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ZDARMA

Kultura se pomalu vrací i do našeho města
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!

Dříve v době před kovidem patřilo naše město k těm
více aktivním, ať už mluvíme o sportovních nebo
kulturních akcích. Přesto, že byla celá řada zajímavých
akcí v dlouhodobém plánu, nakonec se veškeré
společenské dění zastavilo. Asi je to správně, nikdo
nechtěl riskovat zbytečnou nákazu ve svém okolí
a nemluvě o dodržování veškerých vládních nařízení.
Nyní se situace pevně věříme ubírá už tím směrem
postupného zlepšování, a tak se snad už blýzká na lepší
časy. První takovou vlaštovkou byla velmi zajímavá
beseda s názvem „České Nizozemí“, vlastně lépe řečeno
seriál besed. Ta první pojednávala o architektonických
zajímavostech zdejšího regionu, odborného a hlavně

poutavého slova se ujala Klára Mágrová. Ještě nás
v přízemí Slovanského domu čekají dvě témata, která
nám tak dokreslí ucelený pohled na region, kterému se
dříve hojně přezdívalo „České Nizozemí“. První beseda
byla obsazená do posledního místa a pořadatelé museli
ještě přinášet židle, aby pokryli zájem posluchačů.
Organizátorům tímto velmi děkujeme a už se těšíme na
další spolupráci, radost máme rovněž z toho, jak velký
je zájem o historii našeho příhraničí, i když to byl někdy
smutný pohled na chátrající architektonické skvosty.
Nicméně jsme se dozvěděl, že v některých případech
bleskla jiskra naděje na záchranu historického dědictví.
Text a foto: Tomáš Fúsek

Fotozprávy str. 5 - 6
Zájem o přednášku Kláry Mágrové byl tak velký, že jsme museli přidávat další židle.

Vážení občané,
Zimní soustředění
fotbalových žáků
v domácím prostředí
str. 8

SVOZY ODPADŮ
BŘEZEN 2022
DOMOVNÍ ODPAD
týdenní - každé pondělí
14ti denní - liché pondělí
14.3. a 28.3.
kombinovaný - každé pondělí
měsíční - pondělí 7.3.
PYTLE S TŘÍDĚNÝM ODPADEM
sudé pondělí 7.3. a 21.3.
SBĚRNÝ DVŮR
každý všední den
od 14.00 do 16.00 hodin
sobota12.3. a 26.3.
od 9.00 do 11.00 hodin

v průběhu našeho volebního období jsme
v Mikulášovicích připravili a realizovali několik velkých
investičních akcí. Mezi nepřehlédnutelné akce patří
rekonstrukce ZŠ horní budovy a probíhající rekonstrukce
objektu kulturní památky Hvězdárna.
V současné době se nám podařilo získat stavební
povolení na revitalizaci sídliště v Mikulášovicích. Dle
projektu dojde k rozšíření kapacity parkovacích míst,
obnovení chodníků, komunikací a veřejného osvětlení.
Tomuto stavebnímu povolení předcházelo naše úsilí
o vykoupení pozemků, které nebyly v majetku města.
Po dohodě s majiteli došlo ke zdárné směně zájmových
pozemků, za což jim tímto děkujeme. Nyní jsme ve
fázi, že bychom rádi tento projekt stavebně započali.
Bohužel, jedná se o investici, na kterou se nevypisují
žádné dotační programy a celé financování bude muset
být hrazeno z úvěru. V současné době je v zastupitelstvu
již slabá vůle realizovat projekty takovéhoto rozsahu
z důvodu blížících se voleb a neochotě již cokoliv
smysluplného pro město realizovat. Z opozičního tábora
neustále slyšíme, že neúměrně zatěžujeme městskou
kasu.
Vážení občané, není to pravda. Městská kasa si poradí.
V hospodaření má slušné rezervy. Bohužel i v koaličním
zastupitelstvu dochází k odklonu některých zastupitelů

od těchto projektů, a proto Vás žádáme, pokud máte
zájem a jste připraveni tento projekt podpořit, přijďte
na nejbližší zasedání MěZ, které se uskuteční v polovině
března. Na tomto zasedání se rozhodne, jestli úvěr bude
schválen a tento projekt podpořen či nikoliv. Přijďte
podpořit rozvoj, zkrášlení a zhodnocení Mikulášovic.
Jaký projekt podpoříte, v takovém prostředí budeme žít.
Ing. Miluše Trojanová - starostka,
Ing. Antonín Bláha - místostarosta

Parkovací místa a chodníky na mikulášovickém sídlišti
jsou opravdu již v krtickém stavu
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A všechno je jinak, než by mělo být
Mince má dvě strany…

