číslo 1

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 a 6
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MĚSTO MIKULÁŠOVICE
PODPORUJE ČINNOST SPOLKŮ
V uplynulých dvou letech se celá planeta potýkala
s celosvětovou pandemií. I díky ní jsme si skoro všichni
uvědomili, jak nám chybí možnost se svobodně scházet
a podle svého rozhodnutí společně trávit volný čas.
A tak už se nemůžeme dočkat, až se situace brzo vrátí
zpátky do normálu a v Mikulášovicích se opět naplno
rozběhne sportovní, kulturní a společenský život.
Vážíme si každého, kdo to i v současných složitých
podmínkách nevzdal a hledal cesty, jak v rámci
možností ve svém spolku nebo klubu dělat co nejvíce.
Skvělou práci pro naše děti odváděli a odvádějí zejména
sportovní trenéři. Vše dělali a dělají zadarmo ve svém
volném čase. Vedou děti k vytrvalosti, disciplíně a jsou
jim dobrým příkladem. Právě díky nim Mikulášovice
dosahují významných úspěchů i v rámci celého Česka.
Chceme proto činnost zájmových organizací a spolků
nejenom ocenit a pochválit, ale také konkrétně
podpořit. Aby naše spolky a sportovní oddíly měly co
nejkvalitnější zázemí, opravujeme městské objekty, ve
kterých se mohou scházet. Ať už se jedná o tělocvičnu,
kuželnu, kulturní dům, hvězdárnu, koupaliště, sportovní
areál nebo tělocvičnu v horní škole - to vše by mělo
být na prvním místě pro ně. Víme, že nemalé finanční
investice se nám mnohonásobně vrátí. Investice do
dětí, které mají kvalitní náplň volného času, je skvělou
investicí do prevence kriminality. Ale to je samozřejmě
jen minimum, protože sport, kultura a zájmová
činnost dětem pomáhají v rozvoji celé osobnosti
a dávají jim významný vklad do dalšího života.
Vedle investic máme ještě pro letošní rok v rozpočtu
připraveno 495 tisíc korun na podporu konkrétních
činností. Na nejbližším zasedání zastupitelstva
projednáme program, který stanoví pravidla, na
základě kterých budou moci naše spolky a kluby žádat

o poskytnutí účelových dotací. Kromě toho v letošním
roce navazujeme užší spolupráci s Českou unií sportu,
která sdružuje sportovní oddíly. Členství našich oddílů
v unii jim přinese velké výhody, například v pojištění
členů, ale také pomůže při administrování dotací na
činnost. Všem našim spolkům a sportovním oddílům
fandíme, držíme palce a podporujeme je. Máme radost
z každého jejich úspěchu a jsme připraveni pomoci
s každým problémem nebo potíží, které se mohou objevit.
Těšíme se na spolupráci s našimi spolky
a také s Českou unií sportu.
Ing. Miluše Trojanová - starostka
Ing. Antonín Bláha - místostarosta
Foto: Simon Mertlů

Právě nyní byla zahájena kolaudace horní školy jejíž
součástí je zbrusu nové sportovní zázemí, které bude nyní
sloužit boxerskému klubu.

SVOZY ODPADŮ
ÚNOR 2022

DŮLEŽITÉ KRÁTKÉ
ZPRÁVY

DOMOVNÍ ODPAD
týdenní - každé pondělí
14ti denní - liché
pondělí 14.2. a 28.2.
kombinovaný - každé pondělí
měsíční - pondělí 7.2.

•

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.

