
číslo 10 ročník 31 říjen 2021 ZDARMA

SVOZY ODPADŮ 
LISTOPAD 2021

DOMOVNÍ ODPAD
týdenní - každé pondělí

14ti denní - liché pondělí 
8.11. a 22.11.

kombinovaný - každé pondělí
měsíční – pondělí 1.11.

PYTLE S TŘÍDĚNÝM ODPADEM
sudé pondělí 1.11., 15.11. a 27.11.

SBĚRNÝ DVŮR
každý všední den 

od 14.00 do 16.00 hodin
sobota 6.11. a 20.11.

od 9.00 do 11.00 hodin

BIO NÁDOBY
Sudá středa 3.11. a 17.11.

Vážení a milí spoluobčané,
v  říjnu proběhly parlamentní volby. Vybírali jsme nové 
poslance do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. 
V Mikulášovicích bylo registrováno 1694 voličů. Celkem 
bylo odevzdáno 860 platných hlasovacích lístků, tj. 
volební účast 51,24 %. Nejvíce hlasů obdrželo hnutí 
ANO, 305 hlasů, koalice SPOLU 144 hlasů a třetí v pořadí 
skončili Piráti a  Starostové se 128 hlasy. Ostatní strany 
obdržely 10 a méně procent hlasů. Děkujeme kolegům, 
kteří zajistili řádný průběh voleb. Poděkování patří také 
všem členům volebních komisí za práci, kterou po celý 
volební víkend odvedli. Město řešilo jednu stížnost na 
okrskovou volební komisi.
Od konce září nastala velká změna v  systému prodeje 
nemovitostí z  majetku města. Vzhledem k  vývoji 
cen nemovitostí na trhu a  vzhledem k  právní úpravě 
jsme museli stávající Zásady pro pronájem a  prodej 
nemovitostí zrušit. Nové žádosti na prodej nemovitostí 
(pozemků) budou po zrušení Zásad vyřizovány primárně 
dle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích. Prodeje pozemků se 
budou uskutečňovat na základě znaleckého posudku, 
který si bude žadatel muset uhradit. Prodej nemovitostí 
určených pro výstavbu bude realizován jako dosud 
sepsáním smlouvy o  smlouvě budoucí kupní na 5 let 
se současně stejně časově omezeným pronájmem 
dotyčných nemovitostí (pozemků). V  případě více 
zájemců o  jeden pozemek rozhoduje vyšší nabídnutá 
cena.
Prodej pozemků se v  současné době stává 
v  Mikulášovicích velice vyhroceným tématem. 
Skutečnost je taková, že Měú společně s  komisí 
skutečně důsledně zvažuje každou jednotlivou žádost 
o prodej pozemku i pronájem. S pronájmem pozemku 
problémy nejsou, neboť tyto pozemky zůstávají ve 
vlastnictví města a  město má možnost tyto smlouvy 
dle vlastních zájmů korigovat. V současné době probíhá 
revize nájemních smluv. Prosíme Vás také, pokud máte 
v  nájmu městský pozemek, abyste si zkontrolovali 
smlouvu.  Bohužel, s  prodejem pozemků je situace 
daleko závažnější. Zde je nutné zvažovat celkovou 
konkrétní situaci a  veškeré možné důsledky, které 
z  tohoto prodeje mohou vzniknout. Prvotní důvod 
zamítnutí prodeje pozemku je jeho strategické umístění 
a prioritní význam pro město. V mnoha dalších případech 
žádostí o  prodej pozemku, bohužel, dochází k  řešení 
nevraživých sousedských vztahů. To je zásadní problém. 
Pokud je evidentní, že záměrem koupě pozemku je 
poškodit svého souseda, zamezit mu přístup na jeho 
pozemek nebo jinak poškodit, nelze takovýto pozemek 
za žádných okolností prodat.  Takovéto žádosti jsou 
taktéž zamítnuty. V neposlední řadě nejsou doporučeny 
i žádosti prodeje stavebních pozemků, které se mohou 
jevit jako spekulativní. Prodej s  uzavřenou smlouvou 
o smlouvě budoucí se jeví jako žádoucí, neboť skutečně 
chrání městský majetek a zaručuje využití pozemku dle 
smluvních podmínek. 
     Na začátku října proběhlo spuštění nových plynových 
kotelen v  tělocvičně a  v  dolní budově základní školy.  
Plynofikace školy a tělocvičny proběhla v rámci celkové 
modernizace budov a v rámci zajištění úspory nákladů na 
topení. Pro zdárné ukončení opravy horní budovy školy 

bylo potřeba odpojit teplovod, který bude využit pro 
spojení objektů optickými kabely. K výuce v horní škole, 
kde se budou učit děti z prvního stupně, bude zakoupena 
moderní technika, která bude potřebovat kvalitní přívod 
dat. Díky součinnosti s  vedením školy, s  pracovníky 
města, díky našim rodinám a  přátelům, byla školní 
výuka přesunuta do náhradních prostor v  objektech 
města, které jsme pečlivě připravili a postarali se o jejich 
provoz. Nově vzniklou situaci jsme se snažili vyřešit tak, 
aby se děti mohly učit v pohodlí a nemusely nastoupit 
na dálkovou výuku, které si v loňském roce užily až dost. 
Možná to byl i  výchovný počin, protože jsme dětem 
ukázali, že vše se dá zvládnout. Děkujeme rodičům za  
trpělivost. Všichni se těšíme, že další modernizace školy 
bude probíhat bez komplikací.
Město se aktivně zapojilo v  roce 2019 do projektu 
Kotlíková dotace. Pomocí bezúročných půjček jsme 
vypomohli pěti desítkám domácností realizovat výměnu 
starých kotlů. Protože domácnosti využily možnosti 
bezúročných půjček, mohli jsme připravit  projekty na 
energetické úspory i pro objekty města. Jedním z těchto 
projektů je i  plynofikace školy a  tělocvičny. Projekt by 
měl přinést úspory energie na vytápění. V  tělocvičně 
jsou již teď pohodlně vytopeny i  prostory, které dříve 
nebyly. Velkým bonusem je dostatek teplé vody. V dolní 
budově školy je také všude teplo a  nestane se, jako 
se v  minulých letech stávalo, že děti budou mít zimu. 
Ústecký kraj vypsal další možnosti pro příjem žádostí. 
Více informací najdete v  dalším příspěvku. Důležitou 
informací je termín ukončení příjmu žádostí pro druhou 
změnu územního plánu města, který je stanoven na 
30.listopad 2021. První změna územního plánu přišla 
do svého finále, na dalším zasedání bude k projednání 
připraven návrh na její schválení.
18.října byly spuštěny nové webové stránky města. 
Jejich obsah je postupně doplňován. Věříme, že jste 
změnu zaznamenali a že zde najdete vše, co Vás zajímá. 
V opačném případě nás neváhejte kontaktovat. Přejeme 
Vám příjemné čtení a pohodové podzimní dny.

