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KVĚTEN

DOMOVNÍ ODPAD
týdenní - každé pondělí
14ti denní – liché pondělí 

7.5. a 21.5.2018
kombinovaný 

každé liché pondělí
7.5. a 21.5.2018

měsíční - pondělí 7.5.2018

PYTLE S TŘÍDĚNÝM 
ODPADEM

Sudé pondělí 
14.5. a 28.5.2018

BIO ODPAD
14ti denní 

sudá středa 
2.5., 16.5. a 30.5.2018

Regionální závod 

v letním biatlonu  

2. 6. 2018, 
rekreační středisko 

Tomášov

Velikonoční jízda již po osmé v našem městě

Mikulášovická kraslice 2018 je už za námi

Samotné velikonoční jízdě předcházela mše svatá v kostele sv. 
Mikuláše, kterou celebroval rodák ze Šluknovského výběžku 
pan farář Karel Havelka. Mši doprovodil hudebně Vilémovský 
chrámový a Mikulášovický pěvecký sbor pod vedením manže-
lů Englerových.  
Ani nevlídné a chladné počasí neodradilo několik stovek při-
hlížejících ani nás – jezdce, hudebníky a  pěvce, vydat se na 
pouť ulicemi Mikulášovic. Procesí se jako každoročně zastavilo 
na několika místech ve městě, kde se hrálo a zpívalo a v ne-
poslední radě také modlilo za blaho naší země, za zemřelé, za 
dobrou úrodu, za ochranu před katastrofami a za světový mír. 
U hasičárny pan farář nezapomněl na modlitbu ke sv. Floriá-
nu (patronu hasičů) za hasiče, kteří rok co rok dohlíží na bez-
pečnost provozu během akce, za což jim touto cestou děkuji. 
Poděkování patří rovněž Městskému úřadu Mikulášovice, který 
akci fi nančně podporuje, dále Vám všem, kteří nás podporuje-
te svou přítomností a těm, kteří se podíleli na úklidu a výzdobě 
v kostele sv. Mikuláše.

Za spolek Nixdorf Roman Klinger

V pátek 30.3.2018 zorganizovali mikulášovičtí chovatelé již 9. 
soutěžní výstavu kraslic v Mikulášovicích. Návštěvníky tento-
krát přivítala živá mláďata slepiček a  králíků, která navodila 
pravou jarní atmosféru. Za účasti 25 soutěžících a kolem 100 
návštěvníků se autoři v šesti kategoriích předvedli se svými ná-
pady a šikovností v této tradiční velikonoční disciplíně. Nejsil-
něji byla zastoupena kategorie různých velikonočních výrobků 
(10), následovala 18+ (5), za ní předškolní děti a 10 – 15 let po 
3 soutěžících a pak již děti 6-10 let  a tvůrci pomlázek po dvou 
soutěžících. I  letos náš dlouholetý účastník pan Jaromír Habr 
předváděl zájemcům pletení pomlázek, ale nechyběly ani pro-
deje košíkářského zboží, sýrových specialit a občerstvení. 
Před vyhlášením vítězů převzala z  rukou předsedy územní 
organizace Českého svazu chovatelů v Děčíně Vlastimila Jury 
čestný odznak Za zásluhy o  chovatelství členka mikulášovic-
kého spolku Jitka Lerchová, která patří k nejagilnějším našim 
členům. Pak už následovalo předávání krásných pomětních 
pohárů spolu s čokoládovými zajíci vítězům v soutěži. Držiteli 
se stali: v nejmladší kategorii Zdeneček Lerch, v kategorii 6-10 
jeho starší sourozenec Jakub Brož (člen kroužku MCH pořáda-
jícího spolku), v kategorii 10-15 let Pepa Plešingr, v kategorii 
15-18 let nebyl již po několikáté žádný soutěžící, v  kategorii 
nejstarších 18+ byla nejúspěšnější paní Jitka Lerchová (členka 
pořádající organizace) a  v  ostatních velikonočních výrobcích 
byla nejúspěšnější Gabriela Krůtová, rovněž členka zdejšího 
chovatelského spolku. Za úžasné a  ukázkové pomlázky byl 
oceněn pohárem pan Jaromír Habr, který v  hodnocení ná-
vštěvníků získal nejvíce hlasů ze všech.  
Závěr akce patřil dražbě vystavených exponátů. Musíme uznat, 
že byla opravdu ukázková a v některých případech se dražitelé 
překonávali! Díky tomu po vyplacení autorských honorářů dě-
tem, připočtení výtěžku z dobrovolného vstupného a příjmu 
z prodeje tomboly, kde vyhrával každý los, ve prospěch dalších 
podobných akcí celkem 2936 Kč!
Poděkovat si zaslouží Město Mikulášovice, pod jehož záštitou 
se naše akce konala, zvláštní poděkování patří Spolku Kolem 

dokola, který podpořil naši organizaci dary do tomboly, stej-
ně tak mikulášovické cukrářce paní Tříškové, řezníku-uzenáři 
panu Františku Mössemu a  obchodnici Monice Kremličkové 
a samozřejmě členům pořádající organizace a dalším přízniv-
cům, kteří při zabezpečení naší tradiční akce pomohli.
Jako pořadatelé jsme si pouze posteskli, že se do naší akce 
nezapojily ani zdejší ZŠ, ani MŠ, ačkoliv bezesporu měli před 
velikonocemi učitelé na programu s  dětmi možnost se této 
tradici věnovat a přivést tak děti k aktivní účasti v soutěži, jako 
tomu bylo jednou před lety. Ale protože není všem dnům ko-
nec, necháme se za rok překvapit. Tak za rok v pátek na začátku 
velikonoc opět nashledanou!

Vlastimil Jura st.

Fotozprávy
str. 6

Tradiční soutěž o nejlepší 
velikonoční pochoutku

str.10

Foto: Tomáš Fúsek

Velikonoční jízdě požehnal Mons. Karel Havelka.

Foto: Tomáš Fúsek

Na letošní Mikulášovické krasilci probíhala také výuka pletení 

pomlázek.
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Nožířské slavnosti 2018 Mikov vystavoval na lesnickém 
veletrhu Silva Regina v Brně

VYJÁDŘENÍ MĚSTA MIKULÁŠOVICE K RETRO 1. MÁJ

Nožířské slavnosti, které pořádalo město Mikulášovice ve spo-
lupráci s  nožířskou fi rmou Mikov vždy v  červnu, budou mít 
v roce 2018 komornější podobu. Konkrétně budou rozděleny 
do dvou termínů. 
Nejprve se 10. června 2018 pod hlavičkou Nožířských slavností 
uskuteční v Mikulášovicích koncert skupiny Citron a celý den 
bude možno navštívit místní Muzeum nožířské tradice bez 
vstupného. Pokračování pak bude na podzim, kdy se od 18. do 
21. října 2018 opět v rámci Muzea nožířské tradice uskuteční 
koncerty, odborné přednášky a semináře. 
Důvodem této změny v letošním roce je velké množství slav-
ností v  okolních obcích, které připadají na letošní červen. 
Proto se vedení města Mikulášovice rozhodlo v letošním roce 
slavnosti uspořádat tak, aby zůstaly zachovány zejména pro 
fanoušky nožů a nožířství, ale zároveň aby se zbytečně netříštil 
zájem občanů a návštěvníků Českého Švýcarska o akce v tom-
to regionu.