PYTLE S TŘÍDĚNÝM ODPADEM
sudé pondělí 7.2. a 21.2.
SBĚRNÝ DVŮR
každý všední den
od 14.00 do 16.00 hodin
sobota12.2. a 26.2.
od 9.00 do 11.00 hodin

ZDARMA

Předseda okresní pobočky České unie sportu pan Zbyněk
Šimák diskutuje o možnostech spolupráce se starostkou
města Ing. Miluší Trojanovou.
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Proč se kácí stromy ve veřejné
zeleni města Mikulášovice

KRÁTKÉ ZPRÁVY
Vyhodnocení dotazníku: Spokojenost občanů
s kvalitou života ve městě Mikulášovice
Dne 15.11.2021 byl zveřejněn dotazník vztahující
se k spokojenosti občanů s kvalitou života ve městě
Mikulášovice. Dotazníkové šetření probíhalo do
12.12.2021. Na uvedeném odkazu níže naleznete
dokument obsahující vyhodnocení získaných odpovědí
včetně grafického znázornění k jednotlivým otázkám.
https://www.mikulasovice.cz/vyhodnoceni-dotaznikuspokojenost-obcanu-s-kvalitou-zivota-ve-meste-mi
kulasovice/?fbclid=IwAR0eE8VPqJmBifrNH2z7zr_
obvLQOapKfT3YKv9YGW7jnRPTose9xSftQuc
Oznámení o zahájení činnosti odběrového místa
RT-PCR a AG testy – VARNSDORF
Dovolte mi, abych Vás informoval, že s účinností
od 3.1.2022 bude ve Varnsdorfu ul. Karlova čp. 714
zahájen provoz odběrového místa – PCR/SARS-CoV-2
a ANTIGENNÍCH TESTŮ na průkaz viru v organismu
onemocnění Covid-19 pro klienty se žádankou, pro
samoplátce nebo v rámci testování zdarma dle platných
aktuálních vládních opatření.
Provozní doba: nepřetržitě, kromě svátků
pondělí - pátek: 07.00 - 09.00 h.,
sobota: 06.30 - 08.30 h.,
neděle: 07.00 - 09.00 h.

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

Ježíškova vnoučata
rozdávala radost
seniorům i v Krásné Lípě
Projekt Českého rozhlasu Ježíškova vnoučata splnil
vánoční přání i pěti seniorům v našich domech se
sociální službou. Senioři převzali dárky – invalidní vozíky,
relaxační křeslo, elektrický zvedák do vany, CD s koledami,
držák na TV, pohovka, koberec či klec pro andulky.
Všechny dárky udělaly velikou radost a mnohdy vehnaly
babičkám nebo dědečkům slzy do očí nad štědrostí,
srdečností a lidskou solidaritou. Všem dárcům děkujeme.
Alena Jansová, osobní asistentka, Kostka Krásná Lípa,
p.o.

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 kterém stromy
rostou, zodpovídá za jejich bezpečnost,
a proto je nuceno tyto stromy odstranit.
V rámci náhradních výsadeb je za
pokácené stromy každoročně vysazeno
velké množství nových stromů.
Monika Moravcová
oddělení životního prostředí
a odpadového hospodářství

AKTUALITY Z INFORMAČNÍHO STŘEDISKA
•

Metody odběru: nabízíme výběr z dvou odběrových
sad pro testování PCR. Základním kritériem pro nás
je, aby byl klient otestován šetrně. Klient si může
vybrat kromě klasického odběru z nosohltanu též
odběr pomocí tamponu.Při odběru stačí tampon chvíli
podržet v ústech a následně vyplivnout do připravené
zkumavky.
Předem avizujeme, že tento způsob
nelze provést u klienta, který se na odběr dostaví na
základě vystavené žádanky od Krajské hygienické
stanice, která vyžaduje striktně stěr z nosohltanu.
Jak se objednat:
Prostřednictvím rezervačního
weburezervace.aeskulab.cz
Telefonicky: 721 943 665 (od 3.1.2022)
BEZ PŘEDCHOZÍ REZERVACE - KDOKOLIV PŘIJDE
TOHO OTESTUJEME. V případě zvýšeného zájmu
však musím upozornit, že testování bude každý den
bezpodmínečně ukončeno ve stanovenou dobu a není
možné provést další odběr z důvodu odvozu vzorků do
laboratoře.
Veškeré informace budou zveřejněny na portálu https://
testovani.uzis.cz/, včetně telefonického spojení na
odběrové místo a dalších důležitých informací.
V případě jakýchkoliv dotazů mě neváhejte kontaktovat
emailem jocorp-spravce@seznam.cz, či telefonicky
605 452 829 (uvedené telefonní číslo není určeno pro
styk s veřejností, děkuji za pochopení).
S přáním hezkých dnů, Pavel Svoboda, DiS - koordinátor
odběrového místa.

