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ZDARMA

Den válečných veteránů si připomněly také Mikulášovice
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

Dotazník

Ve čtvrtek 11. listopadu si připomněly, a to symbolicky
v 11.00 hodin tento významný den také děti z místní
základní školy. U pomníku první světové války vedle
nádraží se sešli žáci druhého stupně, aby zavzpomínali
na události, které předcházely vzniku tohoto
významného dne. Konec první světové války jim ve
slavnostní uniformě vojenských veteránů připomněl
ředitel základní a mateřské školy Jaroslav Pikal.
Historické posloupnosti pak více rozvinul také pan učitel
Roman Klinger. Za pronikavého zvuku trubky přítomní
uctili památku všech veteránů a žáci položili věnec
k pomníku. Jako symbol byly zapíchány před pomník
vlastnoručně vyrobené květy vlčích máků, právě tento
květ již neodmyslitelně patří k tomuto svátku. Vlčí mák
je symbolem válečných veteránů právě od konce první
světové války, jelikož v té době tyto květy pokrývaly
hroby padlých vojáků na západní frontě. Den veteránů
se 11. listopadu slaví proto, že 11.11.1918 v 11.00 hodin
byla podpisem příměří ukončena světová válka. V České
republice se oficiálně tento den dostal mezi významné
návrhem vlády až v roce 2003, následně byl schválen
roku 2004. Samotný akt uctění památky válečných
hrdinů v Mikulášovicích ještě pokračoval u pomníků na
náměstí a před budovou základní školy.
Tomáš Fúsek

spokojenosti občanů
s kvalitou života ve
městě Mikulášovice
naleznete na
www.mikulasovice.cz
v el. podobě.
Tištěná verze na
MěÚ Mikulášovice

SVOZY ODPADŮ
PROSINEC 2021

Symbolickými vlčími máky pak pietní místo vyzdobili.

Žáci si navštívili také pomník připomínající 2. světovou
válku na mikulášovickém náměstí.
Přesně v 11.00 hodin žáci druhého stupně základní školy
uctili památku válečných veteránů u pomníku 1. světové
války v nádražním parku.

DOMOVNÍ ODPAD
týdenní - každé pondělí
14ti denní - liché pondělí
6.12. a 20.12.
kombinovaný - každé pondělí
měsíční – pondělí 6.12.
PYTLE S TŘÍDĚNÝM ODPADEM
sudé pondělí 13.12. a 27.11.
SBĚRNÝ DVŮR
každý všední den
od 14.00 do 16.00 hodin
sobota 4.12. a 18.12.
od 9.00 do 11.00 hodin

Pronikavý zvuk trubky se linul po okolí.

Pietní akce pak ukončilo položení věnečku k pomníku před
školou.
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KRÁTKÉ ZPRÁVY
ODEŠLA PANÍ MILENA ŠŤASTNÁ

Život a smrt, tato dvě slova jsou neodmyslitelně spolu
spjata. Někomu je dopřán život dlouhý, někomu jej smrt
ukončí příliš brzy na to, aby o sobě mohl na sklonku
života říci - žil jsem šťastný a plnohodnotný život.
Mamince - Mileně Šťastné bylo dopřáno žít téměř celé
století, století, kterým se přehnaly dvě světové války,
totalitní režim, demokracie, spousta jiných událostí,
které zažila, prožívala a zkušenosti tím získané dokázala
předávat dál. S temperamentem a humorem sobě
vlastním, s jiskrou v oku, s neutuchajícím optimismem,
s úsměvem a s dobrou náladou a tím se nesmazatelně
zapsala do mnoha srdcí. Věřím, že tak si ji většina
lidí bude pamatovat a vzpomínat na ni a tím budou
naplněna její slova: ,,Jsem Šťastná, žila jsem šťastný život
a budu šťastná i po smrti“.

listopad 2021

DŮLEŽITÉ KRÁTKÉ ZPRÁVY
•

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

Informace pro občany
města Mikulášovice
Dovolujeme si informovat občany města Mikulášovice o „Nové odpadové legislativě“
s účinností od 1. ledna 2021 (zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o místních poplatcích“), která výrazně mění
formu výběru poplatků za odpady od občanů, a to od 1.1.2022.
Ceny budou stanoveny obecně závaznou vyhláškou /OZV/, zjednodušeně řečeno za
nemovitost (poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci). OZ vyhláška
bude vyvěšena na úřední desce v měsíci prosinci 2021. Kdo má v obci nemovitost, je
povinen se přihlásit na městském úřadě, vyplnit prohlášení poplatníka, nahlásit počet
osob v nemovitosti žijících (nezáleží na druhu pobytu), případně i frekvenci svozu
a velikost nádoby. Za každou nemovitost v obci je majitel povinen platit svoz odpadu.
Plátce poplatku odvede vybraný poplatek správci poplatku ve dvou splátkách, a to
nejpozději do 30. 6. příslušného kalendářního roku (za období od 1. 1. do 30. 6.) a do
31.12. následujícího kalendářního roku (za období od 1. 7. do 31. 12.).
V případě dalších dotazů vám informace podáme na tel: 474 774 104.
Za správnost vyhotovení: Monika Moravcová - oddělení živ. a odpad. hospodářství

Paní učitelka Milena Šťastná v roce 2019.

TICHÁ VZPOMÍNKA PRO MARTU SPIŠÁKOVOU

Kdo v srdcích žije – neumírá… František Hrubín
Ve věku 88 let nás navždy opustila zasloužilá učitelka
paní Marta Spišáková, zavzpomínejte v duchu na chvíle
svého dětství prožité o hodinách školní výuky.