Pan ředitel, Mgr. Ing. Jaroslav Pikal byl odvolán
17.12.2021 zastupitelstvem z funkce ředitele.
Paní Mgr. Laláková by správně neměla být
jmenována jako vedoucí školy, navíc je vedoucí
podle nesprávných paragrafů. Důkazy, které
měly prokázat provinění pana Pikala proti
zákonu nebyly součástí odvolání. Pan Pikal
podal žalobu u soudu na neoprávněné
odvolání. Zastupitelé přijali protizákonné
usnesení, které způsobí městu finanční škodu.
Po dvou měsících jsem byla jmenovanou
vedoucí školy Mgr. Lalákovou požádána
o schůzku. Schůzka se uskutečnila 8. února.
Vyřešily jsme záležitosti týkající se financování
provozu školy, vyřešily jsme financování
dovybavení horní budovy základní školy.
První stupeň by se mohl brzy přestěhovat, a to
v termínu po jarních prázdninách.

Po vyřešení výše uvedených otázek jsem paní
Lalákovou požádala, zda by se mohla zdržet,
že bych se jí ráda zeptala, jak po dvou měsících
škola funguje. Otázky padaly z její i z mojí
strany, vše v klidné, až přátelské atmosféře.
Rozloučily jsme se s přáním hezkého
odpoledne a s tím, že druhý den budu ještě
telefonovat, abychom si spolu upřesnily jeden
dost podstatný detail. Slib jsem splnila a ve
středu jsem jí telefonicky oslovila, abych se
dověděla, co bylo domluveno. Namísto toho
jsem si vyslechla snůšku urážek, osočila mě, že
jsem byla arogantní, že se jí nesmím ptát na to,
co se ve škole děje, že mě to nesmí zajímat, Je
prý ve škole měsíc s cestou a nemůže všechny
podrobnosti znát. Na to konto sepsala stížnost
na moje chování, kterou odeslala k projednání
do zastupitelstva. Je až s podivem, že si 8.

února při odchodu z úřadu ani nepovzdechla,
že jsem se k ní chovala neslušně, že si to
uvědomila až druhý a šestý den? Odpověděla
jen na dotazy, které uznala za vhodné.
Otázky jsem si připravila dopředu a odpovědi
jsem si zapisovala v průběhu našeho
rozhovoru. V úvodu jsem poukázala na naši
prosincovou výměnu emailových zpráv a že
vůbec paní Laláková nerespektuje to, že jsme
si slíbily, že budeme dbát na to, abychom měli
v Mikulášovicích klid a aby se zpátky vrátila
poklidná atmosféra, kterou jsme zde zažívali
do konce roku 2017. Na místo toho pokračuje
v politikaření, které vůbec do školy nepatří.
Zde můžete posoudit, zda jsem se ptala
nevhodně a zda otázky byly arogantní,
ponižující a nevhodné pro vedoucího
pracovníka školy.

Zápis z jednání s vedoucí ZŠ a MŠ
8. února 2022
přítomni: Ing. Trojanová, Mgr. Laláková, Mgr.
Paťhová
Horní škola:
Kolaudační řízení trvá, rolety - prověřit termín
dodání a počet rolet, školní rozhlas, kamery,
zabezpečení k zadním dveřím, počítačová
učebna - poptat projekt, nábytek do družiny.
Výše provozní dotace, navýšeny byly platby za
energie. Rošty do šaten na věšáky na boty.
Otázky:
1. Kdo a jak často uklízí horní školu?
Evidentně se tam neuklízí.
2. Oddílu boxu je potřeba připravit
nájemní smlouvu, není potřeba čekat
na kolaudaci.
3. Jak jsi informovala o výše uvedeném
svoje podřízené?
Ve škole jsem nařídila, aby se učilo
a neprobírala se politika.
4. Co říkáš vzkazům Tvých učitelů na
sociálních sítích?
Nevím o ničem, nečtu to.
Zde jsem se snažila p. Lalákové vysvětlit,
že projevy učitelů sledují děti i rodiče, že
by měl učitel reprezentovat školu a být
dětem vzorem. Bohužel to tak není. Zde
jsem p. Lalákovou upozornila na sprostý
projev její dcery na sociální síti na moji
adresu.
5. Je způsob, jakým prezentujete školu
na webu a sociálních sítích vhodný?
6. Co měl znamenat veřejný podnět na
shromažďování důkazů proti panu
Pikalovi?
To si přáli zastupitelé.
7. Z jakého titulu mají přístup k výši
výplaty ředitele, účetním věcem učitelé
Tesařík, Pánek, Riedl.
Nevyjádřila se
8. Jak doháníte zameškanou výuku
z předchozího roku?

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.

17.
18.

19.