Děkujeme za pochopení.

Tradiční český výrobce nožů Mikov patřil mezi 
vystavovatele lesnického veletrhu Silva Regi-
na, který se uskutečnil od 8. do 12. dubna na 
výstavišti v Brně a byl součástí v současnosti 
největšího brněnského veletrhu Techagro.  
Expozice Mikova v  pavilonu Z  představila 
návštěvníkům kromě své klasické produkce 
i  novinky letošního roku. Především jsou to 
prototypy zavíracího loveckého nože Hubert, 
outdoorového nože Princ a moderního zavíra-
cího nože Elipt. 
“Věříme, že Hubert a  Princ zákazníky z  řad 

myslivců a lovců osloví, protože doplňují řadu 
našich stávajících loveckých zavíracích nožů 
Hunter a Fixir,” řekl Martin David, ředitel pro-
deje Mikova. 
Mikov, který patří mezi tradiční vystavovatele, 
je největším českým výrobcem nožířského 
zboží a  drobné kancelářské techniky. Jeho 
expozici na výstavě Silva Regina vedle sorti-
mentu nožířského zboží doplnily i průmyslo-
vé spojovače a sponkovače.

 Dr. Bedřich Jetelina - ředitel komunikace

Vážení spoluobčané, 
každý rok náš spolek Mopedostorpedos pořá-
dá ve spolupráci s Městským úřadem Mikulá-
šovice Retro 1. máj. 
Bohužel v letošním roce městský úřad nepro-
jevil zájem tuto akci spoluorganizovat. Bez 

této pomoci nelze takto velkou akci zajistit. 
Proto letos Retro 1. máj Mopedostorpedos 
pořádat nebude. 
Všem příznivcům naší retro akce se velmi 
omlouváme a věříme, že se v průvodu sejde-
me příští rok. 

Vážení spoluobčané,
dovolujeme si touto cestou reagovat na silně 
zavádějící článek, který se objevil na strán-
kách Mopedostorpedos a  posléze na Face-
booku o důvodech nekonání tradičního retro 
průvodu na první máj. Akci každoročně pořá-
dal spolek Mopedostorpedos. Představitelka 
Miluše Trojanová byla s časovým předstihem 
ze strany starosty dotázána na letošní konání 
akce. Odpověď byla negativní. Na minulém 
jednání zastupitelstva 27.3.2018 byl na toto 
téma občanem Mikulášovic vznesen dotaz. 
Na zasedání byli přítomni dva ústřední před-
stavitelé spolku Mopedostorpedos - Milu-
še a  Jiří Trojanovi. Ani jeden ze zástupců se 

k  dotazu nevyjádřil. Bohužel Městský úřad 
v letošním roce neobdržel ani žádost o konání 
akce, ani žádost o  fi nanční podporu. Tvrze-
ní, že městský úřad neprojevil zájem, je tedy 
nepravdivé. V  zájmu města rozhodně není 
bojkot či zakazování pořádání akcí ze strany 
spolků, a tak ochudit občany o možnost kul-
turního prožitku a společně strávených chvil. 
Můžeme Vás ubezpečit, že Město Mikulášovi-
ce nadále zůstává otevřeno všem kulturním 
a  jiným akcím bez ohledu na to, jaký spolek 
akci organizuje. 

  
Za Město Mikulášovice 

místostarosta města Klaus Klinger

28. 4. 2018  Slavnostní zahájení přehlídky mysliveckých 
trofejí – Slovanský dům 

30. 4.2018  Pálení čarodějnic – program U Huberta, průvod, 
vatra a ohňostroj u Slovanského domu

1. 5. 2018  Vítání jara – program od 11.00 do 14.00 hodin 
v amfi teátru u Slovanského domu

13. 5. 2018  Den matek – Slovanský dům od 16.00 hodin

25. 5. 2018  Noc kostelů – kostel sv. Mikuláše Mikulášovice

KALENDÁŘ

DOŠLO REDAKČNÍ POŠTOU

Vážení občané,
Upozorňujeme 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 prostřednictví 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 byly 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. 

Na 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice dne 
27.03.2018 byl mimo jiné projednán a  schválen seznam 
žadatelů o dotaci na činnost a další akce spolkům, sportovním 
klubům a  organizacím na k.ú. Mikulášovice. Celkem bylo 
rozděleno z  rozpočtu města 257 600,- Kč, dotaci vyšší než 
50 000,- Kč obdržely úspěšné sportovní oddíly ATOM, TOM 
1027 soutěžící v  turistickém závodě a  dále Klub biatlonu 
Mikulášovice. Jak název napovídá, děti se věnují letnímu 
i zimnímu biatlonu. Všem žadatelům přejeme v jejich činnosti 
mnoho zdaru a úspěchů po celý rok 2018. Jistě nás budou na 
stránkách Mikulášovických novin o  svých akcích a  aktivitách 
informovat.

KRÁTKÉ ZPRÁVY

Vážení a milí spoluobčané,
brzy uplyne 5 měsíců, co mi kolegové zastu-
pitelé umyli záda pěkně studenou vodou. Ne-
uvědomili si ale, že mi studená voda nevadí. 
Naopak. Plavání v ledové vodě doporučuji. Má 
blahodárné účinky jak na fyzickou stránku, tak 
i na psychiku.
Ať už byl lednový převrat na radnici z dílny ře-
ditelky Kalouskové nebo rodiny Klingerových, 
nic se nemění na tom, že důvod mého odvolá-
ní nevyčetl nikdo ani z toho množství pomluv 
a výmyslů, pod které se nejdříve nepodepsali 
a po té narychlo podepsali paní a pánové Ka-
lousková, Weihsová, Nenadál, Krpálek, Riedel, 
Klinger Klaus, Klinger Roman, Pánek. Všem 
lžím tiše přihlíží pan Bláha. Svoji zapšklost 
a nenávist zahalili do trestního oznámení, kte-
ré na mě podal chalupář, důchodce p. Šturma. 
Údajně pracuje pro skupinu místních obyva-
tel. Pokud ale žijeme v právním státě, dokud 
není člověk odsouzen, pohlíží se na něj jako 
na nevinného. Trestních oznámení na koho-
koliv může být podáno mnoho.
Je až úsměvné, že pánové Klinger Klaus, 
Klinger Roman, Pánek a Bláha neřešili trestní 
oznámení, které na mě podali příznivci a čle-
nové KSČM v  roce 2011. Předmětem tohoto 
trestního oznámení bylo údajné neoprávněné 
obohacování. (pár měsíců ve funkci starostky!) 
Přesto mě v komunálních volbách 2014 výše 
uvedení pánové podpořili… Jedno trestní 
oznámení není překážka a  druhé ano? Kdy-
bych měla za sedm let vypočítat všechna udá-
ní, která na mě a moji rodinu byla podána, asi 
by se leckdo divil.
K pomluvám, kterými zastupitelé paní a páno-
vé Kalousková, Weihsová, Nenadál, Krpálek, 
Riedel, Klinger Klaus, Klinger Roman, Pánek 
a  Bláha nešetřili, se nebudu vyjadřovat. Bo-