Paní učitelka Marta Spišáková.

KOTLÍKOVÁ DOTACE 2022

V roce 2022 bude vyhlášena nová výzva projektu
kotlíkových dotací v Ústeckém kraji. Projekt bude
financovány 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/ds99776/p1=275707

Proč se kácí stromy ve veřejné
zeleni města Mikulášovice
Z důvodu velkého množství opakujících se dotazů týkajících se kácení stromů
v našem městě považujeme za důležité některé skutečnosti spojené s touto složitou
problematikou objasnit.
Podzim a zima je obdobím kácení a ořezávání stromů. Pokud je kácení nutné a je
povoleno, dochází k němu zpravidla v období vegetačního klidu od 1. 11. do 31. 3.
Je tomu tak proto, že jsou stromy v tomto období v přirozeném útlumu. Nejčastějším
důvodem pro pokácení stromu je jeho špatný zdravotní stav a snížení jeho provozní
bezpečnosti. Působením mnoha faktorů často dochází k významnému poškození
stromu či oslabení jeho obranyschopnosti například vůči houbám, chorobám,
škůdcům či poloparazitům. Především se tedy kácí stromy odumřelé, výrazně
prosychající, napadené jmelím či stromy s infekcemi a dřevokaznými houbami. Právě
infekce a dřevokazné houby laik často není schopen rozpoznat, a proto se může zdát,
že se kácí strom zdravý, avšak výskyt těchto faktorů představuje pro strom výrazné
riziko selhání jeho provozní bezpečnosti. Město jakožto vlastník pozemků, na kterých
stromy rostou, zodpovídá za jejich bezpečnost, a proto je nucen tyto stromy odstranit.
V rámci náhradních výsadeb je za pokácené stromy každoročně vysazeno velké
množství nových stromů.
Za správnost vyhotovení:Monika Moravcová - oddělení živ. a odpad. hospodářství
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Dárky pro děti můžete
přinést i o víkendu
Letos se Kostka opět jako sběrné místo
zapojila do sbírky Krabice od bot. Cílem
je dětem z chudých rodin nadělit aspoň
něco pod vánoční stromek a podpořit
solidaritu mezi dětmi. Děti mohou
darovat již nevyužité hračky, knížky,
pastelky, hry apod. někomu, kdo je o pár
roků mladší. Velikost dárku je dána právě
krabici od bot. Protože je tento dárek
často jediným dárkem pod stromečkem,
doporučujeme do krabice naskládat
několik dárků, které by i vám udělaly
radost, krabici zabalit do vánočního
papíru a napsat, zda je určena chlapci
čí dívce a v jakém asi věku. O dopravu
dárku do konkrétní rodiny se jako každý
rok postarají sociální pracovnice. Sbírku
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KALENDÁŘ AKCÍ
27.11.2021 - Mikulášovický Advent
- náměstí Mikulášovice od 17.00 hodin

organizuje ČCE Diakonie Praha.
Dárky můžete do Kostky Krásná Lípa
přinést od 22. listopadu do 5. prosince
2021, od pondělí do pátku jsme tu od
8:00 do 15:30. O víkendu je možné dárky
nechat v kavárně U Frinda na Křinickém
náměstí 254/4, a to v sobotu od 9:00 do
17:00 a v neděli od 9:00 do 17:00 nebo
v Domě Českého Švýcarska, Křinické
nám. 10, 9:00 - 12:00; 12:30 - 17:00 hod.
Na www.krabiceodbot.cz také můžete
dát přednost rychlé pomoci a poslat
krabici online.
Ráda Vám poradí Katka
na tel.: 770 194 683,
e-mail: lunakova@komunitnicentrum.com.

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.
AKTUALITY Z INFORMAČNÍHO STŘEDISKA

• Informační středisko,

Nožířské muzeum
a prodejna suvenýrů i nožů funguje v nepřetržitém
provozu. Otevřeno je od pondělí do pátku v době
9.00 do 16.00 hodin s polední pauzou 12.00 - 12.30
hodin, o víkendech pak individuálně dle objednávek.
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

Vyměňte starý kotel
za tepelné čerpadlo Daikin
a ušetřete na energiích

N yn
s ex t r a í
s l ev
až 35 ou
%
Od 1. 9. 2022 začne platit zákaz provozu starých
neekologických kotlů na tuhá paliva. Vyhněte se
pokutě a pořiďte si tepelné čerpadlo.
Elektro Mareček je odborníkem na prodej,
instalaci a servis tepelných čerpadel a rád vám
s výběrem tepelného čerpadla pomůže.
Energeticky úsporný zdroj vytápění, chlazení
a ohřevu vody
› Nízké provozní náklady
› Instalace do 2 dnů
› Spolehlivý provoz až do -28 °C
› Záruka 7 let na celý výrobek

03_kampan_dotace_inzerat_135x180mm.indd 3

Václav Mareček
tel: 608 957 170
e-mail: info@elektromarecek.cz
elektromarecek.daikinpartner.cz

10.11.2021 13:29

• 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
Rumburkem a
změněny!

vlaků
mezi
Sebnitz jsou
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Práce, které ve městě probíhají nebo proběhly
v posledních měsících:
1.
2.
3.
4.