leden 2022

Informační středisko, Nožířské muzeum a prodejna suvenýrů i nožů otevřená
i v zimních měsících. Otevřeno je od pondělí do pátku v době 9.00 do 16.00 h.
s polední pauzou 12.00 - 12.30 hodin, o víkendech pak individuálně dle
objednávek. Případné informacenatel.: 739 452 734, e-mail: ic@mikulasovice.cz

V informačním středisku je k dispozici zbrusu nová publikace s názvem „Zimní sen“, kterou
vydali v českém jazyce kolegové ze Saského Švýcarska.
•

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

•

Pozor od prosince platí nové jízdní řády
Již v neděli 12. prosince 2021 došlo ke změně jízdních řádů stejně jako tomu
je každý rok. Nezapomeňte si proto prověřit zda Vámi používané spoje jezdí ve
stejných časech. Ústecký kraj ve svém tiskovém prohlášení sděluje:
V rámci linkové autobusové dopravy dojde k drobným časovým změnám
v jízdních řádech a změnám dopravců.
Na Šluknovsku bude vzhledem k ukončení komerční linky Rumburk – Varnsdorf –
Praha (Quick Bus, a.s.) doplňováno spojení na lince 400 (ve spolupráci s Libereckým
krajem). Na železnici bude podoba jízdního řádu zachována v podobném rozsahu
jako v roce 2021. Dojde jen k drobným úpravám. Dále se čeká výrazné omezení
provozu, které se dotkne linek U28 a RE20, v důsledku stavebních prací v úseku
Dolní Žleb -BadSchandau. Od úterý do neděle bude v celém úseku jednokolejný
provoz a v pondělí úplná výluka, kdy budou vlaky v úseku Děčín -BadSchandau
nahrazovány náhradní autobusovou dopravou (dotkne se i Ex5).
Na vlakové lince L4 Mladá Boleslav - Česká Lípa - Rumburk dojde od 12. prosince
2021 ke změně dopravce na Die Länderbahn CZ, s.r.o.

MIKULÁŠOVICKÉ NOVINY

leden 2022

strana 3

Lužické hory a České Švýcarsko
propojí 130 km běžkařských tratí

DÍKY PODPOŘE LIBERECKÉHO
A ÚSTECKÉHO KRAJE
Ústecký kraj tuto zimní sezónu nově přispěje
na běžkařské tratě v Lužických horách
a Českém Švýcarsku. Ke stávajícím 100 km
udržovaných tratí v Lužických horách se přidá
dalších 30 km udržovaných tratí v Ústeckém
kraji.
Koordinaci a rozdělování prostředků na
„ústecké“ části regionu bude zajišťovat obecně
prospěšná společnost České Švýcarsko vedle
Svazku obcí Novoborska a Ski Polevsko na
„liberecké“ straně“.
Trasy pro milovníky bílé stopy v okolí
Rybniště, Doubice a Krásné Lípy doplní nově
okruhy kolem Jedlové, Tolštejna a Jiřetína
pod Jedlovou. K propojení přispělo kromě
finančních prostředků také vzájemná

koordinace i nově postavená lávka na
Šébru na trase Lužické magistrály. Od lávky
na Šébru se tak běžkaři mohou vydat hned
na třemi směry: na Jiřetín, Tolštejn a dále
na Rybniště. Pod Luž a na Horní Světlou po
trase Lužické magistrály, na kterou navazují
běžkařské tratě na německé straně v okolí
Waltersdorfu. A do třetice od lávky na Novou
Huť a po Kočárovce na Polevsko. Na Práchni
na Lužickou magistrálu navazuje cyklostezka
Varhany na Nový Oldřichov a Českou Lípu.
Lužické hory a České Švýcarsko na pomyslném
pomezí Libereckého a Ústeckého kraje tak za
dobrých sněhových podmínek propojí přes
130 km běžkařských tratí. Během prosince
se setkali všichni zástupci obcí a skútraři
spolu se zástupci podniku Lesy ČR. Došlo
k dohodě, kdy na velké části udržovaných stop

