel Čapek z Děčína s nastudovanou komedií „Vražda
sexem“.

•

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

V postním období v Loretě Rumburk
probíhají pobožnosti křížové cesty
V prostorách šluknovského zámku si ještě několik dní v úvodu můžete se
svými dětmi užít zajímavou výstavu kostiček a figurek „Lego“.

Vandalismus, poškozování veřejného majetku, ničení práce jiných to vše
by nás mělo trápit. Jedni se snaží v rámci své dobrovolné činnost něco pro
naše spoluobčany, turisty a návštěvníky města udělat a jiní to naopak
ničí. Posledním příkladem je zničení stolu u odpočinkového posezení na
kopci „Hanšperk“ při turistické stezce do sousedního Německa. Turistický
oddíl mládeže v rámci svých projektových aktivit vysazuje stromy, osazuje
podobná odpočívadla, mapy či směrovky. Je smutné, když pak jdete na
pravidelný trénink s oddílovými dětmi a musíte jim nějak vysvětlit proč se
místo, které jejich starší kamarádi zřídili někdo tak zřídil. Prosím, všímejme
si víc svého okolí upozorňujme na podobné případy devastování okolí, nevěřím, že toto primárně dělají naši mikulášovičtí spoluobčané.

Období půstu před příchodem Velikonoc patří v Loretě Rumburk pobožnostem křížové
cesty. V ambitu Lorety se v postním období
konají od 16. února do 23. března 2018, vždy
v pátek od 16.00 hod. Od 17.00 hod. na ně
navazuje mše sv. v loretánské kapli. Při pobožnosti křížové cesty se v ambitu Lorety
procházejí jednotlivá zastavení křížové cesty,
která má podobu rozměrných malovaných lunet z roku 1893. Celý malířský cyklus od Josefa
Maschkeho byl v letech 2015-2017 restaurován. Pobožnosti křížové cesty vyhledávají farníci nejen z Česka ale i Německa. Do Rumburku přijíždí, např. z Ebersbachu-Neugersdorfu
a Schirgiswalde v Sasku. Na Velký pátek 30.
března 2018 v 15.00 hod. proběhne v kapli
Svatých schodů pobožnost Svatých schodů.
O Velkém pátku je v Loretě
otevřeno od 9.00 do 16.00
hod. Pobožnosti křížové
cesty pořádá Římskokatolická farnost - děkanství
Rumburk.
Do 22. 2. 2018 se v ambitu
představuje výstava fotografií „Zaostřeno na Jizerky“. Od 1. 3. do 31. 3. 2018
následuje výstava „Svatá
země - Izrael 2017“, v níž
Eva a Zdeněk Porubovi přiblíží své putování od hory
Hermon na Golanských
výšinách až k Negevské