Realizován byl kamerový systém
Oprava střechy na kuželně 2020
Oprava střechy DPS 800 tis.
Oprava toalet v přízemí kulturního domu 2
mil. – dotace MAS 500 tis.
5. Instalování veřejného WC na náměstí 300
tis.
6. Oprava bývalé vinárny v kulturním domě –
nová galerie
7. Zemní práce u fotbalového hřiště – rovnání
terénu
8. Oprava střechy č.p.7 vedle úřadu 2020
9. Nákup a oprava 15 bytů na sídlišti 10 mil.
dotace MF VPS, oplocení pozemků na
sídlišti v rámci boje proti nepřizpůsobivým
10. Oprava střechy 574 naproti Slovanskému
domu
11. Úpravy na hřbitově – zrušení nevkusných
nádrží
12. Další práce na koupališti – osazení plotu,
nové zázemí pro chatky, zemní práce
za chatkami – úprava terénu a oprava
kanalizace, úprava bývalého parku před
koupalištěm, právě probíhá příprava pro
uložení památníku zakladatele koupaliště
a příprava pro položení zámkové dlažby
u vchodu a před kioskem. Sekání,
úklid a další zemní práce a zvelebování
areálu…V roce 2022 oslavíme 90.výročí
založení Mikulášovické plovárny.
13. Opraveno bylo 7 křížků 800 tis. - letos
14. Také jsme bourali - objekt bývalé Střelnice,
kůlny a přístavky u č.p. 407 a objekt na
Radaru, opravovali z dotací silnice (10 mil.)
v roce 2020
15. Zřízení plynové přípojky do základní školy
dolní budovy, zřízení plynové přípojky do
tělocvičny
16. Zřízení dvou nových plynových kotelen tělocvična a dolní budova základní školy
Zrušením původního teplovodu snížíme
spotřebu plynu až o 1/3, topení bude
regulovatelné, navíc se nám tímto zúročí
zateplení tělocvičny, které bylo provedeno
v roce 2013. Tím jsme vlastně začali na
úsporách pracovat. Tenkrát byla roční úspora
jen za tělocvičnu 250 tis.
17. Propojení škol optickými kabely
18. Oprava horní budovy základní školy investice celkem za 42 mil. Z toho dotace
MF-VPS 20 mil. zbytek financujeme z úvěru.
Právě probíhá ještě výběrové řízení na
dodávku nábytku a tabulí. Od ledna bude
ve škole probíhat výuka 1. stupně a bude
zde družina.
19. Oprava hřbitovní zdi na horním hřbitově

20. Opravili jsme prostranství před kostelem
100 tis. letos
21. Probíhá oprava mostku v dolních 1,5 mil
22. Probíhá rekonstrukce hvězdárny 27 mil.
23. Probíhá zateplení fasády na kuželně
24. Právě se rozebíhá revitalizace rybníčku
v Mikulášovičkách - práce od roku 2016
25. Měli bychom sázet stromy na sídlišti, kde
jsme koupili pozemky a pod hřbitovem (je
v jednání)
26. Stojíme na prahu schválení 1. změny
územního plánu (2 roky práce)
27. Zapůjčení kompostérů
28. Akce, které máme připravené ve fázi pro
výběrové řízení a pro stavbu – víceúčelové
hřiště a workout v lokalitě na kluzišti –
budeme znovu podávat žádost o dotaci,
lehkoatletický areál za tělocvičnou, také
by se i tam hodilo pár prvků workoutu…
možná i bez dotací…, chodníky podél
hlavní komunikace, posunutí zdi u kostela,
chodníky a parkovací stání na sídlišti,
parky u hvězdárny, po pekárně a naproti
kulturnímu domu, opravu obytných
domů 321 na sídlišti a 7 vedle úřadu. Zde
bude 6 bytů a ve 321 je v plánu 11 bytů.

Máme připravený projekt na opravu
hřbitovní kaple č.II., připravuje se projekt
k dotaci na veřejné osvětlení pro střední
a dolní část města.
29. Akce, které připravujeme projektově
– nové stavební parcely pro stavbu
rodinných domků (je možné podat žádost
o dotaci-teď je to čerstvá informace),
další parkové plochy, zateplení KD,
MŠ, připravujeme projekt na vodovod
a kanalizaci, projekt pro stavební povolení
připravujeme pro horní Mikulášovice
jako etapu I. Dále se připravuje projekt
na garáž k hasičárně na pozemku, který
se nám letos po asi 8 letech podařilo
koupit od Lesů ČR a v plánu je i příprava
projektové dokumentace pro dolní
budovu základní školy. Ve fázi přípravy
je projekt na rekonstrukci památky č.p.
2 Císařský dům, rekonstrukce kaple na
Salmově, rekonstrukce Trojboké kaple,
rekonstrukce DPS.
30. Realizace rozsáhlého projektu kotlíková
dotace
Ing. Miluše Trojanová - starostka
Ing. Antonín Bláha - místostarosta