nebude během ledna a února probíhat těžba
dřeva. Výjimku tvoří těžba nutná k likvidaci
kůrovcové kalamity.
Většina skútrů v Lužických horách je osazena
GPS modulem a je tak možné sledovat
aktuálně upravené tratě online. Nově je tímto
zařízením letos osazen skútr obce Rybniště.
Ještě tuto zimu se přidá i skútr z lyžařského
areálu Jedlová.
Aktuální informace k zimní úpravě lyžařských
tratí najdete na webu kamzasnahem.cz v sekci
Lužické hory a na facebookové stránce Lužická
magistrála. Skútry s GPS lokátorem můžete
sledovat na webu bilestopy.cz.
Zpráva byla převzata
České Švýcarsko o.p.s.

Krabice od bot 2021
I letos se Kostka Krásná Lípa zapojila
do vánoční sbírky Diakonie ČCE
s názvem Krabice od bot. Na sběrném
místě v Krásné Lípě jsme díky Vám,
dokázali shromáždit přes 600 krabic
s vánočními dárky. Dárky byly určeny
dětem z chudých rodin. Hlavní
myšlenkou vánoční sbírky je solidarita
mezi dětmi, které do krabice od bot
vložili své již nepoužívané hračky, knížky,
pastelky a možná pár sladkostí. Všechny
dárky byly krásně zabalené ve vánočním
papíru. Před svátky je do konkrétních

rodin předali pracovníci sociálních
služeb, terénní pracovníci či pedagogové.
Za poskytnuté dary děkujeme dětem
i dospělým ze ZŠ Východní Varnsdorf,
ČCE Rumburk, studentům z Gymnázia
Rumburk, SZŠ a OA Rumburk, SLŠ a SOŠ
Šluknov, dětem ze MŠ Sukova Rumburk,
ale také řadě rodin a jednotlivců.
Dělá nám radost, že jsme mohli
zprostředkovat předání vašich dárků
tam, kde skutečně potěší.
Kateřina Luňáková, Kostka Krásná Lípa

KOTLÍKOVÁ DOTACE 2022
V roce 2022 bude vyhlášena nová výzva projektu kotlíkových
dotací v Ústeckém kraji. Projekt bude financován 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

Každý dárek si našel svého adresáta a udělal mu radost
pod vánočním stromečkem.

Jednou nohou
v bydlení …
Agentura Pondělí nabízí od ledna 2022 lidem
s postižením možnost vyzkoušet si samostatně bydlet.
Program Tréninkový byt se realizuje v Rumburku, bude
k dispozici lidem s postižením z rodin i z pobytových
zařízení a lze ho využít po dobu až 3 měsíců.
Člověk za pomoci asistentek zjistí, jak na tom v oblasti
samostatného bydlení je. „V programu zjišťujeme např.
samostatnost při chodu domácnosti, přípravě jídla,
užívání léků, pohybu doma i venku. Pokud člověk zjistí,
že potřebné dovednosti má, a chce samostatně bydlet,
lze využít např. naši druhou službu s názvem Podpora
samostatného bydlení. Toto nabízíme jak našim stálým
klientům, tak novým zájemcům“, říká asistentka programu
Sylva Portlová. V případě vašeho zájmu nás kontaktujte na
tel. 775 554 492 či mailu stankova@agenturapondeli.cz.
Agentura Pondělí je nezisková organizace, která
poskytuje sociální služby lidem se zdravotním postižením
v regionu Šluknovsko.
Bc. Vlasta Laštůvková
Další informace: Ing. Monika Lampová, ředitelka
Agentury Pondělí
Telefon: 775 554 491, mail: lampova@agenturapondeli.
cz , www.agenturapondeli.cz
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Amatérská fotografická
soutěž na téma