Nevyjádřila se
Probíhá kombinované nebo distanční
vyučování?
Neprobíhá, není potřeba
Jak probíhá příprava dětí na přijímací
zkoušky?
Příprava dětí probíhá v pořádku
Dostávají děti v karanténě úkoly?
Samozřejmě, dostávají a učitelé se starají
výborně
Jsou zastupováni učitelé, kteří jsou
v karanténě?
Ano, děti o výuku nepřicházejí
Učitel Hybš vyučuje s asistentkou?
Ano, vyučuje pouze s asistentkou
Údajně dochází i do ročníku, ve kterém
nevyučuje a děvčata mají z něj strach.
To není pravda
Bude dál zaměstnán v naší škole?
Neví, proč by měl odejít. Kolegyně
Kalousková dostala od příslušníků Policie
informaci, že oznámení p. ředitele Pikala
bylo zbytečné, že se celý incident mohl řešit
jen ve škole.
Oponovala jsem, že učitel bude mít
záznam - je řešen přestupkovou komisí,
jeho chování není vhodné. Děvčatům
může způsobit celoživotní trauma. Je až
s podivem, že to rodičům nevadí.
Jak jsou uzavírány nové pracovní
smlouvy, když nejsou volná tabulková
místa? - Jaká je aktuální obsazenost
učitelského sboru? Není to na webu
školy.
Nevyjádřila se
Je možné, že stejně vzdělaní učitelé
mají různé platové zařazení?
Nedokázala zdůvodnit
Pánkovi bylo vysvětleno, že se má do
školy umýt?
Divila se, že Pánek zapáchá špínou, prý si
toho nevšimli.
Jakou výši odstupného vrátila p.
Kalousková?

20.
21.

22.
23.

Nevracela, v prosinci byla ve škole na
dohodu.
Na základě čeho byly vyplaceny
v lednu učitelům odměny?
Nekomentovala
Je možné, že pedagog s aprobací je
nahrazen neaprobovaným učitelem
a přeřazen na jemu neodpovídající
výuku není to šikana?
Paní učitelka Horová je divná, snad blázen
Řeší se stížnosti od rodičů?
Stížnosti nejsou
Z jakého důvodu bylo učitelům
doporučeno, aby snížili váhu známek
po předchozích učitelích?
To není pravda

Obě jsme se rozešly pozdravem a přáním
hezkého večera. Žádný konflikt.
Zapsala Ing. Trojanová 8.2.2022
Dle mého názoru by měl být učitel vzorem pro
žáky, které vyučuje. Měl by být odborníkem,
měl by dbát na to, jak se prezentuje, především
přes sociální sítě. Učitel by se měl postarat
i o hygienu a svůj zevnějšek. Někteří členové
našeho učitelského sboru značně pokulhávají
za těmito základními principy. Také si myslím,
že dokud budou děti přerůstat rodičům
přes hlavu, dokud budou rodiče řídit učitele,
dokud budou učit špindíry a obchodníci
s chudobou, dokud nám budou rozkazovat
odpadlíci, kteří nenašli uplatnění jinde, dokud
bude škola zaměstnávat učitele, kteří mají
rádi děti více než je obvyklé, dokud budou
učitelé lhát, dokud se bude vedení školy
bránit v zaměstnávání vzdělaných lidí, nikam
se naše škola neposune. Nízké nároky na
výuku a žádný režim možná ocení rodiče teď,
když nemusí plnit téměř žádné povinnosti,
ale do budoucna se takovýto přístup zdaleka
nevyplatí.
Naší škole přeji brzké uzdravení.
Ing. Miluše Trojanová - starostka města

Škola - jaké byly plány
Do místní školy nastupoval nový ředitel s vizí
zvýšení prestiže školy, zejména modernizací
vybavení na poli informačních technologií,
výukových pomůcek a celkovou rekonstrukcí
budov školy včetně vybavení nábytkem.
Dalším krokem modernizace mělo být sloučení
s tělocvičnou a dobudování venkovního
sportovního areálu. Měl být vytvořen komplex
moderní školy. Toto všechno chtěl posílit
mladými pedagogy tak, aby došlo k postupné

generační výměně a změnám ve stylu výuky,
neboť novým trendem by mělo být na místo
biflování i trend učení k samostatnosti,
plánování si času v průběhu dne tak, aby
dnešní děti nebyly závislé na neustálé kontrole
ze strany pedagogických pracovníků a rodičů,
zda mají vše zaznamenáno, sbaleno atd.
K dosažení takovéto vize je potřeba určitého
času, pozorování, vyhodnocování a konzultací
se všemi zainteresovanými (učitelé, rodiče