Fotodokumentace budovy horní školy před rekonstrukcí a po celkové přestavbě
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Houbaři přednášeli
v základní škole
Mykologická
přednáška
spojená
s výstavou houbových plodnic pro místní
školáky proběhla v závěru měsíce října.
Podzimní říjnové dny velí houbařskému
cechu zorganizovat výstavu hub, která
napomáhá školním dětem prohlubovat
své znalosti v oboru mykologie. Tato akce
je spojována s diskuzní přednáškou. Děti
z páté a šesté třídy dobře reagovaly na
dané otázky z této oblasti. Téma znělo
„Houby v naší přírodě, jedlé, nejedlé
a jedovaté“. Určit plodnice a do které
skupiny jsou zařazené. Děti velmi dobře
spolupracovaly, živě se hlásily a celkem

dobře odpovídaly na dané otázky.
Zajímají se o přírodu, která je obklopuje
a znají, jak se k ní musí chovat. Na
závěr diskuzní přednášky si prohlédly
vystavené plodnice. Bohužel letošní
houbařská sezona byla hodně chudá,
nejen počasím, ale i zdevastovanými
lesy, a tak bylo k vidění méně exemplářů
než je zvykem. Přesto děkujeme lesu i za
to málo co nám les poskytl a doufáme
že další ročníky na tom budeme všichni
lépe. Lesu zdar!
Za spolek M. Záveská

Foto: Tomáš Fúsek
Přípravy probíhaly velmi důkladně
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Podzim u mladých
chovatelů zvířat
Blíží se nám závěr roku, kdy budeme připravovat program
našeho spolku na rok příští. Konec léta a podzim byl
ve znamení úklidu přírody a našeho zapojení do akcí
Ukliďme Česko a 72 hodin. Tentokrát jsme se zaměřili
na úklid prostor naší táborové základny na Salmově,
kde jsme zrevitalizovali staré zbořeniště a vytěžili tam
několik kubíků cihel, které se nám budou určitě hodit.
Provedli jsme terénní úpravy a pokračujeme v budování
klubovny a skladu našeho spolku. Pokračovali jsme ve
výsadbě ovocných stromků, kterou jsme letos rozšířili
ještě o okrasné keře, kterými okrašlujeme prostředí
konání našich letních táborů a dalších akcí pro děti,
jako byla např. letošní letní výstava zvířat mladých
chovatelů. V zářijovém čísle jsme zvali veřejnost k účasti
na autobusovém výletu za historickými památníky
obětem 1. světové války ve Šluknovském výběžku.
Uskutečnil se dne 20. října a průvodce nám dělal náš
osvědčený spolupracovník historik Radek Andonov.
Mysleli jsme si, že moc nového neuvidíme, ale opak byl
pravdou. Součástí bylo i položení věnců k památníkům
v Mikulášovicích, tj.u vlakového nádraží střed a mezi
hřbitovy. Členové chovatelského kroužku pak položili
věnec i u památníku na Salmově. Akce to byla vydařená,
jen nás přesvědčila o tom, že mezi místní veřejností
o regionální historii velký zájem není. Do budoucna
budeme potřebovat pomoc od zdejší školy. Protože
náš spolek má vedle výchovy mládeže k chovatelství
i další náplň činnosti, jako např. vede své členy
i veřejnost k vlastenectví, společenské odpovědnosti
a udržitelnému rozvoji a návratu k občanským
hodnotám a hrdosti na své bohaté národní tradice,
budeme v této naší činnosti pokračovat. V závěru roku
máme ještě v plánu uskutečnit výlety na chovatelské
akce, ale opětovný rozvoj pandemie covidu patrně
opět ovlivní možnost jejich realizace. Nicméně jsme
optimisté, a tak stále pokračujeme v přípravě vánočního
chovatelského tábora, který plánujeme v Krásné Lípě
v termínu 26.12.2021 až 2.1.2022. Je určen dětem od 10
let a ještě máme volná místa. Přihlásit se je možné online na webu: www.tmch.cz. Nezapomněli jsme ani na
významné 140.výročí založení prvního chovatelského
spolku v Mikulášovicích /Nixdorfu/ v roce 1881 a proto
jsme s dětmi z chovatelského kroužku položili věnec
u hrobky rodiny Dittrichů na místním hřbitově, protože
to byl právě Hermann Dittrich, kdo byl prvním předsedou
tohoto spolku. V prosinci pak náš spolek tradičně ocení
některé své členy a spolupracovníky čestným odznakem
Březový lístek za nezištnou dobrovolnickou práci pro
děti a mládež. Využijeme k tomu Mezinárodního dne
dobrovolníků, který se slaví 5. prosince. Nu a před
vánoci se opět uskuteční besídka členů našeho
chovatelského kroužku, kdy si nejenom že opečeme
buřtíky, ale rozdáme i dárky, které nám pomohou při
naší chovatelské zájmové činnosti. Činnosti, která nám
přináší radost a dětem a mládeži zisk nových poznatků
pro život. A že se nám tato práce daří, značí i to, že se náš
spolek MCHZ rozrůstá o nové individuální i kolektivní
členy, takže nás brzy už bude po celé republice tisícovka.
Přijďte mezi nás, spolek i chovatelský kroužek pro děti
se na Vás těší!
Vlastimil Jura, předseda spolku

Děti se mohly seznámit s mnoha zajímavými druhy hub

Podzimní zavírání lesa
V sobotu 13. listopadu 2021 Houby jsou pro mě ozdobami lesa, které vynikají svou
barevností, tvarem a vůní. Připadají mi jako malé domečky pro skřítky, které se snaží
nejvíce zaujmout nás sběratele. Milujeme jejich vůni a pokrmy z nich, láká nás chodit do
lesa v očekávání, že si domů přineseme bohatý úlovek. Loučíme se s létem i podzimem.
Vítáme tě zimo, soutěží houbařským „šmakem“, kde ochutnáváme výrobky z ulovených
a různě uskladněných hub a zpříjemnili si chvíle, kdy se prodlužuje tma a světla ubývá.
Podzim je krásný, lesy zkrášlí svou barevností, mění se před očima, nazujeme holínky
a vyrážíme do lesa i načerpat energii, ale pak hajdy domů ke kamnům. Každé období
má svůj význam, jen v zimě musíme topit. Už dnes se moc těšíme na jaro, kdy opět vše
rozkvete a bude v nové kráse, a tak zavíráme tě lesíčku-odpočiň si chviličku, ať se zase
ve zdraví všichni sejdeme.
Za houbaře P. Brotánková