Děti a zvířata

Pro všechny věkové kategorie vyhlašuje spolek Mladí
chovatelé zvířat 2. ročník amatérské fotografické soutěže
Děti a zvířata. Její trvání bude od 1.1. do 31.5. 2022.
Fotografie dětí s jejich miláčky budou vyhodnoceny
ve věkových kategoriích autorů do 10 let, do 15 let, do
18 let a starší 18 let. Fotografie se budou zasílat pouze
elektronicky na adresu: mchz@post.cz s uvedením názvu
každé fotografie, jménem a příjmením autora a jeho
věkem. Do předmětu se uvede heslo FOTOSOUTĚŽ.
Soutěž bude vyhodnocena do konce měsíce června
2022, vítězové obdrží diplomy a věcné ceny. Účast
v soutěži je podmíněna souhlasem autora s použitím
fotografií k jejich publikování a použití na výstavě.
Na Vaši účast se těší spolek www.mchz.estranky.cz
Děkujeme Vám za podporu naší činnosti v roce 140. výročí vzniku prvního chovatelského
spolku v Nixdorfu - Mikulášovicích a v roce získání titulu Neziskovka roku.
Těšíme se, že se s Vámi budeme hojně setkávat na našich akcích po celý rok 2022, do
kterého Vám přejeme především pevné zdraví!

Operativní plán činnosti spolku na rok 2022
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

schůzky kroužku mladých chovatelů na Salmově/každý čtvrtek mimo prázdniny/
od 15.00 h. /1,5 - 3 hodiny/
jednání rady MCHZ, z. s. a rady p. s. MCHZ Mikulášovice se koná první pondělí
v měsíci od 18.00 h.
účast v 2. ročníku fotografické soutěže MCHZ Děti a zvířata 1.1. - 31.5.
uspořádání výstavy zvířat mladých chovatelů Slovanský dům Mikulášovice 5.3.
shromáždění členů spolku sobota 19.3.
výlet na výstavu malých zvířat FARMA v Lysé n. L., sobota 26.3.
účast na Ukliďme Česko Mikulášovice-Salmov 2.4.
výlet na chovatelský veletrh FOR PETS v Praze sobota 9.4.
uspořádání Mikulášovické kraslice Slovanský dům Mikulášovice 16.4.
pomoc při mezinárodní výstavě koček v Top Hotelu Praha 22. - 24.4.
základní kolo OMCH Mikulášovice 21.4. (akce ke Dni Země 22.4.)
účast na NGO Marketu Praha duben / květen
školení táborových vedoucích v Praze květen
kladení věnců k památníkům osvobození města Mikulášovice 9.5.
výlet na mezinárodní výstavu psů Litoměčice 21.5.
postupové kolo OMCH Mikulášovice 26.5.
letní tábor se zvířaty Mikulášovice - Salmov 17.7. - 6.8.
výlet za historií - Pevnost Terezín s položením věnce u památníku obětem 26.7.
uspořádání táborové výstavy zvířat mladých chovatelů na Salmově sobota 30.7.
shromáždění členů spolku v Mikulášovicích na Salmově sobota 6.8.
celostátní kolo chovatelské olympiády ČR ve Žďáru n. S. 10. - 14.8.
mezinárodní kolo chovatelské olympiády Slovensko srpen
účast na podzimním Ukliďme Česko Mikulášovice - Salmov 17.9.
výlet do Čapího hnízda sobota 24.9.
výlet do ZOO v Ústí n. L. (Liberec) akce ke Světovém dni zvířat 4.10.
72 hodin - výsadba okrasných keřů a stromků na Salmově v Mikulášovicích 13.10.
zasedání Velké rady hlavního spolku 5.11.
účast na CVVZ Skuteč 11. - 13.11.
výlet na CVDZ v Lysé n. L. 19.11.
ocenění dobrovolníků k Mezinárodnímu dni dobrovolníků v rámci p. s. MCHZ 5.12.
předvánoční besídka chovatelského kroužku Salmov 22.12.
vánoční chovatelský tábor Krásný Buk 26.12. - 2.1. 2023

Ilustrační fotografie, příklad snímku pro fotosoutěž
z činnosti mladých chovatelů.
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Ve čtvrtek 20. ledna bylo zahájeno kolaudační řízení zrekonstruované budovy horní školy. Úředníci stavebního úřadu společně se zástupci stavebníků a vedení města si
tak kompletně prohlédli všechny prostory od půdy až po suterén. V rámci prohlídky mohli také obdivovat multifunkční výukové tabule s LED obrazovkami nebo prostory
profesionálního sportovního zázemí sloužícího boxerům.