poušti.
V Loretě Rumburk je v postním období připravena i komentovaná prohlídka křížové cesty
a kaple Svatých schodů. Uskuteční se ve středu 28. března 2018 od 17.00 hod. Účastníci si
při prohlídce připomenou historii křížových
cest v ambitu Lorety. Zároveň se detailně
seznámí s unikátní malířskou a sochařskou
výzdobou rokokové kaple Svatých schodů.
Vstupné na hodinovou prohlídku je dobrovolné. Místa je možné si rezervovat na e-mailu:
loreta.rumburk@seznam.cz a telefonním čísle
604 555 922.
Klára Mágrová - Loreta Rumburk
Foto: Jiří Stejskal
Loreta Rumburk, ambit s obrazem křížové
cesty sv. Josefa
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Mikulášovice na Hrách VIII. zimní olympiády
dětí a mládeže 2018
Ještě před zimním olympijským kláním dětí a mládeže, na které se kvalifikovaly za Ústecký kraj naše
dvě biatlonové závodnice mladších žákyň, Adélka
Švitorková a Natálie Mocíková, se obě vydaly s týmem do Letohradu, na druhé kolo Českého poháru.
Na stejném závodišti o několik dní později proběhne olympiáda.
Žactvo v Letohradu absolvovalo o víkendu
20.-21.1.2018 dva sprintové závody dlouhé 3 km
vždy klasickou technikou ve stopě, která je právě
pro vývoj dětí základem lyžování. V pátek před závodním víkendem ještě obě závodnice na tratích
a střelnici potrénovaly, do závodu nakonec nastoupila pouze Natálka, když Adélka musela být ze zdravotních důvodů ze závodu odhlášena.
V sobotním závodě čerstvé přívaly sněhu zamotaly hlavy pořadatelům a hlavně servisu s výběrem
stoupacího vosku. Natálce lyže v závodě hůře stoupaly, ale na střelnici se jí dařilo. Udělala pouze jednu
chybu z deseti střel a v cíli se usadila na 24. příčce.
Druhý den se ve stejném závodě na trati cítila lépe,
běžky jí pěkně stoupaly a cílový čas z prvního dne
si zlepšila bezmála o jednu minutu. Na střelnici se
opět nevyhnula jedné chybičce a v závodě se umístila opět na 24. příčce.
Špatné sněhové podmínky nám v týdnu před olympiádou umožnily pouze jediný trénink doma a na
další se už muselo do Bedřichova. Do těchto tréninků se již zapojila i Adélka.
V neděli 28.1.2018 pak obě, celé natěšené, odcestovaly s ústeckou olympijskou výpravou do Pardubic
na slavnostní zahájení olympiády dětí a mládeže.
Vlajkonoškou ústecké výpravy, která čítala 107 členů, byla královna boxu Lucie Sedláčková. Mezi vlajkonoši ostatních krajů se ukázalo několik dalších
známých sportovních osobností, jako paní Gabriela
Soukalová, Milan Hnilička, Jakub Janda či Ondřej
Bank.
Špatné počasí bez přírodního sněhu přidělalo organizátorům her mnoho starostí. Nakonec se jim
ale podařilo zajistit tratě na sportovištích na dobré
úrovni.
V pondělí 29.1.2018 byl pro biatlonisty připravený
od 17 hodin sprint na 3 km pod umělým osvětlením, což byla pro většinu dětí premiéra. Naše zá-

vodnice nepatřily k favoritkám, protože na lyžích
trénují druhou sezónu a teprve sbírají zkušenosti.
Výsledek jsme chtěli stavět na dobré střelnici, ale
opak byl pravdou. Adélka na dvou střeleckých položkách udělala tři chyby a Natálka nastřílela nejhůře z celé sezóny, kdy chybovala celkem šestkrát. Na
konci závodu, který měl pěknou atmosféru i díky
přítomným divákům a živému přenosu ČT4 sport
se Adélka usadila na pěkném 20. místě a Natálka na
24. místě.
Po prvním závodě si většina závodníků, včetně našich, stěžovala na špatnou viditelnost na střelnici
a z tohoto důvodu se zbývající dva závody posunuly na odpolední časy.
V úterý 30.1.2018 pořadatelé připravili na 1,5 km
okruhu dvě běžkařské stopy a na mladší žákyně čekal hromadný start na trati 4,5 km klasickou technikou. Méně oblíbený kontaktní závod pro závodnice
přinesl výsledkové zlepšení, kdy Adélka dojela na
parádním 17.místě s jedinou chybičkou na střelnici a Natálka po třech chybách dojela na 22.místě.
Vítězkou se stala favorizovaná Hana Randáková ze
Sokola Stachy. Naši fanoušci si jistě pamatují, že
Adélka v letním biatlonu 2017 v druhém kole Českém poháru v Bystřici pod Hostýnem tuto závodnici v cíli porazila o 0,3 vteřiny a závod tak vyhrála.
V zimě se však ukazuje diametrální rozdíl v těchto
dvou disciplínách, a to v běhu a běhu na lyžích,
který se musí dlouhodobě trénovat a zvládnout při
tom technicky koordinační nástrahy spojené se silově dynamickou vytrvalostí.
Po středečním tréninku se ve čtvrtek 1.2.2018 biatlonisté rozloučili s olympiádou štafetovým závodem jednotlivých krajů. Spolu s našimi závodnicemi se do štafety za Ústecký kraj připojila starší
žákyně Veronika Bártová z KB Jílové. Nevýhoda naší
štafety byla v tom, že musela závodit se staršími
žákyněmi. Štafetu rozběhla právě Veronika Bártová,
která na dvou střeleckých položkách dobíjela celkem třikrát, bez trestného kola. Druhý úsek běžela
Adélka, která rovněž na střelnici dobíjela třikrát bez
trestného kola a na třetím úseku finišovala Natálka,
která dobíjela pouze jednou a štafetu Ústeckého
kraje dovedla na 12. místě do cíle.
Kvalifikací na Olympiádu si naše holky splnily le-