hužel, politická kultura neexistuje,  důležité je 
šokovat a klamat. Každý raději uslyší, že někdo 
krade a podvádí. Je to jednodušší než získávat 
informace a objektivně problémy posuzovat.
Velmi se v  tomto smyslu vyznamenala i  re-
dakční rada Mikulášovických novin (p. Fúsek, 
p. Doutnáčová, p. Bláha), když v  březnovém 
čísle uveřejnila snůšku urážek a pomluv v pří-
spěvku pana Šturmy.
Pracovala jsem pro občany ráda a podle pravi-
del, nad rámec obvyklé pracovní doby, sobo-
ty, neděle, svátky nevyjímaje. Mnozí si všimli, 
že jsem práci věnovala hodně osobního volna.
Ráda bych vám také sdělila, že trestní oznámení, 
které na mne bylo panem Šturmou a spol. podá-
no. (ano, to trestní oznámení, o  kterém všichni 
mluví), bylo dle Usnesení Policie ČR, Služby kri-
minální policie a  vyšetřování Děčín po deseti 
měsících dne 19.3.2018 uzavřeno. Vyšetřování 
dokládá, že zakázka“ Oprava fasády a  střechy 
hřbitovní kaple“ nebyla nadhodnocena a nedo-
šlo ke zpronevěře ani pletichaření při výběrovém 
řízení. Trestní oznámení bylo v  celém rozsahu 
uznáno jako neoprávněné.
Vážení občané, co byste na mém místě dělali, 
když po hodně dlouhých 10 měsících se dokáza-
lo, že osočování mé osoby a stavební fi rmy SIO-
PS spol. s r.o. bylo neoprávněné, že útoky na mne 
a mou rodinu byly neoprávněné??? Mám žádat 
pana Šturmu a zastupitele o omluvu? Finanční 
náhradu??
Závěrem bych jen dodala: Život člověka sto-
jí na třech pilířích – zdraví, vztahy a  práce. 
Pokud jedna noha z  této trojnožky upadne, 
pořád ještě stojíme pevně. Zdraví máme jen 
jedno.

Přeji Vám hezké jarní dny.                                                                                                
Ing. Trojanová Miluše
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Asistent prevence kriminality

Sídliště - bermudský trojúhelník

V pátek třináctého ve večerních hodinách přišla na-
vzdory kalendáři skvělá zpráva: naše žádost o dva 
asistenty prevence kriminality, tentokrát na tři roky, 
byla hodnocena kladně jak krajským úřadem, tak 
ministerstvem vnitra. Asistenti tedy budou pod-
pořeni celou částkou, o  kterou jsme žádali. Proto-
že však hořel termín uzávěrky dubnových novin, 
nebylo možné Vás informovat podrobněji. Proto 
přijměte alespoň několik stručných informací. Ve 
chvíli, kdy čtete tyto noviny, je již vyhlášeno výbě-
rové řízení na druhého asistenta prevence krimina-
lity. Informace o výběrovém řízení jsou zveřejněny 
na úřední desce, na internetových stránkách města 
a  také na ofi ciální městské facebookové stránce 

Naše Mikulášovice. Poslední den podání přihlášek 
do výběrového řízení vyjde pravděpodobně na po-
slední dubnový den a v následujících dnech zased-
ne komise, která druhého ochránce veřejného po-
řádku vybere. Měli byste určitě vědět, že výběrové 
řízení je otevřené a není předem vybraný kandidát, 
který jej má vyhrát (víme, že i  tak to v naší krásné 
zemi často bývá). Nehledáme druhého Ondru, ten 
je jen jeden. Hledáme člověka, který „šerifskou“ prá-
ci zvládne fyzicky i psychicky a který nám pomůže 
s  řešením problémů týkajících se zejména občan-
ského soužití. Dobře si to promyslete a zkuste se do 
výběrového řízení přihlásit. 

  Petr Pánek

Nemusíme být narození hluboko v minulém století, 

abychom si pamatovali, že naše sídliště bylo dříve 

v  lepší kondici. V posledních letech prošlo mnoha 

změnami, bohužel však většina z nich byla k horší-

mu. Aby se daly problémy řešit, je nutné je nejdří-

ve pojmenovat. Problémem číslo jedna na našem 

sídlišti je nepochybně obchod s chudobou. Byty za 

přemrštěné nájemné (přibližně v rozmezí 10 až 15 

tisíc korun) si obyčejný pracující smrtelník či penzi-

sta dovolit nemůže. Majitelé je tak velmi často ob-

sazují lidmi nepolíbenými výchovou, vedle kterých 

se nikomu moc nechce bydlet. A tak nám bezpro-

blémových lidí na sídlišti ubývá a  problémových 

naopak přibývá. Smutné je, že stát podobné pro-

blémy prakticky neřeší, řešení nechává na obcích, 

kterým k  tomu však nedává potřebnou „munici“. 

V tomto volebním období jsme se snažili problémy 

našeho sídliště v rámci omezených možností řešit. 

Veřejný pořádek střeží asistent prevence kriminali-

ty a na pomoc jsme povolali také šluknovskou cha-

ritu, která nenápadně působí v  různých rodinách. 

Protože se však na sklonku loňského roku situace 

opět vyhrotila, začal starosta v  únoru vyšlapávat 

cestičku k  vyhlášení takzvané vyloučené lokality. 

Ta by zarazila dávku hmotné nouze – doplatek na 

bydlení – pro nově příchozí. Ve Varnsdorfu se toto 

řešení osvědčilo, jenže Mikulášovice (spolu s  ně-

kolika dalšími žádajícími obcemi z okolí) nesplňují 

podmínky pro takovéto opatření. Vyvolali jsme pro-

to jednání se zástupci sdružení vlastníků bytových 

jednotek panelových domů. Společně jsme pro-

brali možné i nemožné postupy a dali jsme dohro-

mady alespoň dílčí řešení. Vedení města bude jed-

notlivým sdružením vlastníků bytových jednotek 

nápomocné zejména při úpravách stanov, které by 

měly obsahovat vymahatelné sankce za narušová-

ní klidu a pořádku. Město dále zaměstná druhého 

asistenta prevence kriminality a  v  druhé polovině 

roku bude podána žádost o zřízení pracovní pozice 

terénního sociálního pracovníka. V neposlední řadě 

budou ze strany města kontaktováni problematič-

tí pronajímatelé s  cílem řešení problémů s  jejich 

nájemníky. Závěrem bychom chtěli apelovat na 

všechny majitele bytů, kteří se chystají odstěhovat: 

dobře promyslete, komu byt prodáváte. Rychlý pro-

dej pod cenou nezodpovědné osobě může přinést 

velké problémy vašim bývalým sousedům.

Petr Pánek

Vážení spoluobčané,
Dovolujeme si Vás informovat, že v  Miku-

lášovických novinách již nebudou nadále 

zveřejňovány články hanobící občany naše-

ho města. Mikulášovické noviny nejsou pro-

středkem k vyřizování osobních sporů. Smy-

slem našich novin je především informovat 

občany města o  kulturních, sportovních 

a  jiných událostech a  dalších relevantních 

skutečnostech.

Děkujeme za pochopení - redakční rada

NáměstíLužické 120/11, 408 01 Rumburk 1, 

16.5.2018 od 8:00 do 17:00 hod.