V čase od Adventu přes Vánoce až ke Třem králům si mohli návštěvníci mikulášovického kostela sv. Mikuláše nejen prohlédnout vnitřní prostory a obdivovat tak tradiční
vánoční výzdobu. Součástí tohoto období bylo také například koledování u historického dřevěného Betlému.

Příroda a vše co k ní patří je pevně spojeno s aktivitami, které pravidelně provozuje turistický oddíl mládeže. Proto není divu, že nezapomíná na obyvatele lesa ani
o Vánocích a trochu těch nasbíraných dobrot zvířatům ti nejmenší členové každoročně přinášejí.

V závěru roku si v Mikulášovicích dávají dostaveníčko také vyznavači nejen historických motorek. Jako první se na start postavila necelá desítka mopedů a pak se
na rozhlednu Tanečnice vydal zbytek startovního pole. Motorky tovární, čtyřkolky
i nejrůznější speciály. Deštivé počasí závodníky neodradilo a rozbahněné cesty už
vůbec ne.
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Snad jenom loňská pandemická pauza přerušila tradici vánočního turnaje ve volejbale. Letos již, ale mikulášovická sportovní hala tento tradiční turnaj hostila a na síti
byla vidět celá řada skvělých bloků i smečí.

V letních měsících rozhodně nelze přehlédnout, že zmrzlina U Vladařů má téměř
vždy plno. Není proto divu, že právě Petr Vladař byl oceněn prestižní cenou „Mistr
zmrzlinář“. Do Mikulášovic přijeli cenu pro nejlepšího zmrzlináře roku 2021 předat
zástupci dodavatelské firmy.

V jablonecké lehkoatletické hale na pravidelných mítincích boduje také zástupce
mikulášovického sportu. Ondřej Fúsek si během ledna vylepšil hned dva osobní rekordy v běhu na 1.500 a 3.000 metrů.

Každoroční prestižní derby ve fotbale mezi starou gardou a mužstvem „A“ se uskutečnilo i v závěru loňského roku na fotbalovém stadionu. Účast byla opravdu velká,
a to i přesto, že počasí ke sportování příliš pod širým nebem nelákalo.

Novoroční ohňostroj zahájil nový rok v našem městě, na náměstí se uskutečnil po roční „covidové“ odmlce.
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Mikulášovický běh - historie téměř sedmdesátiletá
V minulosti asi nejdůležitější a nejúspěšnější
sportovní a společenská akce na území
našeho města. Ne asi, určitě! I když v této
době nebyla ještě informační média v takové
kondici jako je tomu dnes, vzbudila akce hned
v zárodku pozornost a zájem i u předních
atletických oddílů z celé republiky. Ty k nám
pak vysílaly závodníky, včetně reprezentantů
a olympioniků, po dlouhých 13 let. Vše začalo
v roce 1954 pod oficiálním názvem „Silniční
běh města Mikulášovic“, jistý čas se to pak
běhalo jako „Říjnový běh města Mikulášovic“
(zřejmě jako odevzdaný desátek straně a vládě
u příležitosti každoročních oslav Velké říjnové
socialistické revoluce) a skončilo v roce 1966
jako „Běh přátelství“. U vzniku, této tehdy
netradiční disciplíny, stál plný elánu a chuti
pouštět se do čehokoliv, její duchovní
otec Jano Borga, obklopený organizačním
výborem, ve kterém při něm stáli pánové
Hladík, Heider, Doležal, V. Havlíček, Fadinger,
Krejčí a tehdejší předseda národního výboru
(dnes starosta) Podzimek. Úspěch ležel i na
bedrech manželů Adámkových, Šmídových
nebo Karla Havlíčka. Tato monstr akce byla
nezvládnutelná bez přispění mnoha dalších
ochotných místních občanů. V poválečných
letech byli noví osídlenci pohraničí plní elánu
a ochoty se nezištně obětovat pro co nejlepší
zázemí a dění v té které obci. Ne jinak tomu
bylo i v Mikulášovicích. Okolo silničního