Ing. Miluše Trojanová a Ing. Antonín Bláha

Ordinace praktického 
lékaře

MUDr. Pavla Ticháčková
UPOZORNĚNÍ

návštěvu v ordinaci 
je nutné 

TELEFONICKY OBJEDNAT
412 394 578
775 536 155

pondělí
12.00 - 18.00 hodin

úterý - pátek
8.00 - 11.00 hodin
Prosíme o trpělivost, 

akutních případů přibývá

Fotozprávy str. 5

Mistrovské zakončení 
sezony v týmech - str. 8



strana 2 říjen 2021MIKULÁŠOVICKÉ NOVINY

Poradna v kostce změnila 
provozní dobu

Kostka rozšiřuje 
tým služby

Po ukončení tříletého projektu financovaného z  Evropského sociálního fondu, se 
vracíme k dvoudenní provozní době v komunitním centru Kostka Krásná Lípa. A k tomu 
zůstává zachována terénní forma poskytování poradenství. Služba je poskytována ve 
všech 18 obcích Šluknovského výběžku. V obou případech je lepší si předem sjednat 
schůzku u poradců Mgr. Romana Cupalová, tel. 777 291 359, JUDr. Miloš Hanzlíček, tel. 
777 925 302.

                   Komunitní centrum Terén
Pondělí   9.00 - 17.30   - - -
Úterý   13.00 - 17.00   9.00 - 12.00
Čtvrtek   - - -     12.30 - 15.30

Do týmu sociální služby Osobní asistence přijmeme 
pracovníky/ce v  sociální službě. Zájem o  zajištění péče 
o  seniory v  domácím prostředí na Šluknovsku roste. 
Proto přijmeme zaměstnance se vzděláním a řidičským 
oprávněním. Jde o  náročnou práci, která má smysl. 
Podmínky jsou zveřejněny na jobs.cz, kde je možné se 
přihlásit. 

Hana Volfová, ředitelka Kostka Krásná Lípa p.o.
Kontakt:
Hana Volfová
„O kostku pestřejší život“
Kostka Krásná Lípa, p.o., Masarykova 1094/4, Krásná Lípa
GSM: +420 777 291 400
www.komunitnicentrum.com

DŮLEŽITÉ KRÁTKÉ ZPRÁVY

KRÁTKÉ ZPRÁVY

•  Upozornění na ukončení termínu pro sběr žádostí o  změnu 
územního plánu:

 Dne 30.11. bude ukončen sběr žádostí pro druhou změnu územního 
plánu. Pokud uvažujete o  podání žádosti, prosíme o  dodržení 
termínu. Více informací k podání žádosti o změnu územního plánu 
Vám podá p. Kohout v kanceláři č. 2, email pozemky@mikulasovice.
cz, tel.733735936. Děkujeme.

•  Upozornění pro všechny, kteří byli očkováni v  tělocvičně 
vakcínou MODERNA:

 Občané, kteří byli očkováni v tělocvičně vakcínou MODERNA, budou 
vyzváni paní doktorkou, aby se dostavili do ordinace na 3. dávku 

očkování proti koronaviru.
 Kdo nebyl očkován v tělocvičně v Mikulášovicích, musí se na 3. dávku 

očkování hlásit v očkovacím centru.
 Prosíme, netelefonujte na středisko, čekejte na pokyny 

z ordinace. Děkujeme Vám za pochopení.
•  V souvislosti s opravou budovy hvězdárny bylo instalováno dopravní 

značení, a  to podle přesného zákresu Silničního správního úřadu 
Rumburk. Prosíme Vás, buďte při projíždění kolem stavby opatrní.

•  Další dopravní omezení je v  dolních Mikulášovicích, které je zde 
instalováno v souvislosti s opravou mostu č.e. 42

PODĚKOVÁNÍ
Děkuji všem, kteří vzpomněli na nedožité 90. narozeniny 
Vladislava Bulise, občana města Mikulášovice od září 
1956, kde pracoval jako ochránce čsl. státních hranic. 
Od roku 1970 jako prodavač v  obchodě s  potravinami 
ve Šluknově a  vedoucí obchodu s  potravinami 
v Mikulášovicích. 

Upřímně děkuje rodina Bulisová a Zahulová.

Vážení rodiče novorozených dětí,
po obdržení rodného listu dítěte přijďte s  tímto 
dokladem na ohlašovnu městského úřadu Váš přírůstek 
přihlásit. Tento úkon nepodléhá poplatku.

evidence obyvatel MěÚ Mikulášovice

V sobotu dne 25.9.2021 oslavili manželé 
Marie a Milan Šmídovi zlatou svatbu.
Hodně štěstí přejí dcera Martina s rodinou, dcera Šárka 
s rodinou, dcera Markéta s rodinou.

KOTLÍKOVÁ DOTACE 2022
V  roce 2022 bude vyhlášena nová výzva projektu 
kotlíkových dotací v  Ústeckém kraji. Projekt bude 
financován v  rámci operačního programu životního 
prostředí 2021 - 2027.

Veškeré podrobné a  ucelené informace naleznete na 
webových stránkách Ústeckého kraje:
https://www.kr-ustecky.cz/kotlikova%2Ddotace/ds-
99776/p1=275707 

Obecně prospěšná společnost 
České Švýcarsko přivádí do 

regionu už dvacet let
Před dvaceti lety, dne 17. října 2001 byla 
založena obecně prospěšná společnost 
České Švýcarsko. Jejím prvním ředitelem 
byl jmenován Marek Mráz.
Počáteční snahou bylo pomoci rozvoji 
měst a vesnic v těsné blízkosti národního 
parku. Stavěly se čističky, evidovaly 
podstávkové domy, obnovovaly se 
drobné sakrální památky. V  té době 
pojem České Švýcarsko lidem ve zbytku 
republiky nebyl příliš známý, teprve 
fotografie Pravčické brány nebo lodiček 
v  soutěskách Kamenice vytvářely 
propojení. Bylo potřeba dát světu 
vědět o  pestrosti a  kráse, o  možnostech 
a jedinečnostech regionu. Začaly se tvořit 
a  vydávat publikace, mapy, brožury, 
prospekty, vznikaly první reklamní 
kampaně.
V  roce 2006 začala do té doby v  Česku 
nebývalá přeshraniční spolupráce se 
saskou stranou a  pojem Českosaské 
Švýcarsko tak dostal nový obsah. 
Na Křinickém náměstí v  Krásné Lípě 
vyrostl Dům Českého Švýcarska, který 
kromě kanceláří a  víceúčelových sálů 
hostil i  komfortní Informační středisko 
a  především pozoruhodnou a  velmi 
lákavou interaktivní expozici, jež 
originálně prezentovala neobyčejnou 
krásu regionu.
„Expozicí do dnešních dnů prošlo více 
než 111 000 platících návštěvníků a  naše 
informační středisko už využilo více než 
půl miliónu lidí. Ve spolupráci s  Klubem 
českých turistů se až dosud podařilo nově 
vytyčit a  proznačit 22 nových turistických 
cest,“ říká současný ředitel Jan Šmíd.
Vznikl i destinační fond. Při jeho založení 
bylo 40 subjektů, dnes už je jich více 
než stovka. Dalším posunem byl vstup 
Ústeckého kraje mezi zakladatele. Kraj tak 
doplnil Správu národního parku, město 