Ú ad práce R, Nám stí Lužické 120/11, 
Rumburk, 2. patro, zasedací místnost 
 

Okresní myslivecký spolek D ín, ve spolupráci s m stem 
Mikulášovice, St ední Lesnickou školou a St ední odbornou školou ve 

Šluknov , Vás srde n  zvou na 

 

 

 Chovatelskou p ehlídku loveckých trofejí, 
za myslivecký rok 2017/18 

ulovených v honitbách okresu D ín. 

Chovatelská p ehlídka bude slavnostn  zahájena za doprovodu truba

28.04.2018 v 10:00 hodin ve Slovanském dom  v Mikulášovicích 

V rámci doprovodného programu uvidíte: 
  

10:30 hodin  sout  pro d ti ,,Na nau né stezce‘‘ 
11:00 hodin  ukázka výcviku a práce loveckých ps  
12:00 hodin  Jarní svod loveckých ps  
.      

P ehlídka bude otev ena denn  od 9:00 hodin  do 17:00 hodin, 
potrvá do 10. 05. 2018. 
 
K prohlídce loveckých trofejí zajistíme, na po odborný výklad.  

 

VSTUPNÉ: 50 K  dosp lí, rodinné vstupné 70 K , 
d ti a studenti do 18 let zdarma. 
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Nostalgický 1. máj v Drážďanech 
První máje organizované v posledních letech v Mi-
kulášovicích ve stylu retra, nemají chybu a jsou rok 
od roku populárnější i pro široké okolí. Průvody ale-
gorických vozů jsou vždy o něco delší, přibývá i sty-
lově oblečených místních i  vzdálenějších účastní-
ků. A to přesto, že do průvodu nebyli nahnáni pod 
pohrůžkou, že jejich neúčast  bude spojena s pro-
blémy ve škole či v zaměstnání, jak tomu bývalo za 
minulého režimu. Je otázkou, jaká bude vůle hlav-
ních organizátorů a tvůrců této recese po nedávné 
defenestraci na naší radnici. Pro jistotu jsme pro vás 
na letošní rok připravili tak trochu záložní program, 
který ovšem můžete použít i kdykoliv v tomto má-
jovém čase v  budoucnosti. Zveme vás na nostal-
gický první máj v Drážďanech, kam se přesuneme 
dráhou Národního parku, jelikož nám její slevová 
jízdenka „LABE-ELBE“ přijde hned několikrát vhod.
Z  hlavního nádraží se přesuneme výstavní Praž-
skou třídou do nedalekého historického centra, na 
nábřeží s  přístavištěm. Nemůžeme jej minout ani 
zabloudit, protože naším směrem budou proudit 
davy nám podobných nadšenců. Budeme-li mít 
malou časovou rezervu, pobaví nás, touto dobou 
projíždějící, kolona historických vozů, podobná 
té naší jen s  tím rozdílem, že tu drážďanskou tvo-
ří načinčané bouráky, v  nichž si za totality vozili 
zadky papaláši. I  tentokrát jsou stylově oháknutí, 
v  sakách s  kravatou, někteří v  uniformách a  s  bri-
gadýrkou na hlavě. Přesně tak, jak tomu bylo zvy-
kem v tehdejším NDR. Mezi Čajkami, Zily, Volhami 
a  upravenými Trabanty nepřehlédnete ani naše 
Šestsettrojky. Úžasná a úsměvná promenáda, která 
stojí za to posečkání. Pak už je čas dojít ke kotvi-
šti. Právě tam je nejdůležitější cíl dnešního výletu. 
Vždy na 1. máje, v 10 hodin, slavnostně začíná let-
ní plavební sezóna. K  vyplutí je připraveno všech 
9 historických kolesových parníků, vyrobených 
v letech 1879 až 1929, včetně toho, který je oprav-
dovou raritou, když je dnes ještě jako jediný pohá-
něn kotly na uhlí. V křestním listu byl v  roce 1884 
zanesen pod jménem DIESBAR. Máme to štěstí, že 
můžeme obdivovat pohromadě největší fl otilu ko-
lesových parníků nejen v Evropě ale i na světě, jejíž 
plavidla brázdí po celý rok hladinu Labe od Míšně 
až po Bad Schandau. Spolu s klasikem lze konstato-
vat, že „v podpalubí topič přikládá, na lodi je skvělá 
nálada“. Úctyhodné, vznešené a všemi obdivované 
starce, doplňují dvě obrovské salonní lodě zdejší 
Saské paroplavební společnosti - Hraběnka Co-
selová a  August Silný. Všechna plavidla jsou plně 

obsazena pasažéry, na horních palubách vyhrávají 
dixilandové kapely, připomínající staré zašlé časy 
ze začátku minulého století. Přijdete-li včas nebo 
použijete-li služeb internetu, máte i vy možnost se 
nalodit a vstřebat tu náladu a krásu bezprostředně. 
Ze samotného nábřeží, přilehlých teras takzvané-
ho Balkónu Evropy a ze všech dostupných mostů, 
sledují spanilou jízdu tisíce diváků. Parníky se řadí 
na Labi ke společné promenádě před cestou proti 
proudu, za doprovodu mnoha dalších plavidel, až 
na obrátku u zámku Pilnitz. Před vyplutím se však 
jako sličné modelky na přehlídkovém molu pochlu-
bí svou elegancí drážďanským příznivcům. Tímto 
neskutečným zážitkem ale náš prvomájový výlet 
plný nostalgie ještě nemusí končit.
Naše jízdenka ze železnice platí i  pro veškerou 
městskou dopravu, a tak se tramvají č. 6 nebo č. 10 
přesuneme na Schillerovo náměstí, odkud se přes 
most Blues Wunder, neboli Modrý zázrak, uvedený 
do provozu v roce 1893, malou procházkou přesu-
neme do čtvrti Loschwitz, kde na nás dnes už poně-
kolikáté dýchne historie. Jenom staré automobily, 
plavidla a mostní konstrukci vystřídají dvě lanovky, 
přibližně stejného věku. Jako první se nám do ces-
ty postaví ta pozemní, z roku 1895, na jejíž koleji se 
pohybují proti sobě dva, lanem vzájemně propoje-
né vozy, poháněné stacionárním pohonem. Lanov-
ka projíždí dvěma tunýlky, překonává 102 metrů 
dlouhý viadukt, aby nás dovezla na vrch Weisser 
Hirsch (Bílý jelen), se starou vilovou čtvrtí, sanato-
riem a  lázněmi. Místo doslova vybízí k  procházce, 
k posezení na některé z laviček, kde můžeme v kli-
du a  pohodě z  přinesených zásob uspokojit i  své 
žaludky. Doplňme jen, že délka trasy lanovky je 547 
metrů, s převýšením 95 metrů, doba jízdy je 5 minut 
a vozy jsou schopné přepravit až 630 osob za ho-
dinu. Druhá z památkově chráněných lanovek byla 
vybudována ve stejném roce, jen o  pár set metrů 
dále. Od své kolegyně se liší tím, že je konstrukčně 
uspořádána jako visutá, na vrchol nás dopraví v dél-
ce jízdy 273,8 metrů, s  převýšením 84,2 metrů, za 
4,5 minuty. Dráha je jednokolejná, když kolejnice je 
umístěna na nosníku, který je nesen 32 výkyvnými 
a 1 pevnou podpěrou. Kabiny jsou rozpohybovány 
tažným lanem a  na kolejnici jsou zavěšeny. Tažné 
soustrojí bylo původně poháněno parou, kterou 
od roku 1909 nahradila elektřina. Před návratem 
do údolí se můžeme pokochat pohledem na město 
z věže strojovny. I u těchto dopravních prostředků 
lze využít částečnou slevu na jízdném.