běhu se motali samí nadšenci bez nároku na
jakoukoliv odměnu. Nutnou finanční stránku
pokryly vedle města sponzoři, kterými byly
téměř všechny okolní firmy, které ostatně po
téhle stránce společně podporovaly podobná
klání napříč výběžkem, a měly tak lví podíl na
tom, že akce jako Mikulášovický běh a další,
vynikaly vysokou úrovní a vědělo se o nich
většinou i ve vnitrozemí. Ze zachovalých
buletinů vyčteme, že štědrými dárci
a podporovateli bývaly nejčastěji domácí
Mikov, Topos Šluknov, Centroflor Dolní
Poustevna, Rukov Rumburk, Stap Vilémov,
Severografie Velký Šenov, Jednota Rumburk
nebo Bonex (továrna na pletené zboží, která
měla jeden ze závodů i v Mikulášovicích).
Někdy přispívaly také Velveta Varnsdorf,
Bytex Rumburk, Benar Benešov nad Ploučnicí
nebo Diana Děčín. Čelem se k podobným
aktivitám vždy postavily sousední obce,
zejména pak Velký Šenov, Dolní Poustevna,
Vilémov, Šluknov, Lipová, a co je dnes dost
nepochopitelné, i Lobendava. Významným
přispěvovatelem byly i „Komunální služby“
se sídlem ve Vilémově, které sdružovaly
řemeslníky z celého výběžku jako byli
kominíci, holiči a kadeřnice, fotoateliéry,
prádelny, květinářství, zámečnictví, sadařství
a mnoho dalších. Záštitu nad závody přebíraly
KV ČSTV s OV ČSTV (což byly krajské a okresní
nejvyšší sportovní orgány) a Městský národní

S mikrofonem duchovní otec Mikulášovického běhu
a po celá léta i hlavní organizátor Jano Borga.

S číslem 8 na startu hlavního běhu Václav Havlíček, v té době asi nejaktivnější mikulášovický sportovec. Za startujícími identifikováni učitel Jiruš a startér Doležal

Trasu běhu každoročně lemovaly špalíry diváků. S páskami na rukávech spoluorganizátoři manželé Adámkovi.

výbor Mikulášovice. Na OV ČSTV byl v té
době velkou oporou i jeho tehdejší předseda,
pozdější občan Mikulášovic, Josef Horák.
V přípravě a organizaci bylo myšleno opravdu
na všechno, takže například v jednom
z ročníků fungoval přípravný a realizační výbor
v tomto složení: ředitelem byl předseda místní
tělovýchovné jednoty Jano Borga, sekretářem
Josef Heider, hlavním pořadatelem František
Postl, zdravotnicí Mudr. Marta Rücklová,
velitelem trati Jaroslav Doležal, hospodářem
Rudolf Fadinger, propagaci měl na starosti
František
Šulc.
Hlavního
rozhodčího
každoročně delegoval Krajský výbor ČSTV
v Liberci. Ve hře byla i závodní komise,
která měla na starost součinnost všech výše
jmenovaných a v programech, vydaných ke
každému ročníku, ještě figurovalo čestné
předsednictvo, převážně složené ze zástupců
sponzorů a obcí. Jako spojky fungovali
nadšení kluci, většinou synové organizátorů,
dnešní nebo nedávní pamětníci Honza Borga,
Honza Heider, Standa Hladík a další, kteří
byli vždy při ruce. Jednou z jejich činností
bylo přivézt jednotlivé účastníky, kteří
přicestovali vlakem, z nádraží do centra dění.
Trasa závodu se vyměřovala podle tachometru
motocyklu pana Hladíka, když k detailním
doměřením posloužilo i obyčejné pásmo.