tošní sen a cíl klubu společně s postupy na všechny
České poháry.
V posledním třetím kole Českého poháru, který se
konal v Jablonci nad Nisou, týden po olympiádě,
si obě přály zaútočit na druhou výkonnostní třídu
a získat tak postup i na MČR. V každém odjetém
závodě v sezóně se obě běžecky přibližovaly k těm
nejlepším a tak možný postup nebyl nereálný. Před
tímto kláním se trénink musel přesunout opět do
Bedřichova na sníh a den před závody na tratě do
Jablonce. Ty byly velice náročné s prudkými sjezdy
a časté pády v trénincích, naštěstí jen se zlomenými
hůlkami, naznačovaly, že to našim holkám nebude
moc vyhovovat. V sobotu 10.2.2018 dopoledne
odstartovaly intervalově do 3 km dlouhého sprintu. Každá z holek udělala z deseti ran na střelnici
jedinou chybu. Trať Natálce ale vůbec nechutnala
a dojela až na 28.místě. Zato Adélka jela moc dobře
a obsadila 20. místo a jen několik vteřin jí chybělo
k postupu na Mistrovství ČR.
V neděli11.2.2018 se tratě proměnily v překážkovou dráhu. Žákovské kategorie totiž musí trénovat
i obratnost na lyžích. Hned po startu na závodníky čekala houpačka, dále podjezdy pod tyčkami,
přešlapy přes překážky, slalom do kopce i z kopce,
odšlapování a jízda v boulích. Obratnostní závod
počítaný do žebříčku Českého poháru Natálce opět
vůbec neseděl, a i když udělala na střelnici jen dvě
chyby, dojela na 32.místě. Zato Adélka opět pokukovala po krásném bodovém přídělu, ale nakonec
to opět k postupu nestačilo, po dvou střeleckých
chybách obsadila 22. místo.
Zimní závodní sezóna pro nás tímto závodem
skončila. Od prosince 2017 klub absolvoval celkem
12.závodů. Bohužel kvůli špatným sněhovým podmínkám se nepodařilo, ani ve dvou naplánovaných
termínech, uspořádat regionální závod v biatlonu
žactva na domácí půdě. Snad bude počasí přívětivější příští sezónu.
Závěrem bychom chtěli poděkovat všem, a že Vás
nebylo málo, že jste s nadšením sledovali v přímých
přenosech na ČT4 sport olympiádu dětí a mládeže
a na dálku holky podporovali. Moc si toho vážíme.
Zdeněk Mocík
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Hry VIII. zimní olympiády
dětí a mládeže 2018
Ve dnech 28.1.-2.2.se této olympiády zúčastnily i mladší žákyně Adéla Švitorková a Natálie Mocíková z Mikulášovic. Když
jsem je viděla závodit v biatlonu, měla jsem radost, že se děti
zase věnují lyžování, a že jsou rodiče a trenéři, kteří se jim obětavě věnují.
Gratuluji oběma dívkám k pěkným výkonům a k dobré propagaci Mikulášovic.
M. Šťastná

Významné ocenění v rámci
Olympijského festivalu

Nejvyšší ocenění za rozvoj sportu dětí a mládeže v oblasti
turistického závodu převzal mikulášovický sportovec, trenér,
vedoucí Tomáš Fúsek. Na hlavním pódiu České televize v Brně
při Olympijském festivalu si pak o závodění povídal mimo jiné
také s komentátorem Petrem Svěceným a dalšími významnými
hosty.
Foto: Klára Buncová
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O pohár starosty města v halové
kopané - mladší žáci
V sobotu10. února 2018 proběhl v naší sportovní hale turnaj O pohár starosty města ve
fotbale, a to v kategorii mladších žáků (do 12ti
let). Tohoto turnaje se zúčastnilo 8 družstev
a hrálo se ve dvou skupinách. Po odehrání
všech zápasů ve skupině, hrála všechna mužstva čtvrtfinále systémem první se čtvrtým
a druhý se třetím. Díky tomuto systému se
našemu družstvu podařilo získat 3. místo a to
bez jediné výhry ve skupině. Ve čtvrtfinále
narazili na vítěze druhé skupiny FK Rumburk,
kde po remízovém výsledku 2:2 dotáhli zápas
k vítěznému penaltovému rozstřelu 3:1 a postoupili do semifinále, kde prohráli se Šluknovem 0:2. V zápase o 3.místo pak porazili Českou Kamenici výsledkem 3:1.
Celý tento turnaj s naprostým přehledem
odpískal pan Josef Hýbl, kterého 2x zastoupil
Marek Šimek a za to jim patří velké poděkování.
Všechna zúčastněná družstva obdržela drobné ceny, diplomy a tři nejlepší týmy pohár
a medaile. Vyhlášení turnaje se zúčastnil i starosta města pan Bláha, který předal vítězům
krásný Putovní pohár, se kterým se jiříkovští
pouze vyfotili a vrátili zpět předsedovi Jaroslavu Šulcovi.