Prvomájová mise s nádechem nostalgie je u konce. 
Uvědomíme-li si, jak Drážďany vypadaly na konci II. 
světové války je opravdu zázrakem fakt, že se pro 
nás dochovaly všechny tyto unikátní historické 
skvosty.

 Petr Horák

Visutá lanovka ve své historické podobě z časů, 
kdy byla dána do provozu.

AKTUÁLNÍ TIPY NA VÝLET

Dva z historických kolesáků na drážďanské promenádě.

Pozemní lanovka tak, jak vypadá dnes.

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: 12. května 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
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100 let od rumburské vzpoury
Válečný konfl ikt 1. světové války zasáhl i do osudů 
mnoha rodin v  našem výběžku, Mikulášovice ne-
vyjímaje. Z mužů, kteří od nás narukovali se jich už 
zpátky domů nevrátilo 255. Zatímco chlapi umírali 
na frontě, jejich rodiny doma neskutečně strádaly, 
hlavně nedostatkem potravin. V důsledku toho 
ve větších městech propukly nepokoje. V  Krásné 
Lípě, ve Šluknově, Chřibské, Varnsdorfu, Křečanech 
a  hlavně v  Rumburku, kde situaci navíc ztěžovala 
přítomnost 1.200 mužů místní posádky, z  nichž 
většinu tvořili navrátilci z  ruského zajetí, o  které 
muselo být rovněž postaráno. Projevy nespokoje-
nosti vyvolané hladem a šikanou se rozšířily i na ne-
spokojené vojáky, kterým navíc hrozilo opětovné 
nasazení na frontu. Vše vyvrcholilo 21. května 1918 
při ranním nástupu na apelplac, kdy vojáci odmítli 
složit své zbraně, se kterými proti předpisu nastou-
pili před své nadřízené. Poslední kapkou do osudu 
vzbouřenců byl moment, kdy jeden z nich napadl 
a udeřil hejtmana Klópfera, který se rozhodl zjednat 
pořádek. Tento incident byl signálem ke vzpouře. 
Dodnes není historicky doloženo, zda šlo o  spon-
tánní reakci, nebo jestli bylo vše dopředu připra-
veno. Faktem zůstává, že se vojáci zmocnili munice 
a ručních granátů, do svého čela si zvolili Františka 
Nohu, který navrhl postup nespokojené jednotky 
přes Nový Bor směrem na Českou Lípu, kde se měli 
spojit s českými vojáky z 18. pěšího pluku a spolu 
s nimi pak postupovat dál přes Mladou Boleslav až 
do Prahy. Na pochod se vydala většina posádky, 
když někteří jedinci využili vzniklého zmatku a de-
zertovali. Důstojníci se v obavách o příští události 
rozprchli. Postupovalo se ve dvou skupinách. Jed-
na přes Dolní Křečany, druhá zvolila přímou cestu 
na Krásnou Lípu, kde se oba proudy setkaly. Část 

vojáků obsadila nádraží, zrekvírovala jeden z vlaků 
a byla připravena na cestu do České Lípy po želez-
nici. Hlavní proud pokračoval pěšky přes Chřibskou, 
Kytlici, Polevsko a Nový Bor. Vedení posílil desátník 
aspirant Stanko Vodička. Nastalou situaci začalo 
ještě téhož dne řešit velitelství 9. Armádního sboru 
v Litoměřicích. Postavit se revoltě dostal za úkol ge-
nerál Mader. Do protiakce byly zapojeny i náhrad-
ní prapor 18. pěšího pluku v  České Lípě a  setnina 
pohraničních myslivců z Nového Boru. Po menších 
střetech se vojáci z  rumburských kasáren dostali 
do Arnultovic a navečer kolem 19. hodiny vtrhli do 
Nového Boru. Jejich další postup byl zastaven záta-
rasy z  kmenů a  převrácených povozů. Přesila byla 
tak velká, že vzpoura nemohla skončit jinak, než 
fi askem. Nespokojení vojáci byli částečně v boji za-
střeleni nebo pochytáni. Celý tento incident skončil 
soudem, který byl zahájen v  neskutečně krátkém 
čase po jeho vypuknutí tam, kde byl zažehnut. 
Zasedl už dne 23. května v Rumburku. Verdikt byl 
neúprosný. Hlavní aktéři František Noha, Vojtěch 
Kovář a Stanko Vodička byli odsouzeni k trestu smr-
ti zastřelením. Rozsudek byl vykonán neprodleně 
a  bezodkladně na tehdejším sportovním hřišti za 
rumburským hřbitovem. V Novém Boru byli odsou-
zeni a zastřeleni Jakub Bernard, Jiří Kovařík, Jakub 
Nejdl, František Pour, Jan Pelnář, Antonín Šťastný 
a Jindřich Švehla. Ti mají pomník v místním lesním 
hřbitově. V Malé pevnosti v Terezíně bylo až do kon-
ce války uvězněno dalších 560 vzbouřenců.
V  Rumburku byl na paměť obětem zřízen park 
Rumburské vzpoury se sochou „NEPOKOŘENÝ“ od 
akademického sochaře Zdrůbeckého. Na tomto 
pietním místě se každoročně koná vzpomínko-
vá akce. Nejinak tomu bude i v  letošním roce, kdy 

budou oslavy větší s  ohledem na 100. výročí této 
události. V  souvislosti s  tímto jubileem vás zveme 
na aktuální výlet do Rumburka.
Konkrétně na tyto akce:
Od 15. do 19. května bude na místním nádraží od-
staven Legiovlak složený z vozů polní pošty, těpluš-
ky, zdravotního, fi lmového, velitelského, štábního, 
obrněného, prodejního, krejčovského, kovářského, 
ubytovacího a dvou plošinových. Vagony mají věr-
ně rekonstruované vybavení. Posádku tvoří legio-
náři v dobových uniformách. Hlavní oslava proběh-
ne 19. května, kdy v 9.30 hod vypukne rekonstrukce 
bitvy československých legionářů na Transsibiřské 
magistrále v  roce 1918. Stane se na železničním 
přejezdu Dymník. Ve 14 hod vyjde historický prů-
vod ze seřadiště na nádraží směrem na náměstí. 
Následuje pietní akt u  sochy „Nepokořený“. Bese-
da s  účastníky natáčení dobového fi lmu „Hvězda 
zvaná Pelyněk“ proběhne 20. května v  19.00 hod. 
v muzeu. Samotný fi lm pak pořadatelé promítnou 
na Lužickém náměstí v 21.00 hodin. Připraveny jsou 
i další doprovodné akce a koncerty předních našich 
hudebních seskupení. Byla by velká škoda nechat si 
tuto výjimečnou událost uniknout.
Na motivy vzpoury byl v roce 1964 režisérem Mar-
tinem Fryčem natočen úspěšný fi lm „Hvězda zvaná 
Pelyněk“. Osobnosti této nezapomenutelné udá-
losti tehdy na plátně ztvárnili naše největší fi lmové 
hvězdy jako Jiřina Bohdalová, Rudolf Deyl ml., Jiří 
Sovák, Radek Brzobohatý, Jan Tříska, Martin Růžek 
nebo Zdeněk Štěpánek.
P.S.:  čerpáno z historických materiálů města Rum-
burku.