Foto: vlastní
Místní chovatelé položili věnec také k pomníku 1. světové
války, který se nachází mezi mikulášovickými hřbitovy.
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Mikulášovický zpravodaj - září 1989, retro vzpomínka
Předchůdcem Mikulášovických novin byl
v čase budování socialismu na cestě k lepším
zítřkům Mikulášovický zpravodaj, který
pravidelně informoval občany o dění v našem
městě. O tom, co se podařilo, co se chystá,
co se slavilo, a ještě slavit bude. V porovnání
s dnešním místním periodikem byly události
prezentovány v trochu odlišném jazyce,
s politickým podtextem s ideovou myšlenkou.
Odpovídalo to době, ve které jsme tenkrát žili.
Pro zajímavost a pro porovnání jsme vybrali
několik pasáží ze zářijového čísla roku 1989,
které jako jediné úplně náhodou vyplulo na
povrch odložených mikulášovických dějin.
Ne vše bylo zasaženo politickými ideovými
frázemi. Tento podzimní výtisk začíná
poetickým chvalozpěvem na aktuální téma.
První příspěvek nese výstižný název „PODZIM
A VÝROČÍ“ Cituji: „Přichází babí léto, končí letní
radovánky, končí léto bohaté na zlaté paprsky
slunce, na vůni horských strání a bublajících
potůčků, na zpěv ptáčků a podvečerních
vánků. Nastává podzim, ten malíř jedinečné
techniky a nenapodobitelné škály odstínů
barev. Rána jsou chladnější a mlha otírá
své břicho o horizont, aby v krátké době
vymetla údolí a stráně, aby ustoupila alespoň
na chvíli zlatému jasu sluníčka. Jak krásné
a hluboké tajemství přírody, mystérium
člověka a přírody, přírody a lidstva. Hlavně pro
lidstvo i přírodu čistou, zbavenou lidské zloby,
znečišťování, násilného mrzačení a ubíjení,
obětujme své síly, zaměřme svou pozornost,
své snažení a lásku“. Tolik tehdejší neznámý
socialistický básník.
Hold podzimu, který je ve zpravodaji
podstatně delší, jsme museli zkrátit, neb by se
do dnešních Mikulášovických novin všechny
vybrané tehdejší události nevešly. Článek
plynule odskakuje do dalšího odstavce, kde
už autor přechází od rozsáhlého podzimního

tématu, aby připomněl oslavy nadcházejících
důležitých svátků, jak tomu napovídá
titulek tohoto příspěvku. Cituji: „Spolu
s podzimem přichází i několik významem
důležitých výročí, které poznamenávají naši
existenci, náš život. Zrození našeho státu
na troskách rakousko - uherské monarchie
bylo beze sporu událostí, která si zasluhuje
historického pohledu a zhodnocení daleko
více, než tomu bylo v minulosti. O tom, že
jsou pohledy jiné, svědčí i ta skutečnost, že
28. říjen byl vyhlášen státním svátkem. Rovněž
znárodnění a přijetí federalizace vzpomeneme
28. října. Znárodnění má své opodstatnění
a historickou platnost. Říjnová socialistická
revoluce v roce 1917 nesmazatelně v dějinách
lidstva zaujala své postavení a nikdy nebude
ničím nahrazena, ať nastanou jakékoliv
pokusy o eurokomunismus, či pokusy nových
výkladů marx-leninismu. Říjnová revoluce
byla socialistická a v tom je její velikost
a neměnnost. Tedy další důvod k oslavě“.
Chudák autor zřejmě v čase, kdy skládal tuto
rudou mozaiku, ještě netušil a nebo nevěřil
tomu, že za pouhých něco málo hodin bude
všechno úplně jinak.
Na následující stránce jsou občané vyzváni, aby
byli nápomocni při úpravě shromažďovacího
střediska v dolní části města, výstavbě
televizního převaděče a zajištění úklidu
a likvidaci rostoucích plevelů. Akcím, na
kterých se podíleli brigádně, a tedy bezplatně
občané města. Jednak proto, aby skutečně
a ochotně přispěli svým dílem ke zkrášlení
města, mnozí i z důvodu, aby se na veřejnosti
ukázali a někdy později ze své iniciativy třeba
i těžili. Konečně i těmto aktivitám bylo o něco
málo dní později odzvoněno klíčemi na
náměstích měst i obcí.
V dobách, na které prostřednictvím
Mikulášovického zpravodaje vzpomínáme

V tehdejší době nebylo na výběr z mnoha druhů pohlednic
jako tomu je nyní, když už nějaké byly k mání tak většinou
se záběrem na novodobou zástavbu či moderní nákupní
středisko.