Krásná Lípa a  Svaz ochránců přírody 
a  inicioval vznik destinační agentury, 
která se začala starat o  větší území 
k  Českému Švýcarsku přibyl i  zbytek 
Šluknovského výběžku. Začal se budovat 
systém certifikovaných průvodců 
a  nabídka komentovaných výletů do 
celého regionu. Už v roce 2010 započala 
také masivní podpora místních výrobců 
a  pěstitelů. Ta přerostla do certifikace 
regionálních produktů, jejich marketing 
i přímou nabídku, která v době covidové 
úspěšně přešla na e-shop.
Od počátku byla hlavní zásadou 
udržitelnost turistického ruchu v oblasti. 
Vznikla akce „Nechte auto doma“. Ve 
spolupráci s Ústeckým krajem se podařilo 
vybudovat fungující turistický dopravní 
systém. Síť autobusů a  cyklobusů, 
ale především vlaků, je komfortní 
a  jedinečná. Vrcholem těchto snah se 
stalo spuštění projektu Dráha národního 
parku. Ta dopraví turisty na dojití ke všem 
nejatraktivnějším cílům na českém i  na 
saském území.
„V  současné době měníme především 
systém marketingové komunikace. 
Začali jsme vytvářet podcasty, které za 
půl roku dosáhly přes 10 000 poslechů. 
Zavedli jsme pravidelný informační servis. 
Zcela unikátním konceptem je Influence 
trip. Aktivity influencerů v  něm mají už 
dnes dosah na více než půl miliónu lidí. 
Vydáváme velmi úspěšné Turistické noviny 
v  letní a  zimní verzi. Podpora období 
mimo hlavní sezónu je pro nás totiž stále 
výraznější prioritou. Podařilo se nám také 
iniciovat nové turistické linky, přispěli jsme 
i  k  výstavbě turistické lávky přes Šébr,“ 
shrnuje ředitel Šmíd současné tendence 
a trendy čerstvě dvacetileté společnosti.

Text a foto: OPS České Švýcarsko
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Výjezd rodin s Kostkou

Informace houbařského spolku

• Informační středisko, Nožířské muzeum a  prodejna suvenýrů i  nožů funguje 
v  nepřetržitém provozu. Otevřeno je denně od 9.00 do 16.00 hodin s  polední 
pauzou 12.00 - 12.30 hodin. Případné informace na tel.: 739 452 734, e-mail: ic@
mikulasovice.cz

• Městská knihovna je v provozu, každý čtvrtek od 14.00 hodin do 17.00 hodin

Rodinám nabízíme prostor jednou za rok 
změnit prostředí, z  jiného úhlu nahlédnout 
na svoje problémy, více se věnovat dětem, 
nabrat síly a  získat cílenou podporu. Rodiče 
jsou podporováni ke změnám nefunkčních 
strategií řešení své situace a  mají prostor 
na promýšlení si řešení svých problémů. 
Zaměřujeme se také na adaptaci rodin ve 
skupině, která spolu tráví čas na výjezdu. 
Jednotlivé rodiny mají příležitost se více 
poznat. Jedním z  cílů je dosažení vzájemné 
spolupráce a  podpory ve skupině, dosažení 
rychlejšího odhalení schopností a dovedností 
jak jedince, tak i  skupiny, nalezení svého 
místa ve skupině.  Podporujeme rodiče a děti 
v zdravém sebevědomí, rozvíjeli se dle svých 
zájmů a  posilovali rodinné vztahy. Výjezd je 
pro ně příležitost, jak si hned v praxi zkoušet 
to, co se učí. Zároveň si uvědomit, že nejsou 
sami a že ostatní rodiče řeší podobné situace 
a mají třeba otázky jako oni.  
Proto již počtvrté se třetí zářijový týden 
vydaly rodiny s  dětmi a  pracovnice Sociálně 
aktivizační služby pro rodiny s  dětmi do 
malebné obce Doubice, do penzionu 

Hubertus, aby tam společně strávily a  užily 
si pět dní. Jelo 7 maminek a  26 dětí.  Přálo 
nám počasí, a proto se program konal hlavně 
v přírodě. 
Chtěli bychom také poděkovat za podporu 
těm, s kterými rádi na akci spolupracujeme:
• městu Krásná Lípa za zapůjčení vozidla 

i s řidičem a přepravu rodin
• personálu penzionu Hubertus Doubice za 

mimořádnou péči a vstřícnost, i za výborné 
zázemí

• pracovníkům a  klientům z  komunity pro 
odvykání závislostí Teen Challenge za 
preventivní přednášku a  besedu na téma 
alkohol, léky, drogy a jiné závislosti

• Mgr. Stanislavu Opelkovi za supervize 
na téma rodičovství, vztahy v  rodině, 
komunikace, role rodičů, vliv na rodinu 
při nástupu rodiče do výkonu trestu, 
přehazování kompetencí rodičů na děti, 
nezvládání výchovy u  starších dětí i  za 
individuální konzultace

• Dagmar Hadravové za tvořivé výtvarné 
a  rukodělné činnosti cílené na rozvoj 
kreativity, spolupráci mezi rodičem a dětmi 

a vzájemnou spolupráci v celé skupině
• Městské policii Šluknov za prevenci 

zážitkovou formou
• kolegyním ze služby SAS za profesionální 

vedení celé skupiny
Výjezd podpořil Česko-německý fond 
budoucnosti a Ústecký kraj.

Se svolením Šárky Kolebaczové zveřejňujeme 
báseň, kterou na výjezdu složila.
Na výjezdu v Doubicích,
užíváme si legraci.
Zážitky nás neminou,
ze společných chvil s rodinou.

Co víc si jako máma přát,
než si společně s dětmi užívat.
Stavění domků, sportovní dny
a nespočet dalších aktivit.

Na těch pár dní moc vzpomínat budu,
než s naší Kostkou opět zas budu.

Mgr. Renáta Kučerová, sociální pracovnice 
Kostka Krásná Lípa p.o.

Spolek skalních houbařů se rozhodl otestovat 
les. V  tento podzimní čas by měly být 
houbařské žně, ale nejsou. 
Les nenabízí nic ze svého bohatství. Odměna 
zřejmě za to, jak se k přírodě chováme. I  tím, 
že je neustále proměnlivé počasí, ale zpátky 
k  houbaření. Ke zklamání všech, houbových 
plodnic jako šafránu o  jedlých ani nemluvě. 
Ale i  přesto bylo nalezeno něco málo hub. 
Byl to hřib hnědý, hřib kovář a  pravák, 
hřib žlutomasý, ten byl však nepoužitelný. 
Z  lupenatých exemplářů bedla vysoká, 

muchomůrka růžová, šedivka a  pošvatka 
plavá. Dvě z  posledních jmenovaných se 
řadí za méně kvalitní plodnice. Bylo toho 
žalostně málo, jak ke zpracování, tak k určení 
nalezeného množství hub. Navštívil nás na naší 
základně houbař z  Dolní Poustevny. Přinesl 
zajímavé čirůvky, které rostou na jeho zahradě 
pod břízami. Společnými silami jsme určovali 
znaky, které tato čirůvka vykazovala a  byli 
jsme úspěšní. Čirůvka bělohnědá, která se 
podobá čirůvce žlutohnědé, nejedlá, nahořklá 
chuť. V těchto lokalitách není moc zastoupená. 