i vedení města případně dalšími z řad
odborníků).
Ovšem realita byla taková, že po nástupu
musel nový ředitel řešit věci, které nebyly
vůbec v plánu a s kterými ani nepočítal.
A to zejména výpověďmi ze strany učitelů.
Spouštěčem byla výpověď a rozhodnutí
bývalé ředitelky skončit pro nadbytečnost,
přestože jí byla dána možnost ze strany
nového vedení dál na škole působit, a to
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v pozici učitelky. Pracovní poměr ukončili
dne 31.7.2021 tři učitelé: pan Riedel, pan
Pánek a paní Pavlíková. Jeden pedagog, pan
Tesařík, dostal výpověď z důvodu nesplnění
kvalifikačních požadavků, neboť se přihlásil
kvalifikovaný pedagog matematiky, p. Horová.
Vzhledem k době prázdnin tímto vznikl docela
neřešitelný problém (můžeme spekulovat, že
to byla ze strany původního vedení a učitelů
akce k ohrožení zahájení výuky v září). Výše
uvedení pohodili výpovědi na stůl ředitele
se slovy podepište a na nic se neptejte (to
ukázalo jejich zájem o školu a děti, jak se jím
neustále kdykoliv a kdekoliv ohánějí). Nikdo
je nevyhazoval a nemuselo dojít k přijímání
nových pedagogů hned v počátku.
Dalším problémem byl nedostatek financí na
výplaty. Bývalé vedení rozdávalo v průběhu
6 měsíců některým učitelům nadstandardní
odměny, a to v desítkách tisíc korun (70-100
tisíc). Připomínám, že to bylo v době covidové
s distanční výukou. Výše odměn nebyla nikde
zdůvodněna. Tím bývalé vedení odčerpalo
značnou část finančních prostředků a nové
vedení se s touto situací muselo poprat
a vyřešit.
To, že do pedagogického sboru nastoupili
rodinní příslušníci, to bylo jedno řešení, než
se seženou noví pedagogové. Mimochodem,
pozice zástupce ředitele školy byla nabídnuta
po výběrovém řízení p. Hybšovi a po nástupu
i pí. Lalákové, oba s díky odmítli s výmluvou,
že si chtějí odpočinout a mít klid, že vědí, co
pozice zástupce pro pedagogické záležitosti
obnáší. Paní Pikalová byla přijata a zařazena
na pozici zástupce ředitele (nikoli statutárního
zástupce příspěvkové organizace). Paní
Pikalová měla zastávat pozici zástupkyně jen
po dobu nezbytně nutnou. Mohla zúročit
svoje patnáctileté zkušenosti, které nabyla
ve stejné funkci na střední škole. Když
převezmete nějaké zařízení, a toto bylo navíc
vytvořeno sloučením dvou, což znamená od
A do Z vytvořit a zavést většinu věcí nově,
musíte poznat zaměstnance a chod, k tomu
potřebujete čas a ten v podstatě řediteli
nechali tři měsíce od zahájení školního roku.
Za tak krátkou dobu toho mnoho nestihnete.
Tyto tři měsíce byly navíc poznamenány
velkou nemocností učitelů. Probíhala také
revitalizace topného systému školy, kterou
mohlo řešit s předstihem bývalé vedení
školy. S nemocností učitelů souvisí covidové
karantény, onemocnění dětí, které během
těchto tří měsíců proběhlo ve dvou vlnách.
Další problém vyvstal u nově nastoupivších,
kteří nebyli natolik zkušení s frontální výukou
a zaváděli nové trendy učení, které jsou
běžnou součástí na jiných školách. To, že