zřejmě nebyl problém zveřejnit jména
místních jubilantů bez jejich svolení, a tak jsme
si oslavence připomněli i na těchto stránkách.
Nikdo z uvedených nebyl pohoršen, a naopak
bylo milé tímto způsobem oslavencům
popřát. Sympatická byla i aktivita, hodnocená
v jednom z dalších článků. Základní organizace
Českého svazu žen vyhlásila soutěž „Kytička
za ochotu a úsměv“, což byla iniciativa za
zkvalitnění obchodu a služeb. V soutěži
jednotlivců se umístila na prvním místě Hana
Kumstátová za prodejnu oděvů před Jiřinou
Trojanovou z drobného zboží a Marií Finkovou
z cukrárny. Mezi kolektivy si prvenství
vysloužilo osazenstvo samoobsluhy potravin
v dolních Mikulášovicích. Z vlastních poznatků
lze usuzovat, že vyhlášené prodavačky by se
se ctí umístily na předních místech i v mnoha
dalších letech. Možná by stálo za úvahu,
podobnou anketu vyhlásit i v dnešní době.
Ani tenkrát nechyběly ve zpravodaji aktuální
výsledky ze soutěží místních sportovců. V září
osmdesátého devátého to konkrétně bylo z 5.
ročníku triatlonu „O putovní cenu s. p. Mikov“.
Mezi vítězi figurovalo v kategorii žáků i jméno
místního borce, kterým byl Martin Horáček. Že
šlo v té době zřejmě o kvalitní soutěž svědčí
příslušnost hodnocených závodníků, kteří
u nás, kromě jiných, zastupovali tak velká
města jako Kladno, Ústí n. Labem, Děčín,
Hořice, Hradec Králové, Jablonec, Kadaň nebo
Olomouc.
Tolik retro výčet zřejmě z posledního
mikulášovického zpravodaje před „Sametovou
revolucí“. I když jsme si některé pasáže
přečetli s úsměvem na tváři a s hořkostí ve
vzpomínkách, zjistili jsme nakonec, že v té tak
zvláštní době se v Mikulášovicích děly i věci
příjemné a chvályhodné, na které se později
dalo navázat.
Text a foto: Petr Horák

Fotografie z roku popisovaného v článku se nám nepodařila sehnat, nicméně tato se
již také řadí mezi historické, je třicet let stará a rovněž na ní je mikulášovická závodnice.
Jméno záměrně neuvádíme a pojďme společně zapátrat v paměti, za první tři správné
odpovědi získá tipující sadu novodobých pohlednic města dle vlastního výběru. (Správné
tipy posílejte na adresu: infomik@mikulasovice.cz)
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Šluknovská školní liga začala prvním kolem soutěží, kterým byl halový fotbal. Turnaj pořádala základní škola Dolní Poustevna a odehrál se v nově zrekonstruované
sportovní hale. Žáci naší školy zasluhují opravdu velkou pochvalu nejen za skvělé sportovní výkony na hřišti, ale také za nadstandardně slušné a disciplinované chování,
v turnaji obsadili 1. místo.

Hasiči se opět školili, v rámci pravidelných setkání si procvičovali zejména zdravovědu, vázání uzlů a další potřebné profesní dovednosti.

Místní sbor dobrovolných hasičů uspořádal zajímavou akci pro družinové školáky,
kteří si tak mohli prohlédnout všechna zákoutí hasičské zbrojnice a také výjezdových vozidel.

Členové sboru dobrovolných hasičů se vzájemně utkali v kuželkách, v mikulášovické kuželně bylo opravdu rušno i přesto, že v rámci covidových opatření tentokráte
chyběli kolegové z Německa.
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Turistický oddíl mládeže je znám především svými sportovními aktivitami, nicméně pořádá také nepřeberné množství dalších aktivit jako jsou výlety, pobyty v přírodě, keramické tvoření a také péče o stromy či sběr kaštanů pro zvěř. To vše v souladu s myšlenkou, když my využíváme přírodu a les pro naše sportovní aktivity, tak
pojďme také něco udělat my pro své okolí.

Neuvěřitelných 100 let oslavila paní Vlasta Šilhavá, moc a moc blahopřejeme. Přejeme hlavně zdraví, pohodu a radost do dalších let

Vánoční strom na mikulášovickém náměstí již stojí na svém místě, pochází od bývalého penzionu „Na schodech“ stejně jako ten loňský. I tento strom již zasahoval
do elektrického vedení a musel by plánovaně být pokácen z bezpečnostních důvodů, a tak alespoň poslouží k dobrému účelu všem občanům našeho města.
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Poradna v kostce změnila
provozní dobu
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.

		

Pondělí			
Úterý			
Čtvrtek			

Komunitní centrum

Terén

9.00 - 17.30			 - - 13.00 - 17.00			 9.00 - 12.00
- - - 				 12.30 - 15.30
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Kostka rozšiřuje tým služby
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

Mikulášovická fotbalová zastavení
Je tady závěr podzimu a to znamená, že se nám
na čas také zastavila oficiální fotbalová soutěž.
Mikulášovice mají dlouholetou fotbalovou
tradici převážně v okresních soutěžích. Také
v letošním ročníku naši hráči až už ti dospělí
nebo ti v žákovských kategoriích nastupovali

ke svým zápasům. Výkony musí zhodnotit
zejména odborníci, ale je pravda, že někdy
odcházeli fanoušci mikulášovického fotbalu
méně spokojení, než tomu bývalo v letech
minulých. Přesto se všichni zainteresovaní
snaží udělat pro náš fotbal maximum, všem

patří rozhodně poděkování, a to zejména
trenérům naší mládeže. Klukům se nyní vede
o něco lépe než těm dospělým, a tak jim
přejme ať jim to vydrží a držme palce i našemu
„áčku“, aby jaro stálo za to.
Text a foto: Tomáš Fúsek

Šlágrem podzimu bylo domácí utkání v derby mezi Mikulášovicemi
a Velkým Šenovem, které kluci zvládli na jedničku a připsali si cenné
vítězství 3:1.