Výskyt v  listnatých lesích a  lukách, hlavně 
pod břízami. Netrvalo dlouho a byl zhotoven 
kotlíkový gulášek. Při potlachu houbařská 
cháska zhodnotila situaci, která není moc 
utěšující. Lesní porosty zatím bez houbových 
exemplářů. Snad do příští akce nám příroda 
dopřeje a  my nasbíráme plné košíky. Zatím 
vyčkáváme a když v lese nic pojedeme na výlet 
na úlovky zážitků a poznání. Houbám zdar! 

Mirka Záveská - předseda spolku houbařů.

28.11.2021 - Mikulášovický Advent 
- náměstí Mikulášovice od 17.00 hodin 
vystoupí slovenský herec a úspěšný zpěvák Peter Pecha
(v  roce 2018 získal Cenu Thálie za ztvárnění titulního 
hrdiny v  muzikálu Rocky) a  Genny Ciatti (česko-italská 
zpěvačka, zpívala se skupinou ABBA Chiquita Revival, 
účinkuje v jedné z hlavních rolí v muzikálu Děti ráje.

KALENDÁŘ AKCÍAKTUALITY Z INFORMAČNÍHO 
STŘEDISKA 

Správa Národního parku České Švýcarsko informuje: 

Vážení návštěvníci,
na celém území národního parku hrozí vysoké nebezpečí pádu 
stromů a  jejich částí. Důvodem je velkoplošný rozpad smrkových 
kultur oslabených dlouhotrvajícím suchem a  následně napadených 
lýkožroutem smrkovým.
Važte si svého zdraví a  dbejte prosím zvýšené opatrnosti, zvláště za 
silného větru, deště, sněžení nebo námrazy! Ve vlastním zájmu se řiďte 
upozorněními umístěnými v terénu a dodržujte pravidla pro návštěvu 
národního parku.
Mějte na paměti, že do přírody a do lesů vstupujete na vlastní nebezpečí. 
Správa národního parku neodpovídá za škody na majetku, zdraví nebo 
životě vzniklé jiným osobám působením přírodních sil. (Viz § 63 odst. 5 
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny).
Zcela aktuálně jsou všechny uzávěry v Saském Švýcarsku uvedeny 
na https://www.nationalpark-saechsische-schweiz.de/aktuelles/
wegeservice-und-wegeinfo/.

Aktuality v dopravě:
Výluka na Dráze národního parku potrvá minimálně do změny jízdního 
řádu, tj. do 11. prosince 2021!
-  Vlaky nejedou v úseku Sebnitz - Bad Schandau v důsledku narušení 

trati červencovými povodněmi.
-  Bohužel tak opakovaně Dráha národního parku neslouží v  celém 

svém rozsahu a ztrácí tak poněkud na významu pro denní cestující 
i pro návštěvníky Českosaského Švýcarska.

-  V  roce 2021 vlaky nejedou v  celé trase Rumburk - Bad Schandau - 
Děčín už od poloviny dubna tj. 8,5 měsíce aktuálního roku 2021.

-  V roce 2022 se předpokládají rozsáhlé výluky na trati v labském údolí 
v úseku Děčín - Bad Schandau.

-  Všechny vlaky relace Děčín hl. n. - Rumburk (a  zpět) jsou nadále 
nahrazeny náhradní autobusovou dopravou v úseku Bad Schandau 
- Sebnitz (a zpět).

-  Modře označené vlaky jedou v odlišné časové poloze
-  Jízdní doby vlaků mezi Rumburkem a Sebnitz jsou změněny!

- Aktuální informace o omezení vstupu a přechodně uzavřené turistické cesty v NPČŠ (z důvodu bezprostřední 
hrozby pádu smrkových souší) a také možnosti, kudy některé cesty obejít, naleznete zde: npcs.cz/bezpecnost
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Prodej slepiček
Červený Hrádek prodává slepičky typu Tetra 

hnědá, Dominant všechny barvy, Green Shell- 
typu Araukana a Dark Shell - typu Maranska.
Stáří 16 - 20 týdnů. Cena 185 - 229,- Kč/ks.

Prodej se uskuteční: 

14.11. 2021
Mikulášovice  -  u základní školy  

15.50 hod.
Výkup králičích kožek- cena dle poptávky.

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

Mikulášovičtí houbaři vyrazili na podzimní výlet

Starostové opět řešili hlavně zdravotní péči 
a kůrovcovou kalamitu

Začínající podzim je přímo stvořený na výlety. 
A  tak se rozhodlo, vzhůru na Lemberk! Ten 
v  první polovině třináctého století obývala 
svatá Zdislava. Léčitelka, která se obětovala 
pro chudý lid v  podzámčí. Léčila bylinkami, 
u  kterých dobře znala léčivé účinky pro 
lidský organismus. Používala také vodu ze 
studánky, která obsahuje minerální látky 
prospěšné zdraví. Touto vodou léčila i nemoci 
očí. K  této studánce sv. Zdislavy do dnešních 
dnů přicházejí lidé z širokého okolí i zdáli, pro 
tuto léčivou vodu. Však jsme jí také ochutnali. 
Trochu něco z  historie sv. Zdislavy. Asi 1220 
- 1252, šlechtična a  světice. Provdána za 
předního velmože Havla z  Lemberka, s  nímž 
měla čtyři děti. Iniciovala vznik špitálu pro 
chudé a nemocné v Českém Dubu a společně 

s  manželem založili dominikánské kláštery 
v  Turnově a  Jablonném v  Podještědí. Roku 
1995 byla svatořečená. To říká historie. Při 
návštěvě zámku se nám naskytla příležitost 
navštívit zámeckou věž. Skupina odvážných 
houbařů zdolala výstup po strmých, dřevěných 
schodech až na vrchol věže. Odměnou nám 
byl úžasný výhled na Jizerské hory a do okolní 
krajiny. Vychutnali jsme si podzimní vycházku 
v  okolí zámku, lipovou alejí, k  již zmíněné 
studánce, a  lesní pěšinou zpět k  parkovišti. 
Po tak namáhavé výstupu bylo nutné se 
občerstvit a  nabrat nové síly. Byl to poučný 
a  zajímavý výlet. Vraceli jsme se s  pocitem 
hezky prožitého podzimního dne. 