 Petr Horák

Foto: vlastní
Vojáci v dobových uniformách při oslavách před 10 lety.
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FOTOZPRÁVY

Vedení města ani letos nezapomnělo na den učitelů a našim 
výchovným pracovníkům věnovalo drobný dárek jako podě-
kování za jejich náročnou práci.

Starosta popřál učitelům také v základní škole.

Ve Slovanském domě vystoupil divadelní soubor Hraničář. Na 
pořadu byla hra od Williama Shakespeara s názvem Zkrocení 
zlé ženy.

O kostelíčku sv. Archanděla Michaela
Mezi obcemi Císařským, na straně jedné, Malým 
a  Velkým Šenovem na straně druhé, se vypíná 
čedičový vrch Partyzán, jinak také Počín a původ-
ně Bozen (vyslovuje se Bócn), opředený několika 
hezkými pověstmi. Jedna taková vypráví, že za 
velmi dávných časů, kdy ještě hustý prales celé 
okolí pokrýval a  jen málo osadníků v  roztrouše-
ně posazených domcích pobývalo, na jednom 
skalním výběžku severní strany tohoto vrchu, měl 
stávat kostelík, jenž byl zasvěcen svatému Arch-
andělovi Michaelovi.
Spousta chudých a různě postižených lidí i dětí, se 
často ubírala z údolí do kostelíka v této osamělé 
lesní tišině, postěžovat si Bohu a poprosit jej, aby 
očistil jejich duše od hříchů. Posíleni vírou, že je 
Bůh vyslyšel, sestupovali pak zase dolů, zpět ke 
svým skrovným příbytkům. Také mnozí z  těch, 
kteří pracovali v blízkosti tohoto posvátného les-
ního místa, se vždy rádi alespoň na chviličku po-
zdrželi v posvěcených prostorách kostelíka.
Jednoho slunečného srpnového dne se tam vy-
dala do lesa sbírat borůvky, ostružiny a  maliny 
dcera chudého osadníka z údolí. Byla to půvabná 
sedmnáctiletá dívka, jejíž jméno bylo Tekla. Ces-
tou, sbírajíc lesní plody, došla až k  osamělému 
kostelíku, v  němž zbožně před oltářem poklekla 
a počala se modlit. když modlitbu ukončila, vstala 
a s plným košíkem přes rameno se chtěla vzdálit, 
objevil se na prahu kostelíka mladý, štíhlý rytíř 
v mysliveckém stejnokroji. Tekla se velmi vyděsila, 
avšak brzy se vzpamatovala, neboť onen nezná-
mý muž jí přátelsky oslovil, pochválil její zbožnost, 
dotazoval se na její rodiče, na její domov a počal 
jí vyprávět, že se předešlého dne vydal s několika 
kamarády na lov. Ti se mu kdesi ztratili, zabloudil 
a noc musel přečkat v lese. Teď, že je hladový a žíz-
nivý a jeho brašna i čutora, že jsou zcela prázdné.
Nakonec ji poprosil, aby jej vzala s sebou ke svým 
rodičům a  tam jej posilnila chlebem a  mlékem. 
Kromě jiného se jí také zeptal, jak daleko je to 
odsud na hrad Tolštejn. Z jeho vyprávění se Tekla 
dozvěděla, že onen lovec je široko daleko známý 
rytíř z hradu, na jehož vzdálenost se právě tázal.
Únava, která rytíře zmáhala, přiměla Teklu k tomu, 
že se nad přátelsky vyhlížejícím rytířem slitovala, 
zavedla jej do domu svých rodičů, kde jej řádně 
chlebem a mlékem posilnila. Rytíř potom dal dí-
venčinu otci, starému Martinovi, několik zlaťáků 
a poprosil jej, zda by mohla jíti Tekla alespoň kus 
cesty s ním, aby jej vyvedla ze zdejších lesů a aby 
mu správnou cestu na hrad Tolštejn ukázala. Tekla 
s  jeho návrhem souhlasila a  byla ochotna s  ním 
jíti. Rytíř ujišťoval její rodiče a slíbil jim, že dívku 
opravdu brzo pošle zpátky domů, jen co bude 
vědět, kudy má pokračovat v cestě na svůj hrad.
Teklin otec i  matka se nyní, když dívka odešla 
s rytířem, radovali z toho, že lehce nabyté peníze 
budou pro ně velké jmění znamenat. Avšak velmi 
brzo začalo starou matku trápit v srdci pomyšlení, 
zda to nebylo nemoudré, že všichni onomu rytí-
ři tolik důvěřovali, avšak starý Martin ji několika 
povzbudivými slovy uchlácholil a matka se opět 
uklidnila.
Denní hodiny Tekliným rodičům při práci rychle 
ubíhaly, avšak když nastal večer a Tekla se ještě 
domů nevrátila, začali být chudí starci zneklidněni 
obavami, že v hustých lesích při zpáteční cestě asi 
zabloudila. Také noc přešla a přišlo ráno a s ním 
obavy jen vzrůstaly, jakož i smutek a strach, že se 
něco zlého Tekle přihodilo. Několikrát vyšel otec 
dívku hledat, stále znovu se vracel do lesů, aby 
prohledal místa, ve kterých předtím nebyl, avšak 
vše marno, svoji dceru nenašel. Oba rodiče tato 
událost těžce ranila a zlomila natolik, že si nako-
nec přáli raději zemřít, než žít bez své milované 
dcery Tekly. S  přibývajícími dny přibývalo rodi-
čům podezření, že Tekla již není mezi živými.
Uplynulo sto dní od Teklina odchodu, když tu 