na tento typ výuky nejsou zdejší žáci zvyklí
a musí si na nový způsob zvykat, nebyli noví
pedagogové upozorněni. Chyběla zpětná
vazba. Kdyby tomu tak bylo, vše mohlo být
v klidu řešeno a mohli jsme společně hledat
kompromis, který by vyhovoval všem. Další
věcí, která je pro pedagoga velice důležitá,
je poznání žáka, a to doslova a do písmene
po všech stránkách, aby nedošlo k nějakým
zbytečným přehmatům, které by se na žácích
podepsaly. Velice důležité taky bylo to, aby
pedagog věděl, jaké jsou znalosti žáků a na
čem se dá stavět. Bohužel zjištění bylo víc
než šokující. Zjistili jsme, že žáci v osmé třídě
nemají znalosti učiva z třídy šesté. Prý se to
nestihlo…
No a pak přišly listopadové třídní schůzky, na
kterých si rodiče konečně začali říkat své. Třída,
která pana ředitele oslovila, hned na místě
vyřešila problémy, které rodiče tížily. Vše bylo
vysvětleno a domluveno, ale našly se třídy,
jako 4. třída, kde sice rodiče nějaké problémy
vyřešili s třídním, ale ředitele prý nechtěli
obtěžovat, a tak mu to sepsali a poslali 14
dnů poté poštou. Stejný dopis odeslali i školní
inspekci. V 6. třídě burcovali k hromadnému
odchodu ze školy, což prezentovali následující
dny žáci při hodinách učitelům. Ve většině
případů rodiče ani neoznámili přestup
ani důvody. Po třídních schůzkách se řešil
problém v osmé třídě, jejíž třídním v té době
byla učitelka Laláková. Byla to záležitost již
z roku 2020, kterou prý nikdo nechtěl řešit,
i když to bylo nahlášeno jak paní Lalákové,
tak i paní Kalouskové. jednalo se o nevhodné
chování p. Hybše, na které byl pan ředitel
rodiči upozorněn a požádán o jeho řešení.
Bohužel to nebylo ojedinělé selhání pana
učitele, dva dny na to se situace opakovala
s dívkami ze 7. třídy, kde došlo k slovnímu
(dvojsmysly a vulgarismy) inzultování,
a i k osahávání ze strany pedagoga. Po
konzultaci s psychologem a právníkem
byl ředitel nucen podat trestní oznámení
k prošetření těchto událostí. Je s podivem, že
toto jednání dle zjištění není zaznamenáno
poprvé v této škole. V minulosti toto bylo
již dvakrát. O důvodech, proč se to neřešilo,
případně proč se to dlouho přehlíželo, by
mohla něco říci jak pí. Laláková tak zejména pí.
Kalousková. A to nemluvíme o řešení projevů
šikany, škatulkování a přehlížení potřeb žáků.
Rozhodně nebylo cílem nového vedení tyto
věci přehlížet a ani trpět. Celý příběh je již
u konce a veřejnost bude informována. Jak
s tím však naloží staronové vedení, je otázka.
Toto ještě více vystupňovalo aktivity bývalého
vedení školy, aby s částí rodičů sepsalo petici
s věčným osočováním, že ve škole neprobíhá
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výuka a další věci určené zákonem. Pravidlem
je, že učí asistentky apod. Dámy to dotáhly až
k odvolání ředitele. To, že dnes probíhá život
ve škole naprosto stejně, ne-li ještě hůře, kdy
za covidových opatřeních jsou ve třídách
asistentky, a dokonce učila i vychovatelka, což
za pana ředitele nebylo, neprobíhá distanční
výuka, dnes i hygiena radila ředitelům, pokud
nemají učitele, ať pošlou do tříd kuchařky
a uklízečky. A co se týká dozoru na chodbách,
tak ten skoro žádný není a pedagogové si
v klidu popijí kávu ve sborovně a o bezpečí
žáků a době přestávek nejeví zájem.
Jak říkala pí. Kalousková, že má výhodu, že
děti zná, neboť učila jejich rodiče a zná jejich
rodinné poměry a nové vedení ne. Ona je
to výhoda, ale jak pro koho. Spousta dětí je
zaškatulkována a nemá šanci se z této škatulky
vymanit. Je až s podivem, když se na začátku
školního roku ve sborovně vyjádří pí. Laláková
o tom, kolik žáků na konci roku propadne.
Toto by si nikdo z nových nedovolil. I kdyby
to byla pravda, tak je potřeba udělat vše
proto, aby tomu tak nebylo, neboť výsledky
žáků jsou dílem učitelů. Nové vedení žádné
škatulky nemělo a snažilo se ke všem žákům
přistupovat stejně. Bohužel se vyjádřila část
rodičů (ta menší, ale o to víc křičící, která
zřejmě nestojí o vybočení ze zajetých kolejí).
Část rodičů, která o změnu stojí, z nějakých
důvodů mlčela a zatím mlčí dál. Další kapitolou
je i práce s dětmi s IVP (individuální vzdělávací
potřeby), která neprobíhá tak, jak by měla.
Příkladem je stávající 4. třída, kdy bývalá paní
třídní Paťhová ve sborovně prohlásila před
pedagogickým sborem, že je ráda, že se jich
zbavila. Velké selhání zde také předvedla paní
Laláková jako výchovný poradce, která se
výchovným problémům vůbec nevěnovala.
Asi nebylo vše podle představ obou stran,
ale za 5 měsíců včetně 2 měsíců prázdnin
se toho moc stihnout nedá. Celý proces je
na několik let. Není pravdou, že by se ředitel
nezabýval denními problémy, nezajímal se
o bezpečí žáků, ale některé věci nebylo možné
ovlivnit. Žádný bossing, kvůli kterému by
odcházeli učitelé (výpovědi dali v červenci),
vytrhávání slov a vět z kontextu a další
svědčí o připravené akci, která vyšla a zmařila
možnost se posunout.
Jen na závěr: dne 8.12.2021 byla podepsána
smlouva se spolupracujícím subjektem, a to
ZŠ a MŠ Mikulášovice a Pedagogickou fakultou
UJEP v Ústí nad Labem, o kterou však zřejmě
staronové vedení nestojí, neboť je to o práci.