Za spolek houbařů Záveská Mirka

Společné jednání starostů obcí Šluknovska se konalo 
v  tomto volebním období podvanácté, hostitelem 
bylo tentokrát město Šluknov. Starostka města 
Mgr. Eva Džumanová v  úvodu představila investiční 
aktivity Šluknova v  posledním období, pohovořila 
i  o  plánovaných akcích, např. o  rozsáhlé rekonstrukci 
sladovny, kulturní památky. Měl by v  ní být umístěn 
minipivovar, restaurace a ubytování, počítá se s náklady 
až 120 mil. Akce bude rozložena do několika let. 
Z  problémů byla zmíněna především problematika 
šluknovského sídliště, které je sociálně vyloučenou 
lokalitou a  je pro město velmi problematickým. 
Úklid veřejných prostranství a  následná likvidace 
komunálního odpadu významně zatěžuje městský 
rozpočet. Situace neustále zhoršuje, migrace obyvatel je 
obrovská. Přes veškeré přísliby centrálních orgánů chybí 
obcím systémové řešení a  nástroje k  aktivnímu řešení 
tohoto problému.
Dalším bodem jednání bylo vystoupení ředitele dvou 
významných cyklistických závodů na Šluknovsku Mgr. 
Jana Novoty. Zrekapituloval průběh závodů, a  to jak 
Tour de Feminin, tak i Tour de Zeleňák. Obě akce byly 
hodnoceny úspěšně, kvalitativní úroveň a  bezpečnost 
závodnic se významně zvyšuje. Zároveň jsou již 
rovněž na hranici organizační kapacity, je potřeba se 

Foto: Václav Zeman
Místní houbaři pravidelně pořádají pro své členy roz-
manité poznávací výlety.

zamyslet nad dalším vývojem. Závody 
jsou vynikající pozitivní prezentací 
regionu, v  případě Tour de Feminin, 
díky mezinárodním obsazení i  ve světě. 
Poděkování na závěr mířilo i k přítomným 
starostům, kdy jejich sdružení i  obce 
samotné akce podporují, nejen finančně, 
ale i materiálně a dobrovolnickou prací.
Opakovaně také starostové řešili 
negativní dopady kůrovcové kalamity 
na majetek obcí. Především cesty velmi 
trpí, těžkou technikou jsou poškozovány 
obecní krajské, obecní i  lesní. Pohyb po 
lesích je komplikovaný. Situaci na místě 
objasnil a  na velmi kritické připomínky 
reagoval lesní správce LS Rumburk, 
společnosti Lesy ČR s. p. Ing. Roman 
Kratochvíl. Zdůraznil, že kalamita je na 
Šluknovsku momentálně nejsilnější 
v  ČR, jsou těženy mnohonásobky 
obvyklých objemů dřeva, které je nutné 
v  relativně krátkém čase z  lesa vyvézt, 
aby se přibrzdilo další množení kůrovce. 
Personálně jsou LČR na hranici kapacity. 
Připustil, že řada najímaných dodavatelů 
a  dopravců je problematických, LČR je 
sankcionují a  následně je již případně 
nevyužívají. Byla přislíbena lepší 
komunikace se samosprávami a  snaha 
o minimalizaci negativních dopadů. 
Dalším bodem jednání byl stav 
a  provoz nemocnice v  Rumburku. 
Potíže nemocnice v  Rumburku trvají již 
dlouhou řadu let. Během minulých let 
došlo k  změnám vlastnické struktury, 
kdy nejprve nemocnici vlastnilo 
a  provozovalo město Rumburk, které 
časem nebylo schopno finančně udržet 
výrazně ztrátový provoz. Následně 
proběhlo insolvenční řízení, kdy po 
významném tlaku ze strany obcí 
regionu i  široké veřejnosti nemocnici 
odkoupil Ústecký kraj. Nejprve ji sice 
poněkud nelogicky zařadil do Krajské 
majetkové, a.s., ale následně ji již nové 
krajské vedení zařadilo jako provozní 
středisko Masarykovy nemocnice v  Ústí 

nad Labem, která je součástí společnosti 
Krajská zdravotní, a.s. Ta je s více než devíti 
tisíci zaměstnanci jedním z  největších 
poskytovatelů zdravotní péče v  České 
republice a  největším zaměstnavatelem 
v  Ústeckém kraji. Potud se tedy vše 
zdá v  pořádku a  současné organizační 
nastavení dává naději, že adekvátní 
zdravotní, a i akutní lůžková péče zůstane 
v regionu zachována a nadále rozvíjena. 
Vážné ekonomické a personální problémy 
provází nemocnici několik posledních let 
a nic zásadního na této situaci nezměnily 
ani výše uvedené transformační kroky. 
Stále dochází k  náhlému omezování 
rozsahu poskytované péče, jak interní, 
tak chirurgické! Vznikající ztrátu 
vyplývající z  nedostatečných výkonů 
ponese Krajská zdravotní, a.s., což jistě 
není také trvale udržitelné. Náhlé a těžko 
předvídatelné omezování péče působí 
samozřejmě prioritně velké problémy 
našim občanům, ale i praktickým lékařům 
i  Nemocnici Varnsdorf, která není 
např. způsobilá plně nahradit výpadky 
rumburských pracovišť. K aktuální situaci 
v  nemocnici i  k  plánům do budoucna 
podal informace, ředitel zdravotní péče 
pracoviště Rumburk MUDr. Michal Tichý. 
Potvrdil vážné personální a  následně 
organizační potíže, které jsou negativním 
důsledkem předchozího období. 
Informoval o  připravované modernizaci 
objektu tzv. chirurgie v  řadu 700 mil. 
Kč i dalšího vybavení za cca 150 mil. Kč. 
Mělo by se jednat o  dotační finanční 
prostředky, schváleny však zatím nejsou. 
Ze strany starostů zazněly vážné obavy 
nad dalším personálním vývojem 
i  rozsahem poskytované péče, obrátí 
se tedy dopisem na předsedu vlády A. 
Babiše se žádostí o podporu při zajištění 
financí na základní lůžkovou péči 
v  regionu. Příští jednání se bude konat 
v prosinci v Dolní Poustevně.

   Jan Kolář, předseda SPRŠ
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Informace o dění v ČSCH ZO Mikulášovice „Lerchův statek“
Vážení zástupci města, vážení sponzoři, vážení 
přátelé a  příznivci chovu domácích zvířat 
a vážení spoluobčané. 
Letošní rok nás v naší činnosti opět omezil. Po 
různých opatřeních vlády jsme to prakticky 
všichni pocítili, a tak vzhledem k nouzovému 
stavu se květnová výstava nemohla konat. 
Mnoho lidí bylo zklamaných, protože se těšili 
jak na zvířata, tak i na posezení s přáteli. I my, 
chovatelé, jsme na tom nebyli lépe, protože 
každá akce zabere mnoho času na přípravu 
a  nakonec vše přišlo vniveč. Byla to velká 
škoda, ale jak se říká: „nehodili jsme flintu 
do žita“, a  o  to více jsme se soustředili na 
podzimní výstavu, která se opravdu vydařila. 
Trefili jsme se do pěkného počasí, byl to až 
zázrak, když pršelo dva dny před výstavou 
a také hned následující den po výstavě.  Opět 
nám mnoho z vás dopředu oznamovalo, že se 
určitě zúčastní, a tak se také stalo. Účast byla 
opravdu hojná a my jsme rádi, že se nám daří 
navázat na staré tradice, vystavovat zvířata, 
která mnohde nejsou vidět, přinést něco 
nového a  tím obohatit kulturní život našeho 
města. Stejně tak jako v  loňském roce, tak 
i letos jste si mnozí pochvalovali výstavní areál, 
který byl oddělen od posezení. Nesporně to 
má několik výhod. Jednak bylo dost prostoru 
pro vystavovaná a  prodejní zvířata, stánkový 
prodej a posezení k občerstvení, který byl letos 
rozšířen o několik lavic. Tím bychom vám všem 
chtěli poděkovat, neboť lavice, na kterých 
jste seděli již nebyly půjčené, ale zakoupené 
z  peněz, které jsme utržili z  loňské výstavy. 