Dále byli vyhlášeni nejlepší hráč: David Mácha
- FK Česká Kamenice, nejlepší brankář: Kristián
Kolář - FK Rumburk a nejlepší střelec: Jan Kozák – FK Mikulášovice se 6 ti góly. Tito tři hráči
též obdrželi z rukou pana starosty krásné ceny
a diplomy. Na tento turnaj dorazilo i hodně
diváků a určitě se nenudili, protože všichni
hráči se snažili pobavit všechny přítomné a za
to jim patří velký potlesk. Protože nezáleží až
tak na výsledcích, ale na tom, že si mohli zahrát fotbal, který je tak baví. Tím to bych chtěl
poděkovat všem, kteří pomohli s organizací,
přispěli na ceny, všem vedoucím a trenérům
kteří se zúčastnili turnaje. Také doufám, že to
nebyl první a poslední ročník, ale že se takový
turnaj stane tradicí místního fotbalového klubu, protože dětí, které chtějí hrát fotbal je dost
a je radost se koukat, jak jsou do hry zapáleni.
1. Spartak Jiříkov
2. SK Plaston Šluknov
3. FK Mikulášovice „A“
4. FK Česká Kamenice
5. FK Rumburk
6. SK Velký Šenov
7. FK Dolní Poustevna
8. FK Mikulášovice „B“

Mikulášovický Fúsek při rozhovoru s moderátorem ČT a předsedou rady závodů Zdeňkem Vejrostou.
Blahopřeji panu Tomáši Fúskovi za cenu, která mu byla udělena v Brně na pódiu Olympijského festivalu dne 11. února 2018
za vynikající výsledky a propagaci Turistických závodů.
Asi ani netušíme, kolik času, úsilí, trpělivosti a obětavosti ho
to za tu dlouhou dobu, kterou se naší mikulášovické mládeži
věnuje, stálo. Sám je mladým sportovcům svými výsledky dobrým příkladem a toto ocenění je krásným zhodnocením této
činnosti.
M. Šťastná

Olympijský festival Brno
Olympiáda je největším svátkem sportu nejen pro
samotné sportovce, ale také pro diváky, fanoušky, zkrátka jednou za dva roky střídavě prožíváme
zimní a letní doušky nesmírného napětí. Jak již
bylo napsáno Mikulášovice již mělo zastoupení na
olympiádě dětské, což samotná nominace je tím
největším úspěchem a mladým začínajícím biatlonistům patří gratulace. Nicméně na té opravdové
naši mikulášovičtí sportovci ještě nestartovali, přesto však již několikrát svoji stopu zanechali. Letos se
opět na Olympijském festivalu na pozvání Českého
olympijského výboru mohl představit Turistický závod, a tak vedle nejpopulárnějších sportů zimních si
především příchozí děti a mládež v Brně užili trochu
letních disciplín. Kromě výborně připravené prezentace zážitkové turistiky se naši zástupci představili
při prestižním utkání v curlingu, objevili se v mnoha
přímých přenosech a vstupech České televize, prostě byli jsme vidět. Při exhibičním závodě v rámci
Olympijského festivalu se Andrea Fúsková umístila
v kategorii dospělých nad 15 let na pěkném druhém
místě se ztrátou šestnácti vteřin.

Foto: vlastní
Bronzovou příčku obsadilo mužstvo mikulášovicých žáků.

Děvčata nejen skvěle zvládla představit návštěvníkům svůj
sport, ale také předvedla závody v praxi.

Vyzkoušet si na profesionální dráze pro nás netradiční curling bylo bezesporu zážitkem, navíc
zápas sledovaly stovky návštěvníků v ochozech
i na velkoplošných obrazovkách.
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