Mgr. Bc. Pikalová

Vážení rodiče, vážení občané,
dovolte nám, abychom osvětlili situaci v naší
ZŠMŠ Mikulášovice a předešli možným
dezinformacím a spekulacím ohledně
nevhodného chování pedagoga naší školy
vůči některým žákyním naší školy.
Dne 26.11.2021 byl podán na Okresní státní
zastupitelství v Děčíně podnět k prošetření
stížnosti několika rodičů a žákyň naší školy na
nevhodné chování jistého pedagoga směrem
k nezletilým žákyním, jehož chování dle rodičů
a žákyň již přerostlo únosnou hranici běžného
chování.
Na základě výslechy zjištěných skutečností
policejní orgán v souladu s názorem státního
zástupce nedospěl k závěru, že ve věci je
dáno podezření ze spáchání trestného činu.
V obecné rovině však bylo konstatováno, že
jednání dotyčného učitele, tak, jak jej popsaly
vyslýchané osoby, bylo vzhledem k jeho
postavení značně nevhodné.

Policie ČR i státní zástupce má za to, že je
zcela namístě postupovat dle § 73 zákona č.
250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky
a řízení o nich, a o zjištění policie učinit
oznámení příslušnému správnímu orgánu.
Zjištěné jednání učitele by mohlo být
přestupkem. Co se týče právní kvalifikace
prošetřovaného jednání, za přiléhavé lze
považovat ustanovení § 5 odst. 1 písm.
e) zákona č. 251/2016 Sb., o některých
přestupcích, které upravuje přestupek
spočívající ve vzbuzení veřejného pohoršení.
Policie ČR tuto skutečnost nevhodného
chování vůči žákyním naší ZŠMŠ tedy
nepovažuje za smyšlenou a banální.
Proto je nutné se ptát. Jak je možné, že takovéto
závažné věci, které se vyskytly na naší škole, na
které poukazovali rodiče a žákyně, byly známy
již v dubnu minulého roku, se začaly řešit až
s příchodem nového vedení v čele s panem

Pikalem? Jak je možné, že staré vedení pod
vedením paní Kalouskové tuto záležitost
absolutně ignorovalo a neřešilo? Nebo to
byla snaha takovéto věci zakrýt, aby jejich
pověst v očích veřejnosti neutrpěla? Nebo to
je obava, že takovéto činy hraničící s pedofilií
jsou nepromlčitelné, v minulosti byly ututlané
a dnes by mohly být znovu otevřené? Není to
skutečný důvod rychlého odvolání nového
ředitele, aby se neprokázaly podobné věci?
Vážení rodiče, vážení občané. Je velice těžké
se zastat Vás a Vašich dětí. Pokud nebudeme
mít Vaši skutečnou a hlasitou podporu, sekta
sídlící na adrese ZŠMŠ Mikulášovice Vás i Vaše
děti vždy umlčí.