náhle se otevřely dveře světnice usoužených ro-
dičů a na jejich prahu stála Tekla, tolik oplakávaná 
dcera. Plačíc, se uvítala s  rodiči a když pominulo 
vzrušení ze šťastného shledání, počala jim vyprá-
vět vše, co se tehdy událo.
Když vyprovázela hustými lesy tolštejnského ry-
tíře, ten jí cestou vyprávěl o majestátnosti svého 
hradu, a  to takovým způsobem, že v ní probudil 
zvědavost a touhu ten hrad spatřit. Pochybnosti, 
které Tekla měla, odstraňoval rytíř uhlazenými slo-
vy, a tak s ním došla až na hrad Tolštejn.
Odtamtud jí už ale rytíř nedovolil odejít, ač jej 
úpěnlivě prosila o slíbený svobodný odchod, za-
vřel ji do krásných a  skvostných hradních kom-
nat, posílal jí tam jen ta nejlepší vybraná jídla, dal 
jí četné služebnictvo a  ucházel se o  její přízeň. 
Nejprve laskavými a  něžnými způsoby, ale když 
jej Tekla stále odmítala, přešel na způsoby drsné 
a zraňující, které vyústily až v úděsné vyhrůžky.
Nakonec ubohá Tekla, které nikdo nemohl a ani ze 
strachu nechtěl pomoci, byla nucena podlehnout 
a stát se obětí jeho zvráceností, následkem nichž 
otěhotněla. Jen šťastnou náhodou se jí naskytla 
po čase příležitost k útěku, které bez váhání oka-
mžitě využila.
Uprchla domů, kde teď stála před svými starými 
rodiči, očekávajíc jejich vyjádření k hanbě, kterou 
jí rytíř svým jednáním přivodil.
Rodiče, očividně se trápící ostudou a  utrpením 
své dcery, se nezmohli ani na jediné slovo. Avšak 
po krátké chvíli, touto zprávou silně vzrušené srd-
ce Tekliny matky bolestí puklo a na místě byla mrt-
va. Otec, který také k osudu své dcery nepronesl 
jediného slova, se vydal po matčině smrti ještě 
jednou do kostelíka svatého Archanděla Micha-
ela, kterého v  modlitbách snažně prosil, aby po-
mstil neštěstí své dcery, on že je připraven nésti 
svůj osud. Tak se stalo, a Teklin otec po osmi dnech 
také zemřel.
Nešťastná Tekla žila nyní sama v  chaloupce, do-
nedávna obývané chudými, ale zato zbožnými 
a  šťastnými lidmi, jejichž osud tak náhle krutě 
změnil tolštejnský rytíř. Tekla denně chodívala do 
zmíněného kostelíka, kde prosila Boha o  pomoc 
a  zastání. Když jednoho dne za silné bouře, se 
opět do tohoto posvátného místa vypravila, bě-
hem modlitby nadešel její čas a  v  lůně kostelíka 
porodila dvojčata, která pak na malý oltář položila 
a ve vroucných modlitbách je odkázala Bohu.
Náhle však zaslechla šum a lidské kroky. Polekaně 
otočila hlavu ke dveřím kostela a na smrt vylekaná 
v  nich spatřila stojícího rytíře z Tolštejna. Leknu-
tím stačila pouze hlasitě vykřiknout a mrtvá padla 
k zemi. Ve stejném okamžiku udeřil tak silný blesk, 
který nejenže usmrtil tolštejnského rytíře, ale zbo-
řil i kostel svatého Archanděla Michaela.
Dva dřevaři, kteří se nedaleko zdržovali, zaslech-
li Teklin srdceryvný výkřik a utíkali se podívat co 
se přihodilo. Zjistili,že téměř celý kostelík zmizel 
v rozvalinách, na svém místě zůstal stát jen oltář 
a  na něm ležela živá, právě narozená dvojčata. 
Vedle oltáře ležela mrtvá Tekla, svírajíc v ruce květ 
lilie. Z tolštejnského rytíře však nezbylo vůbec nic, 
kromě několika rozedraných cárů z jeho oděvu.
Dřevaři odnesli novorozeňata domů a dali je svým 
ženám jako dárek z kostelíka svatého Archanděla 
Michaela. Jejich ženy je přijaly za své a se vzornou 
péčí je vychovaly.
Skalní výběžek, na kterém kostelík stával, se až do 
nedávných dob jmenoval Michalův kostel. Mnozí 
rodičové, milující děti, přinášeli sem svá novoroze-
ňata, kde je symbolicky na krátkou chvíli pokládali 
do míst, kde měl býti původně oltář a po modlit-
bách je pak odnesli domů a uložili do kolébky.
Po skalním výběžku nezůstalo také ani památky, 
musel ustoupit těžbě kamene, jakož i  hospoda, 
která stávala nedaleko.

Eduard Steun

Omlouvám se tímto milým čtenářům za chybu, které jsem 
se dopustil v  poznámkách na konci pověsti O  nočním 
lovci. Uvedl jsem tam německý název bývalé lokality Be-
utewalde pod špatným pojmenováním jako Beute Walde. 
Toto pojmenování jsem kdysi opsal z nějaké tiskoviny vy-
dávané okresním muzeem a navíc já sám natolik němec-
ký jazyk neovládám, abych mohl v takovýchto případech 
chybu nalézt. Tím se nechci na nic vymlouvat.
Zároveň tímto moc děkuji paní Waltraud Gregorové z Mi-
kulášovic, která mně na tuto chybu upozornila. Já sám 
mám rád správně přeložené a bezchybné texty, proto mně 
upozornění na moji chybu těší a já aspoň vím, čeho se mu-
sím do budoucna vyvarovat a líbí se mi, že existují čtenáři, 
kteří to se zájmem čtou. 
Děkuji vám, paní Gregorová!

Eduard Steun

POVĚSTI - UDÁLOSTI - PŘÍBĚHY

Omluva a poděkování
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Mistrovství Středočeského kraje se 
běželo v Kralupech nad Vltavou

Právě tento závod bývá každoročně na začátku sezony první velkou prověrkou stávající výkonnosti 

všech závodníků Středočeského, Ústeckého, ale i ostatních přilehlých krajů. Naši závodníci tam sa-

mozřejmě také vyrazili a mezi českou špičkou se rozhodně neztratili a v tvrdé konkurenci obstáli. 

Také z tohoto závodu si někteří mikulášovičtí sportovci zajistili přímý postup do soutěží Českého 

poháru svým medailovým umístěním.

FOTOZPRÁVY

Samotné velikonoční jízdě předcházela mše svatá, kterou celebroval 
Mons. Karel Havelka.

Předškoláci mají při svém závodě ještě doprovodné vodiče, ne snad proto, že by jejich vědomosti ne-
měly tu správnou úroveň. Jediným důvodem je, že ještě neumí číst, a tak jejich vodiči to musí zvlád-
nout za ně.

Některým malým závodníkům se věnovala i místní televize, a tak si své chvíle slávy patřičně užili

Hudebníci se tradičně seřadili na schodišti místního kostela sv. Mikuláše.

Stovky účastníků letošního průvodu neodradilo ani nevlídné počasí.

Největším lákadlem pro diváky jsou nejen hudebníci a  pěvci, ale přede-
vším průvod jezdců na koních.

Výsledky podle kategorií:
Předškoláci:
1. Matěj Vokoun  

2. Alice Vejražková

5. Filip Vokoun

10. Patrik Kalousek

21. Dora Vejražková

Nejmladší žákyně:
3. Antonie Landová

4. Adéla Trojanová

Nejmladší žáci:
8. Jindřich Vejražka

Mladší žákyně:
1. Barbora Trojanová

2. Renáta Charvátová

Mladší žáci:
7. Lukáš Machorek

8. Ondřej Fúsek

Starší žáci:
2. Daniel Kreibich

Mladší dorostenky:
5. Eliška Šimková

6. Andrea Fúsková

Mladší dorostenci:
4. Marek Charvát

Ženy A:
1. Michaela Kreibichová

Muži A:
2. Zdeněk Plešinger

4. Petr Kalousek

13. David Machorek

Ženy B:
2. Květa Fúsková

3. Pavlína Trojanová

Muži B:
3. Vojtěch Šimek

Text a foto: Tomáš Fúsek
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FOTOZPRÁVY

Nejmladší závodníci biatlonového oddílu si zpestřili trénink a  pomohli 
svému okolí.

Na valné hromadě Místní akční skupiny Český sever se mimo jiné také 
z části volilo nové představenstvo a kompletní výběrová komise. Z miku-
lášovických občanů pracuje v představenstvu Ing. Miluše Trojanová a pan 
Vlastimil Jura, ve výběrové komisi pak Tomáš Fúsek.

Myslivci rokovali na své výroční schůzi o  mnoha problémech, které jim 
stěžují jejich obětavou práci.

Naše nejmladší generace ovládla Mistrovství Ústeckého kraje, jejich výsledky jsou odměnou za týdny pilné práce 
během zimní přípravy.