Tým žáků těsně po vítězném utkání proti sousednímu rivalovi z Velkého
Šenova.

Poslední domácí zápas proti SK Slovan Jiřetín pod Jedlovou, naši drželi
bezbrankový výsledek až do poslední minuty první půle.

Jiřetín nakonec porazil naše „áčko“ v poměru 4:1, za Mikulášovice skóroval
v 75 minutě Miroslav Soukup z penalty.
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Podzimní tábor Pleskoty 2021
Mikulášovický turistický oddíl mládeže
každoročně připravuje pro své nejmenší členy
zajímavé zpestření na závěr závodní sezony
v centru Českého ráje nedaleko Sobotky.
Areál Sokola Turnov poskytuje již dlouhá
léta azyl desítkám našich dětí a mládeže, aby
se mohly oddávat nejrůznějším činnostem

v přírodě. Několikadenní akce patří nejen
závodníkům, ale především těm nejmenším
začínajícím dětem, aby si zvykaly na kolektiv,
na různorodou činnost, na pohyb a celkově
na samostatný režim bez rodičů. Letos
nám dokonce přálo i počasí, a tak jsme si
užívali především venkovních aktivit jako je

především turistika a pohybové soutěže. Večer
pak přišel na řadu i turnaj ve stolním tenise,
noční schovávaná a v neposlední řadě i stolní
hry nebo malování originálních skleniček.
Děkujeme všem za podporu, zejména pak za
tu celoroční městu Mikulášovice.
Květa Fúsková

Při návštěvě hradů si děti užily spoustu legrace

Díky pěknému podzimnímu počasí děti měly opravdu dostatek pohybu

K tradičním činnostem na podzimním táboře patří i návštěva kulturních památek

V rámci výletů se plnila celá řada zajímavých poznávacích soutěží

Po náročné túře všem chutnalo, nejvíce však dnes již legendární „chlapská pomazánka“

A když už nohy trochu bolely tak se třeba kreslilo do písku
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Dorost zakončil letní sezónu v Novém Městě na Moravě
Vydařenou letní sezónu 2021 našich žáků
chtěli napodobit i dorostenci začínající na
biatlonové malorážce. Nelehké a málo ideální
tréninkové podmínky nasvědčovaly tomu, že
prosadit se mezi nejlepší nebude jednoduché.
O to více nás mile překvapil raketový start
začínající dorostenky Báry Trojanové, která na
jaře v prvním Českém poháru v Bystřici pod
Hostýnem vybojovala medaili a hned první
výkonnostní třídu. Zdatně jí sekundovala
starší dorostenka Adélka Švitorková.
Druhou biatlonovou pohárovou zastávkou
dorostenců a dospělých byla Jilemnice ve
dnech 11.9.-12.9.2021. V sobotu se zde běžel
sprint se skupinovým startem a v neděli
samotný sprint intervalově. V 16-ti letých
dorostenkách byla Barča Trojanová v průběhu
celého víkendu přemotivována, což se
projevilo na její střelbě, která jí sesadila z bojů
o první pětku. V sobotním závodě zastřílela
ležku i stojku za tři a obsadila 12. místo. V neděli
pak střílela za čtyři a tři a skončila na 20.
místě. Za to Adélce Švitorkové střelba sedla,
když ležku zvládla s jednou chybou a vstoje
nechala dva terče. V běžecké části jí limitovalo
nachlazení, a tak doběhla na 13. místě. Na start
nedělního sprintu již nenastoupila.
Další začínající dorostenec Matěj Kocourek
v sobotním skupinovém startu neoslnil, když
z deseti ran na střelnici sestřelil pouze dva
terče vleže a do cíle doběhl na 20. místě. Na
nedělní závod se ale zdravě naštval a po
střelbě dva vleže i v stoje doběhl na 15. místě,
a hlavně si připsal pěknou porci bodů, které
mu vynesly 2. výkonnostní třídu a postup na
MČR.
V kategorii Muži 46 se představil v Jilemnici
i Tomáš Fúsek, který v sobotu obsadil 8. místo
po střelbě 2, 1 a v neděli obsadil 10. místo po
střelbě 3, 2.
Dva týdny po Jilemnickém poháru čekal
biatlonisty vrchol letní sezóny v Novém
Městě na Moravě ve Vysočina aréně dne 25.9.26.9.2021. Bohužel naše závodníky neminuly
zářijové respirační potíže a Matěj Kocourek,
přes velké zklamání, na závody vůbec
neodcestoval. Barča Trojanová sice odjela, ale
ne úplně doléčená. Zdravá tak odcestovala
pouze Adélka Švitorková.
Obě závodnice čekal na mistroství náročný
víkend se třemi závody. V sobotu dopoledne
se běžel sprint a odpoledne super sprint.
V neděli pak dlouhý vytrvalostní závod. Obě