Ing. Miluše Trojanová - starostka,
Ing. Antonín Bláha - místostarosta
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Aktualizovaný přehled uzavřených turistických cest
v Českém Švýcarsku
V regionu Českého Švýcarska jsou uzavřeny
některé turistické trasy, zejména z důvodů
odstraňování následků kůrovcové kalamity.
Informace získáváme od Správy NP, KČT i organizace Lesy ČR. Zde je přehled z území NP
České Švýcarsko (území spravuje Správa NP
ČŠ), z CHKO Labské pískovce a CHKO Lužické
hory (území spravuje s.p. Lesy ČR). Konkrétní
data znovuotevření nejsou většinou známa,
v případě změn budeme informovat.
Situace se stále mění, nemáme vyčerpávající
přehled o stavu cest např. ve Šluknovském výběžku nebo v Lužických horách.
V polovině října 2021 byla obnovena červená
TZT v úseku pod Šaunštejnem - Malá Pravčická brána. Na trase byly vyřezány nebezpečné
smrkové souše a značkaři provedli vyznačení
trasy v původní podobě (tj. kolem přístupových žebříků na skalní hrad). Vlastní hrad však
zůstává z důvodu rekonstrukce přístupu nadále uzavřen (předpokládaný termín ukončení
prací se posunul na březen 2022). V průběhu
probíhajících prací na vrcholové plošině a na
přístupových žebřících se počítá pouze s krátkodobými uzavírkami. S firmou provádějící
práce na hradě je domluveno, že v případě
potřeby krátkodobé uzavírky budou na cestě
pracovníci koordinující pohyb návštěvníků.
České Švýcarsko (vč. CHKO Labské pískovce
a části CHKO Lužické hory)
1. Zelená turistická značka od Mikulášovice
horní nádraží přes rozcestí Kostelní stezka
do údolí Bílého potoka - rozbahněný terén, místy takřka neprůchodné
2. Modrá turistická značka od Mikulášovice dolní nádraží přes Tanečnici, Tomášov, Hančův vrch, kapli Nejsvětější Trojice
po Zelený kříž - rozbahněný terén, místy
takřka neprůchodné
3. V prvním únorovém týdnu roku 2022 byl
zahájen zásah k zajištění bezpečnosti na
zeleně značené turistické trase mezi Meznou a Hájenkami. V daném úseku, včetně
odbočky k hornímu přístavišti Edmundovy soutěsky, probíhá odstraňování smrkových souší, které by v případě pádu mohly
dosáhnout na turistickou trasu a představovat tak ohrožení pro návštěvníky. Trasa
je v pracovních dnech zcela uzavřena,
úsekem nelze projít! O víkendech úsek zůstává běžně průchodný. Termín dokončení
závisí na vývoji počasí v příštích týdnech,
uzávěra trasy proto platí do odvolání.
Správa Národního parku České Švýcarsko
děkuje návštěvníkům za pochopení.
4. Začátkem roku 2022 byly zahájeny bezpečnostní těžby a kácení smrkových souší
podél České silnice (mezi Vysokou Lípou a Zadními Jetřichovicemi). Odstraňovány budou smrkové souše, které by
v případě pádu mohly dopadnout až na
těleso cesty. Práce probíhají za provozu,
bez uzavírky cesty, v místě provádění prací
provoz řídí pracovníci dodavatelských firem. Část dřevní hmoty, zhruba polovina
objemu, bude odvezena. Zbývající dřevní
hmota bude v porostu ponechána k zetlení. Správa Národního parku České Švýcarsko žádá návštěvníky, aby se v místech
provádění prací pohybovali v zájmu vlastní bezpečnosti obezřetně a řídili se pokyny
pracovníků provádějících zásah.
5. V sobotu 15.1.2022 došlo v Edmundově
soutěsce ke skalnímu řícení, turistická
cesta musela být z tohoto důvodu dočasně
uzavřena, další postup bude stanoven
až po detailním geologickém průzkumu

zasažené lokality
6. Ve spolupráci s KČT byly vybudovány
a proznačeny dvě nové obchůzné trasy
(modrá TZT z Mezní Louky směr Soorgrund a zelená TZT z Hájenek na Mezní
můstek) a byla vytipována nová obchůzná trasa v úseku žluté TZT z parkoviště za
Doubicí směr Úzké schody (bude proznačena na jaře 2022).
7. Hrad Šaunštejn s vyhlídkami (na červené
z Jetřichovic na Mezní Louku) je kvůli
rekonstrukci uzavřen. Probíhají práce
na celkové rekonstrukci přístupu. Práce
obnášejí v první fázi provedení sanace
nebezpečných částí skal, v další pak vlastní
rekonstrukci turistických instalací na
vrcholu hrádku tak, splňovaly současné
bezpečnostní standardy a současně
hrádek chránily lépe před erozí působenou
vysokou návštěvností. Na rekonstrukci
Správa Národního parku České Švýcarsko
vynaloží téměř 9,4 milionu korun. S ohledem na nutnost úpravy projektu (potřeba
většího počtu kotevních míst pro uchycení
lávek a žebříků) byl termín ukončení prací posunut na konce dubna 2022 (jedná
se o kulturní památku, navržené úpravy
projektu je třeba řešit s památkáři
a archeology). Hrad tedy zůstává pro veřejnost dočasně nepřístupný.
8. Červená z Hřenska směr Pravčická brána:
Stezka vedoucí podél silnice na rozcestí Tři
prameny je poničena po povodních z 17.
července – nutno jít po silnici, pozor na
provoz. Kromě povrchu cesty bylo silně
poškozeno i podloží, včetně uložení optického kabelu pod cestou; z důvodu komplikované komunikace s majitelem kabelu
nebylo možno provést rychlou opravu této
cesty. Správa NP zadala zpracování studie,
jejímž cílem je navržení komplexního řešení zajištění bezpečného přístupu do areálu
(předpokládaný termín dokončení studie:
konec května 2022).
9. Červená značka v úseku Kaple Kny - Koliště - Pohovka do odvolání. Pravděpodobně
během soboty, 18. září 2021, došlo na úbočí vrchu Koliště k většímu skalnímu řícení.
Událost nahlásili návštěvníci národního
parku obsluze turistického informačního
střediska v Jetřichovicích. Návštěvníci během vycházky narazili na zcela zasypaný
úsek červeně značené turistické trasy E3
mezi Pohovkou a Skalní kaplí Kny. Do pohybu se dala skalní stěna v délce zhruba
12 metrů, kameny a písek zasypaly turistickou cestu do výšky zhruba 1,5 metru. Ve
svahu se nacházejí další velké skalní bloky,
které by se mohly uvolnit a dopadnout
na cestu. Místo je neprůchodné. Pracovník strážní služby Národního parku České
Švýcarsko v sobotu večer cestu kvůli vysokému nebezpečí úrazu uzavřel. Uzavírka je
vyznačena v terénu. V příštích dnech řícení
vyhodnotí geolog a pracovníci skalní čety
správy parku, kteří navrhnou další postup
pro zprůchodnění zavaleného úseku turistické cesty. Místo je nutné obejít, například
po značených turistických cestách přes vyhlídku Treppenstein. Ve svahu nad cestou
se nacházejí skalní bloky, které se mohou
dát do pohybu. Představují vysoké nebezpečí úrazu. Více na webu Správy Národního parku.
10. Nově od 9/2021 je dočasně (dlouhodobě)
přeložena jedna z nejfrekventovanějších
turistických tras v centrální části národ-