Dále jsme také zakoupili několik velkých klecí 
na vodní drůbež a  v  plánu máme postupně 
vše staré a nevyhovující, nahradit novým. 
Zaznamenali jsme velkou poptávku po mladé 
drůbeži do chovu, tak uvažujeme i o rozšíření 
nabídky, abychom uspokojili poptávku. 
Bylo vystavováno mnoho zvířat jak 
starších „ostřílených“ členů, tak i  mládeže 
a  spokojenost návštěvníků byla patrná už 
třeba z  toho, že mnozí neodešli hned, ale 
poseděli, najedli se a popovídali s přáteli. Naší 
prioritou je kvalita jednotlivých akcí a to, aby 
každý z  vás odcházel s  tím, že se opět vrátí. 
Rozšířili jsme posezení, aby bylo více míst 
k tomu, abyste si mohli s jídlem, nebo s pitím 
všichni sednout. I  toto se ukázalo jako dobré 
rozhodnutí, neboť lavice byly stále obsazené 
a nikdo s jídlem nestál. 
Zakládáme si na třech věcech: 
1) aby vystavovaná zvířata byla v  určitém 
standardu a  měla co nevětší záběr, a  chtěli 
bychom, aby se bylo na co dívat, 
2) aby tombola byla bohatá a ceny hodnotné, 
to znamená, že když už se někdo rozhodne do 
toho investovat, tak aby vyhrál, dohlíželi jsme 
na to, aby výherní byl opravdu každý třetí 
lístek, 
3) aby občerstvení mělo úroveň a  jídlo bylo 
kvalitní, a  když si někdo něco koupí, aby se 
najedl a byl spokojený. 
I  v  letošním roce si na kvalitu občerstvení 
nikdo nestěžoval, a  tak jsme rádi, že vám 
chutnalo. Snažíme se, aby to nebylo jen 
o  párku nebo klobáse, ale v  nabídce toho 

bylo hodně, především guláš, po kterém se 
jen zaprášilo. K  tomu se točilo dobré pivo 
a pro děti limonáda. O tom, že vám chutnalo, 
svědčí i ten fakt, že stejně jako v loňském roce 
jak z jídla, tak i z pití, nic nezbylo. A na základě 
toho věříme, že tím byla celá atmosféra této 
výstavy zpečetěna.
Opět chceme poděkovat všem sponzorům, 
bez kterých by celá akce nebyla tak hodnotná 
a  rozmanitá. Jmenovitě děkujeme Městu 
Mikulášovice, Pivovaru Kocour z  Varnsdorfu, 
Obchodnímu domu Ratio z  Rumburka, 
firmě Energys, firmě Alatex, panu Fúskovi 
a  turistickému sdružení, paní Kocourkové 
a  květince Sonia a  mnoha dalším, drobným 
sponzorům z řad obyvatel našeho města. Díky 
vám všem, kteří jste přispěli, ať už finančně 
nebo hodnotným darem. Děkujeme i  vám, 
kteří jste se „pouze“ zúčastnili, protože jenom 
tak se tato akce mohla konat v  takovém 
rozsahu, který přesáhnul hranice našich 
představ. Opravdu děkujeme všem.
Závěrem bych Vám všem chtěl popřát mnoho 
pohody, klidu a  osobních úspěchů, loučím 
se s  Vámi a  těším se na viděnou na některé 
z  našich dalších akcí konaných v  příštím 
roce 2022. Už nyní plánujeme, jak a  čím vás 
zaujmout. Jenom poodkryji, že se chystáme 
udělat vepřové hody a  v  květnu uspořádat 
akci zaměřenou na prodej mladé drůbeže 
a  přebytků ze dvora. Je na co se těšit. Snad 
nám to opět nějaké vládní nařízení nepřekazí.

 Za ZO ČSCH „Lerchův statek“ Jiří Šitner.

Foto: vlastní
Stejně jako v letech minulých také letos se bylo na Lerchově statku na co dívat. Na své si přišli i gurmáni, na jídelním lístku bylo k výběru hned několik specialit.

FOTOZPRÁVY

U příležitosti besedy s fotbalovými legendami Sparty byl také představen první premiérový nůž z připravované sparťanské série. Prvním v sérii se stal Lumír Mistr, na besedě 
ve Slovanském domě mu sekundoval Jan Berger, olympijský vítěz z Moskvy a bronzový medailista z ME. Po skončení živé sparťanské diskuze vystoupil rocker Aleš Brichta.
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TIP NA VÝLET

Za krásami sousedního Libereckého kraje
Není tomu tak dávno, co jsme byli jako 
výběžek ve hře o  připojení k  Libereckému 
kraji. Měli bychom to sice poměrně dál do 
„hlavního města“ než to máme dnes do Ústí 
ale na druhou stranu se nabízelo, že budeme 
součástí daleko hezčího a  čistějšího kraje. 
O tom, že nám mají v Liberci a nejbližším okolí 
co nabídnout, se můžeme přesvědčit třeba 
i v případě dnes navrženého výletu.
       Vyrazíme klasickou cestou na trase Svor, 
Cvikov, Liberec. První zajímavou a  nevšední 
zastávku si uděláme asi 3 kilometry za 
Cvikovem, kde odbočíme do pár metrů 
vzdálených Kunratic. Jako první nás osloví 
socha císaře Josefa II. v životní velikosti. Tento 
reformní panovník patřil k  nejosvícenějším 
v celé naší historii. Posuďte sami. V čase vlády 
Marie Terezie a Josefa II. byla zavedena školní 
docházka, společná měna, jednotné soustavy 
měr a  vah, byly sjednoceny celní podmínky 
pro všechny státy monarchie, bylo provedeno 
první sčítání lidu. Sám Josef II. podepsal 
toleranční patent o náboženské snášenlivosti, 
zrušil nevolnictví, daroval sedlákům osobní 
svobodu, poddaní od něj měli právo uzavírat 
sňatky bez povolení od vrchnosti, směli bez 
problémů opustit panství. Z obav před invazí 
Prusů osobně dohlížel na budování obranných 
systémů v  oblasti Severních Čech. Při této 
příležitosti navštívil i Mikulášovice. Poté, co už 