Pozvánka na Mikulášovický běh z roku 1958

Dokončení příště, Petr Horák.
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Hledáte perspektivní a velmi dobře placenou práci?
Společnost STAP a. s. Vilémov u Šluknova hledá adepty na pozici

TKADLENA / TKADLEC

Nástup možný IHNED!
Místo výkonu práce Vilémov u Šluknova a Velký Šenov.
U této pozice nabízíme tyto směnné režimy:
dvousměnný - 7,5 hodinové směny, ranní, odpolední směna
třísměnný - 7,5 hodinové směny, ranní, odpolední a noční směna
nepřetržitý provoz - 12 hodinové směny, krátký, dlouhý týden
Nabízíme odpovídající mzdové ohodnocení plus benefity:
Motivační bonus při nástupu 3.000,- Kč a další motivační odměny
v rámci úspěšného zácviku a po jeho dokončení. Další benefity: stravenková karta, příspěvek na penzijní připojištění, věrnostní příplatky,
13. plat. Možnost zajištění ubytování. Další detaily k nabízené pozici při
osobním pohovoru.
Požadujeme:
Kvalifikace není podmínkou, stačí když máte šikovné ruce, trpělivost
a chuť se učit nové věci.

V případě zájmu volejte STAP a.s. - personální
odbor p. Kateřina Hajníková - 415 315 511
(mobil - 721 573 728), případně zašlete svůj
životopis na e-mail: khajnikova@stap.cz
Prosíme, pouze vážní zájemci!

KALENDÁŘ AKCÍ
Vzhledem k epidemické situaci a vládním
nařízením neplánuje město Mikulášovice
současné
době
žádné
kulturní
a společenské akce.
AKCE JINÝCH SUBJEKTŮ:
16.2., 24.2. a 2.3. - besedy o Českém
Nizozemí - Slovanský dům, přízemí,
od 17.00 hodin

ČESKÉ
NIZOZEMÍ

POVOLÁNÍ,

KTERÉ MÁ

SMYSL

CYKLUS PŘEDNÁŠEK

PO ROCE

31 890 Kč

110 000 Kč

JISTÝ SLUŽEBNÍ PŘÍJEM

NÁBOROVÝ PŘÍSPĚVEK

NABÍZÍME:

6 týdnů dovolené
příspěvek na dovolenou
10 000 Kč
zákonné výsluhové nároky,
odchodné
možnost uplatnění u útvarů
pořádkové, dopravní
a cizinecké policie

POŽADAVKY PRO PŘIJETÍ:

občanství České republiky
věk nad 18 let
střední vzdělání s maturitní
zkouškou
fyzická, zdravotní a osobnostní
způsobilost
bezúhonnost
bez stranické příslušnosti

STABILITA/JISTOTA /DLOUHODOBÁ PERSPEKTIVA
STÁLÝ RŮST SLUŽEBNÍHO PŘÍJMU/KARIÉRNÍ POSTUP

ČESKÉ NIZOZEMÍ a jeho mecenáši
Sobota 22. 1. od 17 hodin • Vlčí Hora, Nobilis Tilia – čajovna • Rostislav Křivánek

ČESKÉ NIZOZEMÍ duchovní a sakrální
Středa 26. 1. od 17 hodin • Krásná Lípa, Dům Českého Švýcarska • Klára Mágrová

ČESKÉ NIZOZEMÍ a jeho architektura
Středa 16. 2. od 17 hodin • Mikulášovice, kulturní dům • Klára Mágrová

ČESKÉ NIZOZEMÍ a historie textilního průmyslu
Čtvrtek 24. 2. od 17 hodin • Mikulášovice, kulturní dům • Josef Rybánský

ČESKÉ NIZOZEMÍ a jeho příběhy
ÚSTECKÝ KRAJ

krpu.nabor@pcr.cz

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE
ÚSTECKÉHO KRAJE
Tel.: 974 432 400
Mobil: 722 017 403

Středa 2. 3. od 17 hodin • Mikulášovice, kulturní dům • Rostislav Křivánek
2022

FINANCOVÁNO Z PROJEK TU

Podpora komunitního života na venkově
pro rok 2021–2022
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