Naši hráči do zápasů šli s opravdovým nasazením.
Eduard Jaroš i přes svůj věk patři k velmi aktivním členům mysliveckého 
spolku Tesák, kolegové mu přejí k jeho úctyhodným 92 narozeninám.

Mikulášovičtí úspěšně na Mistrovství 
Ústeckého kraje

Sportovní liga základních škol

V polovině března se rozjela letošní sezona turistických závodů, nepřešel ani měsíc a krajská po-
stupová kola jsou minulostí a závodníci už ladí formu do soutěží Českého poháru. Ale nepředbí-
hejme, sportovci museli projít náročným sítem krajského poháru a mistrovskými závody okolních 
krajů, aby si vyběhli právo startu v soutěžích Českého poháru. Někteří však měli postup zaručen již 
z loňské sezony na základě mistrovských výkonnostních tříd a předních pozic v konečném repub-
likovém pořadí. Nicméně mikulášovičtí běžci opět posunuli laťku o něco výše a do nejvyšší možné 
české soutěže se jich probojovalo celkem 26. Vrcholem jarní části sezony bylo Mistrovství Ústecké-
ho kraje, které se běželo ve Skalici u Litoměřic.

Dalším kolem pokračovala tato celoroční spor-
tovní soutěž mezi základními školami Šluknov-
ského výběžku. Na pořadu byl tentokráte bas-
ketbal a  turnaj pořadatelsky zajistila základní 
škola ze Šluknova v jejich školní tělocvičně. Naši 
žáci si byli vědomi, že v tomto sportu opravdu 
nevynikají, ale přesto s chutí reprezentovali naši 
školu a naše město. Jejich hra zdaleka nepatřila 
projevem k  těm nejhorším, ale každá týmová 
soutěž se hraje na skóre a to bohužel bylo pro 
nás záporné. Nicméně další turnaje jsou ještě 
před námi a  tak se naši žíci mohou blýsknout 

třeba ve fl orbalu, vybíjené nebo v  závěrečné 
atletice.

Pořadí basketbalového turnaje:
1. ZŠ Rumburk, U nemocnice 54:11 10 bodů
2. ZŠ Jiříkov   38:18 8 bodů
3. ZŠ Rumburk, Tyršova 40:13 6 bodů
4. ZŠ Dolní Poustevna 18:28 4 body
5. ZŠ Šluknov   10:50 2 body
6. ZŠ Mikulášovice  2:42 0 bodů

Text a foto: Tomáš Fúsek

Výsledky podle kategorií:
Předškoláci:
1. Alice Vejražková 
2. Matěj Vokoun
3. Šinon Patzelt
4. Václav Kubička
5. Filip Vokoun
6. Patrik kalousek
7. Radek Charvát
8. Dora Vejražková
Nejmladší žákyně:
1. Magdalena Kulhavá
2. Antonie Landová
Nejmladší žáci:
2. Jindřich Vejražka

Mladší žákyně:
1. Barbora Trojanová
2. Renáta Charvátová
Mladší žáci:
1. Ondřej Fúsek
Starší žáci:
1. Daniel Kreibich
Mladší dorostenky:
3. Andrea Fúsková
4. Eliška Šimková
Mladší dorostenci:
2. Marek Charvát
Ženy A:
1. Michaela Kreibichová

Muži A:
2. Zdeněk Plešinger
3. Tomáš Levan
4. Petr Kalousek
6. Adam Přibyl
Ženy B:
1. Pavlína Trojanová
3. Květa Fúsková
4. Jana Patzeltová
6. Renáta Pohlová
7. Erika Přibylová
Muži B:
2. Vojtěch Šimek

Text a foto: Tomáš Fúsek



strana 9duben 2018 MIKULÁŠOVICKÉ NOVINY

FOTOZPRÁVY

Letošní maškarní sportovní ples byl tradičně poslední v  plesové sezoně 
a účastníci si ho rozhodně velmi užili.

Mezi nejzajímavější převleky patřila poštovní doručovatelka, která právě 
předává spěšnou zásilku předsedovi fotbalového oddílu.

Rozruch na sále Slovanského domu způsobili také Flinstounovi se svým 
vyvedeným přibližovadlem.

Ve slovanském domě se opět budou vystavovat myslivecké trofeje, 
samotné výstavě pro veřejnost předcházelo pečlivé vyhodnocení všech 
exponátů.

Turistický oddíl mládeže se také letos pustil do nejrůznějších 
projektů v  rámci své činnosti. Prvním počinem bylo například 
vysazení stromu, který jim v  rámci spolupráce věnoval spolek 
myslivců Tesák. Jednalo se o Jírovec maďal, pro laickou veřejnost 
upřesňujeme, že je to kaštan. 

Foto: vlastní
Účastníci prvního závodu letošní letní sezony v pražské Kapslovně.

Klub biatlonu Mikulášovice zahájil 
letní sezónu v Praze

Hodně tradičním závodem Žižkovská stuha jsme 15.4.2018 v pražské Kapslovně odstartovali letní 
sezónu biatlonu 2018. Jednalo se o oblastní závod, který však svou účastí celkem 330 závodníků 
připomínal spíše republikový Český pohár. 
V  kategorii přípravka hoši, startoval Aleš Jandus, který se jako nejmladší v  kategorii umístil na 
16. místě.
Ve stejné kategorii dívek nám udělala velikou radost Nikola Hoštičková, která obsadila stříbrnou 
pozici, a to jen necelých 5 vteřin za vítězkou. Na 7. místě pak skončila nejmladší závodnice Lucie 
Mocíková.
V kategorii žáků B si připsal pěkné umístění Matěj Kocourek, který v silné konkurenci 33 závodníků 
doběhl na 14. místě.
Největší účast klubu měla kategorie žákyň C, kde si zazávodily hned čtyři dívky v konkurenci 38 zá-
vodnic. Natálie Mocíková obsadila 9. místo a Adélka Švitorková 11. místo. Nové posily klubu, Vikto-
rie Kirchnerová 13. místo a Veronika Kirchnerová 22. místo. Závod v Kapslovně byl pro ně premiérou 
a už zde svým přístupem ukázaly, že pokud budou i nadále trénovat se stejným nasazením, budou 
zanedlouho patřit mezi nejlepší. 
Za nasazení a kladný přístup k přípravě však patří pochvala všem našim biatlonistům a to i těm, kteří 
se prvního letního závodu nezúčastnili.

Eva Mocíková
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FOTOZPRÁVY

Na velikonoční zelený čtvrtek si dali dostaveníčko vodníci v místním lomu. 
Přesto, že správný hastrman by měl vylézt z vody suchý ti mikulášovičtí se 
raději vysvlékli. 

Zápis k docházce do základní školy je slavnostní den nejen pro samotné 
nastávající školáky, ale i pro jejich rodiče.

Místní tomíci na svém hřišti nejen trénují, ale také se o něj dobře starají, na 
první společný jarní úklid jich přišlo hned devatenáct. 

Tradiční soutěž o  nejlepší velikonoční pochoutku se uskutečnila 
v restauraci U Vladařů. Jednotlivé soutěžní vzorky byly nejen velmi chutné 
ale také lahodili oku. Porota se měla jako vždy co ohánět, aby spravedlivě 
rozhodla o vítězi. 

Místní hasiči se opět jako každý rok ujali jarního čištění místního koupaliště.