o Josefu II. víme to nejdůležitější, přemístíme 
se pěšmo na dohled za panovníkova záda, kde 
nemůžeme přehlédnout sklárnu a galerii pana 
Pačinka, mistra v oboru. Tohoto opravdického 
machra hlavně na umělecké výtvory ze skla 
můžeme vidět v  praxi i  s  patřičným slovním 
doprovodem. Jiří Pačinek používá speciální 
složité postupy a  svoje zkušenosti předával 
i studentům sklářství v USA, Turecku, ve Francii 
nebo v Číně. Část jeho výtvorů je k vidění přes 
ulici v kostele Povýšení svatého Kříže z r. 1833, 
kterému zde přezdívají „Skleněný chrám“. 
Dny, kdy je sklářský mistr k  mání najdete na 
stránkách internetu. V  žádném případě si 
nenechte ujít ani přilehlou zahradu plnou 
majitelových děl.
Dobře naladěni tím, co jsme v  tak malé 
vesničce mohli shlédnout, vyrazíme 
dále přes Chrastavu do Hejnic za jednou 
z  nejhezčích sakrálních staveb u  nás vůbec. 
Už zvenčí nás nadchne pohled na zdaleka 
nepřehlédnutelnou baziliku minori. Na jejím 
původním místě stával kostel z r. 1381. Poté co 
zde mělo dojít k zázračnému uzdravení rodiny 
ze sousedství, bylo tak pro věřící objeveno 
nové poutní místo. Kostel časem chátral, 
vyhořel a  na místě byl nahrazen stavbou 
baziliky a kláštera.
Hejnice bývají častým procházkovým cílem 
pacientů z nedalekých lázní Libverda, ležících 

v podhůří Jizerských hor nedaleko od Liberce. 
Právě ony jsou dalším cílem našeho výletu. 
Byly založeny rodinou Clam-Gallasů ve  
2. polovině 18. století na základě objevení 
léčivosti místního pramene. Kromě jiných zde 
podstoupili kůru například Carl Maria von 
Weber, Josef Jungman, Franz Kafka, Alexander 
von Humboldt nebo Jan Masaryk.
Poslední zastávkou, kam rovněž často 
cílí kroky zdejších dočasných obyvatel, je 
nedaleká proslulá dřevěná rarita Jizerských 
hor, restaurace Obří sud. Postaven byl v  roce 
1931 do výšky 11,40 m, délky 14,50 m 
a  šířky 10,50 m. V  jeho prostorách najdeme 
restauraci, taneční sál pro 160 tancechtivých 
a  v  přistavěné budově dalších 60 míst a  10 
lůžek k  ubytování. Výstavbu si objednal jistý 
Stefan Hausmann z nedalekého Přebytku, když 
se inspiroval podobnou stavbou v nedalekém 
Javorníku, kam byla převezena z  jubilejní 
výstavy ve Vídni v r. 1898. Na sudu v Libverdě 
pracovalo 12 tesařů, 6 zedníků a 3 truhláři.
Jsme na konci cesty dnešního výletu. Čas velí 
k návratu a pro ten se nám otevírají hned dvě 
možnosti. Buď se vrátíme po vlastních stopách 
nebo si to střihneme přes Bogatinii a  Žitavu. 
Liberecko nám dnes předvedlo malou ukázku 
z toho, čím vším se může pochlubit. Určitě se 
do tohoto kraje na nějaký skvělý výlet vrátíme.

Text a foto: Petr Horák

Skleněné korunovační klenoty od Pačinka lázně Libverda Obří sud

FOTOZPRÁVY

Běžecké soutěže stále získávají na oblibě nejen u  do-
spělé populace, ale i  u  dětí a  mládeže. Mezi těmi nej-
menšími uspěl Patrik Kalousek, v  České Lípě doběhl 
těsně na druhém místě. 

Na okresním přeboru mladšího žactva v atletice sou-
těžili i mikulášovičtí sportovci. V barvách AC Rumburk 
se medailově prosadil Aleš Jandus, na soutěžích star-
toval také Šimon Patzelt.

Pacovské dovádění, je tradiční akce, které se členo-
vé místního turistického oddílu mládeže pravidelně 
účastní. V  rámci víkendu se vždy běží velmi dobře 
obsazený turistický závod, ale navíc také „Noční výsa-
dek“ akce zaměřená na orientaci v  noční nepřehled-
ném terénu.
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Mikulášovický biatlon ukončil 
letní část sezony

Také Mikulášovice mají 
svého Wintermana

Letošní sezona seriálu Českých pohárů v  letním biatlonu je uzavřena. Posledním 
závodem bylo Mistrovství České republiky dorostu a  dospělých ve Vysočina aréně 
v Novém Městě na Moravě. Také tam měly Mikulášovice své dvojnásobné zastoupení 
v  kategorii dorostenek. Na start se postavila Barbora Trojanová a  Adéla Švitorková. 
Podrobné informace nejen o  tomto závodě, ale o  celé letní sezoně čtenářům shrne 
trenér místního klubu v příštím vydání Mikulášovických novin.

 Tomáš Fúsek, foto: klub biatlonu

Winterman je výjimečný triatlon a  silná 
srdcová záležitost. Je to unikátní cesta 
v  nádherné krajině Českého Švýcarska 
a Lužických hor, plná nepřístupných lesů, 
hlubokých údolí a skalních útvarů, končící 
na jednom z  nejkrásnějších českých 
vrcholů Ještěd (1.012 m). Je to zároveň 
unikát v  jedinečné silně prožitkové 
plavecké části, která nemá nikde jinde na 
světě obdoby. Wintermana budete sdílet 
se svými nejbližšími, s  rodinou, partnery 
a  přáteli, kteří s  vámi budou prožívat 
všechny emoce, trpět bolest a radovat se 
z vítězství.
A právě takový extrémní závod absolvoval 

a dostal se až do cíle mikulášovický Václav 
Pícha.
Vašek měl startovní číslo 85 a  náročnou 
trať absolvoval v celkovém čase 18 hodin, 
19 minut a 37,9 vteřin.
Plaveckou část (3,8 km) zvládl za 1.34.01,4 
hod., kolo (180 km) za 9.56.21,0 hod. 
a  závěrečný běh s  výběhem na Ještěd 
(42,2 km) zdolal v  čase 6.57.28,1 hod. 
zbylý čas do celkového součtu pak strávil 
v depech mezi jednotlivými disciplínami.
Moc gratulujeme, je to výkon, o  kterém 
může většina lidí pouze snít.

Zdroj: www.czxtri.com 

V  rámci svých volnočasových aktivit si nejmladší členové miku-
lášovického turistického oddílu mládeže sklidili letošní bohatou 
úrodu vlastnoručně vypěstovaných dýní. V  rámci akcí projektů 
pro neorganizovanou mládež se tak zapojila celá řada dětí nejen 
z Mikulášovic, ale i okolí. Vypěstované dýně si pak zájemci odvezli 
do svých domovů k dalšímu soutěžnímu upotřebení, jedna z nej-
lepších prací vznikla v  rodině Knapových z  Lipové. Jedna z  dýní 
také putovala do naší mateřské školy nebo na výzdobu nejrůzněj-
ších zákoutí. 