dorostenky ve svých sprintových závodech
pěkně zastřílely, kdy Áďa po jedné chybě
vleže a třech chybách vstoje obsadila pěkné
12. místo. Barča zastřílela ještě lépe, a to za
dvě vleže a za jedna vstoje, ale běžecky se to
nedalo lépe než na 17. místo.
Odpolední super sprint, ve kterém se běžely
hromadně čtyři půl kilometrové okruhy
a střílely se celkem čtyři položky, se rozhodovalo
hlavně na střelnici. Úspěšní střelci měli šanci se
dostat mezi nejlepší. Divácky velice atraktivní
mladá disciplína se na první položce vleže
nepovedla Báře, která tři trestná kola na úvod
jen těžce dobíhala. V druhé položce s nulou,
v třetí položce s jedním trestným kolem a ve
čtvrté po čtyřech trestných kolech doběhla
na 20. místě. V kategorii výše Adélka zastřílela
totožně za 1, 1, 2, a 4 a doběhla na 14. místě.
V nedělním dlouhém vytrvalostním závodě
se obě naše závodnice umístily úplně stejně,
jako v sobotním sprintu. Barča na 17. a Áďa na
12. místě. Barča potvrdila, že bude střelkyně,
když vleže ze dvou položek udělala jedinou
chybičku. Za to vstoje jí došly síly a koncentrace
a z deseti terčů trefila pouze dva. Áďa si elitní
desítku odstřelila první položkou v leže, ve
které udělala čtyři chyby, poté však ukázala, že
je také střelkyně a další položky odstřílela za
2, 1 a 2.
V konečném republikovém žebříčku obsadila
Bára Trojanová 9. místo, Adélka Švitorková 13.
místo, Matěj Kocourek 15. místo a Tomáš Fúsek
5. místo. Klub biatlonu Mikulášovice skončil ze
40 klubů na 21. místě.
Týden po závodním zářijovém maratónu
absolvoval biatlon Mikulášovice dvoudenní
soustředění v Jilemnici, ve sportovním areálu
Hraběnka, zaměřené na přechod na kolečkové
lyže se střelbou pro všechny kategorie,
doplněné dvěma obratnostními závody na
kolečkových lyžích pro žactvo. Děti si při
těchto závodech vyzkoušely různé dovednosti
na lyžích. Nechyběly tzv. klapačky (jízda
v boulích), slalom, jízda pozpátku a kotoul
s lyžařskou výbavou. Součástí závodu byly
i dvě střelecké položky vleže. V závodech
nešlo ani tak o výkonnostní výsledky, ale
o posílení tolik potřebné obratnosti žáků na
lyžích. Děti si závody užily, ze svých pokroků
měly radost a dobrý pocit. Výborně se ukázala
naše šikula Adélka Trojanová, která se umístila
na 4. a 3. místě. Dále pak Natka Ludvíková na
10. a 11. místě a Idmar Janele na 9. a 11. místě.

Závodů se účastnilo 84 závodníků z Jilemnice,
Vrchlabí, Jablonce, Liberce, Mladé Boleslavi,
Prahy, a především výběr dětí biatlonové
talentované mládeže ze všech oddílů v ČR.
Motivací pro naše děti před nadcházející zimní
sezónou, bylo v průběhu tréninku na střelnici
v Jilemnici, setkání s naší reprezentantkou
Lucií Charvátovou, která zde rovněž trénovala
a pohovořila s námi a jejím otcem o průběhu
její předzávodní přípravy. Překvapivě jim
Mikulášovice nebyly úplně neznámé.
Po letních dorosteneckých vrcholech došlo
k menšímu vyhodnocení.
Dorostenci v průběhu prvních dvou sezón
ukázali, že mají dobré základy z žákovských
kategorií. Přechod na malorážku zvládají
nadprůměrně v porovnání s ostatními
biatlonovými kluby. Bude však potřeba do
budoucna zajistit k slušnému materiálnímu
vybavení sportovců v klubu i vhodné
a
konkurence
schopné
sportoviště
v Mikulášovicích. Žáci poté při přechodu
do dorosteneckých a juniorských kategorií
budou moci plynule a kvalitně navázat na
dosavadní práci a výsledky. V současné
době se několik klubových sportovců
uchází o přestupy do sportovních center
a škol v Jablonci a Jilemnici, protože chtějí
pokračovat v rozvoji svého sportovního, ale
i osobního života. Našim cílem je jim i nadále
pomáhat. Jsme přesvědčeni, že v našem
výběžku máme a budeme mít i v budoucnu
kvalitní a talentované mladé sportovce, kteří
naplno propadnou biatlonu, a tento sport je
pozitivně nasměruje v jejich dalších životech.
Klubu biatlonu Mikulášovice v této práci
velice pomáhá již několik let vedení Města
Mikulášovice, které klub podporuje nejen
finančně, ale především v posledních mnoha
měsících, snahou o získání stavebního
povolení na vybudování sportoviště v prostoru
bývalého radaru v Mikulášovicích. Byrokratické
procesy, jako vždy, brzdí a protahují vznik
tohoto sportoviště. Nezbývá nám nic jiného,
než dále pomáhat vedení města a doufat,
že tolik potřebné sportoviště do budoucna
opravdu vznikne. Vždyť vynaložené prostředky
a síly vložené do rozvoje naší mládeže, a to
nejen po sportovní stránce, se nám všem jistě
zúročí v naší společné budoucnosti.
Zdeněk Mocík

Adéla Švitorková odbíhá ze střeleckého stavu

Poslední nezbytné přípravy před závodem
Barbory Trojanové

Skupinové foto našich
jilemnickém soustředění

nejmladších

při

Adéla Trojanová při lyžařské obratnostní soutěži
v Jilemnici
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