Mikulášovická výjezdová jednotka hasičů opět nacvičovala zá-
chranu osob z  hořící budovy. Jako trenažér jim posloužila jako 
v  letech minulých nevyužívaná budova vedle mateřské školy. Ve 
tmě a navíc v zakouřeném prostoru zkoušeli za použití dýchacích 
přístrojů nalézt a vyprostit nejen figurínu, ale také reálnou živou 
osobu.

Mikulášovice mají opravené další drobné sakrální památky, na 
snímku jeden z  mnoha opravených křížků. Tento se nachází při 
cestě nedaleko bývalé sjezdovky v dolních Mikulášovicích.

V  kategorii dorostenek W19 nás reprezentovala 
Adéla Švitorková

Mezi mladšími pak v kategorii W 16 Barbora Tro-
janová

Děvčata na střelnici Vysočina arény před svým 
nástřelem
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Mikulášovický boxérský klub informuje

Mistrovské zakončení sezony v týmových soutěžích

Mikulášovický boxerský club boxuje kde 
se dá. Dnes už úspěšný boxerský club 
jak mládeže, tak dospělých si vede moc 
dobře. V  sobotu 2.10. jsme se zúčastnili 
oblastního kola v Duchcově a vůbec jsme 
si nevedli špatně. Celkem 6 boxerů, z toho 
3 výhry, ale z  toho 2 naši boxeři neměli 
soupeře, tak že do ringu nastoupili pouze 
4 z toho 1 prohra a 3 výhry. Tomáš Gašpar 
a  Roland Filo bohužel neměli soupeře, 
Matěj Steranka měl svůj 1. zápas, ale vůbec 
neboxoval špatně, hodně bojovný box 
předvedl malý nadějný boxer, děkujeme 
mu za skvělý výkon. Kevin Tila na to, že 
měl svůj 1. zápas a  boxoval s  boxerem, 
který na svém kontě měl více zápasů než 
náš mikulášovický boxer, tak zaslouženě 
vyhrál a zato mu moc děkujeme. Markus 
Tila zaslouženě vyhrál, předvedl velmi 

dobrý výkon. A 3. výhru si zasloužil Honza 
Bajger, který mě, osobně překvapil svým 
výkonem a  zaslouženě vyhrál ve 2. kole 
RSC, velká gratulace Honzovi. Dále jsme 
se 15. až 17.10. zúčastnili Mistrovství 
České republiky, tam jsme měli jednoho 
boxera Daniela Fitzu, který předvedl 
výborný výkon a vezeme si krásné 3. místo 
z  Mistrovství republiky, gratulujeme za 
řádnou reprezentaci, chtěl bych moc 
poděkovat našim boxerům za skvělé 
výkony. Děkuji mým kolegům Jiřímu 
Krpálkovi, Vladimírovi Krupinskému a Evě 
Hrkotové za spolupráci s  mládeží. Jinak 
všem za podporu, Městu Mikulášovice, 
sponzorům, kamarádům, přátelům 
a hlavně mojí rodině. Boxu zdar - Ondřej 
Berki.

Jak jsme již dříve informovali po zisku čtyř 
titulů Mistr České republiky z jarní části sezony 
v  soutěži jednotlivců, přidali mikulášovičtí 
běžci další titul ve štafetách a  pak v  závodě 
supersprintu. Nyní máme za sebou i poslední 
mistrovské závody, a  sice MČR smíšených 
dvojic a MČR longu. Na obou soutěžích jsme 
se opět prezentovali více než dobře. A  do 
Mikulášovic se tak přesouvají hned tři národní 
tituly. Konkrétně ve smíšených dvojicích 
dvě zlata a  jeden bronz a  v  dlouhém závodě 
pak jedno zlato a  jeden bronz. Sezona zkraje 
roku značně ovlivněná Covidem se nakonec 
vydařila skvěle a takovým množstvím skvělých 

medailových umístění se nemůže pochlubit 
žádný oddíl v  České republice. Děkujeme 
všem nejen za vzornou reprezentaci oddílu, 
ale také našeho města. Poděkování patří také 
za zodpovědný přístup všech sportovců, ti se 
mnohdy připravují individuálně nebo v rámci 
tréninků dalších sportovních klubů. Přínosem 
jsou například cílené sportovní přípravy dětí 
a  mládeže v  rámci tréninků biatlonu nebo 
atletiky, dospělým závodníkům pak prospívají 
skupinové tréninky a  individuální soutěžní 
běhy v rámci RunTour. Svoje místo v přípravě 
mají také celoročně sdílené „Virtuální běhy“ 
kde se běžci mohou porovnávat na dálku 

s  ostatními běžci z  celé republiky i  zahraničí. 
Po krátkém odpočinku začne halová příprava, 
a  to zejména pro ty nejmladší, někteří do 
konce roku absolvují několik hladkých 
běžeckých závodů. Nová sezona by měla začít 
na sklonku zimy a  jara krajskými soutěžemi 
a  hned v  dubnu by se měla reprezentace 
České republiky zúčastnit Mezinárodního 
mistrovství na Slovensku, závod se běží jako 
náhrada za odložené závody z roku 2021. Tam 
mají Mikulášovice také velmi silné zastoupení 
několika sportovci, reprezentovat by nás měli: 
Alice Vejražková, Barbora Trojanová, Andrea 
Fúsková, Ondřej Fúsek a Tomáš Fúsek.

Foto: vlastní
Mikulášovický box má své stálé zastoupení nejen v České republi-
ce, ale jeho jméno je známé již i v za hranicemi.

Kompletní výsledky našich sportovců:
Mistrovství České republiky smíšených dvojic:
Žactvo:
1. místo Barbora Trojanová – Ondřej Fúsek
7. místo  Renáta Charvátová – Lukáš Machorek
17. místo Alice Vejražková – Matěj Knap
26. místo Apolena Fojtová – Matěj Vokoun
Diskvalifikace za chybné neoznačení azimutu
Nela Kalousková – Patrik Kalousek
Dospělí A:
3. místo Michaela Kreibichová – Daniel Kreibich
4. místo  Andrea Fúsková – Tomáš Levan
D.   Eliška Šimková – Vojtěch Šimek
Diskvalifikace za chybné neoznačení azimutu
Dospělí B:
1. místo Pavlína Trojanová – Petr Kalousek

Mistrovství České republiky long:
Muži A: 4. místo  Petr Kalousek
Ženy A: Michaela Kreibichová
Muži B: 11. místo  Vojtěch Šimek
Ženy B: 3. místo Květa Fúsková
  D. Pavlína Trojanová
Diskvalifikace – DNF, závod nedokončila

V  žákovské kategorii získali mistrovský titul Barbora 
Trojanová a Ondřej Fúsek

Na dlouhé velmi kopcovité třináctikilometrové trati si 
bronz vybojovala Květa Fúsková

S náročným převýšením se mezi ženami nejlépe popa-
sovala mikulášovická Michaela Kreibichová

V prostřední věkové kategorii si bronz vyběhli souro-
zenci Michaela a Daniel Kreibichovi

Zlato si s nulovou penalizací vybojovali také Pavlína 
Trojanová a Petr kalousek