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

ního parku - modrá z Mezní Louky směr
Vysoká Lípa. Viz mapy.cz. Současně s tím
stále platí, že z ní není přístup po žluté do
Divoké soutěsky.
Zelená značka z Brtníků na Turistický most. Uzavřena od Soví vyhlídky do
údolí Vlčího potoka (dočasně odstraněno
turistické značení). Z Brtníků do Kyjovského
údolí je možno dojít po modré přes
osadu Kopec a údolím Brtnického potoka
(a dále např.do Zadních Doubic a do
Saského Švýcarska) nebo po cyklotrase
3033 od žluté značky spojující osadu Vlčí
Hora a Brtníky. Tato cesta vede přímo
k Turistickému mostu v Kyjovském údolí.
Modré místní značení v úseku Vlčí potok,
U Jezevce - Vlčí potok, U skály zůstalo a byly
doplněny směrovky s novým aktuálním textem. Bohužel v současné době zde LČR v horní části provádějí těžbu a cesta je jak pro pěší,
tak zvláště pro cyklisty obtížněji průchodná,
zvláště když zaprší.
Zelená spojka od Vlčí desky k Niedermühle (cesta přechodně uzavřena,
neprůchodná). Nejbližší přechod do Saska
je v Zadních Doubicích.
Dálková modrá z Brtníků do Rynartic je
přerušena v úseku Hadí pramen - Panenská jedle, vč. odbočky k Černé bráně
(cesta přechodně uzavřena, neprůchodná)
a žlutě značená TZT z Hřebcového dolu
směrem k Černé bráně. Náhradní trasu
nelze realizovat. Okolí Panenské jedle je
nyní přístupné jen po modré a zelené ve
směru Na Tokání - Panenská jedle - bývalé Zadní Jetřichovice - Mezní Louka
a naopak.
Žlutá z Kyjovského údolí do Divoké
rokle je uzavřena od začátku klidového
území v Divoké rokli k odb. k Černé bráně
na rozcestí s taktéž uzavřenou výše zmíněnou modrou. (cesta přechodně uzavřena,
neprůchodná). Od rozcestí Hřebec se zelenou nemá smyl po žluté sestupovat na
počátek Divoké rokle, neboť je pak nutno
vrátit se stejně zpět.
Žlutá od Vysoké Lípy na Mezní Louku
je uzavřena v úseku od odbočky pod
Šaunštejnem k cyklotrase č. 3030 (cesta
přechodně uzavřena, možnost obejít po
červené přes Malou Pravčickou bránu).
Ve směru od Mezní Louky je u uzavřeného
úseku v místě odbočení od cyklotrasy umístěna směrovka pro obchůznou trasu po červené.
Část dálkové červené od Mezní Louky
směrem na Větrovec a Malou Pravčickou
bránu (trasa přeložena souběžně se
zelenou /směr bývalé Zadní Jetřichovice/
a napojena později zpět na červenou,
prodloužení cca 0,5 km). Na Mezní
Louce je vedle rozcestníku s turistickými
směrovkami
tabule
s
aktuálními
přeložkami a uzavírkami tras vedoucích
z Mezní Louky.
Je uzavřen průchod Divokou soutěskou
ve směru Mezní Louka z horního přístaviště (žlutá). Návštěva Divoké soutěsky
je možná jen okruhem ve směru od Edmundovy soutěsky, tj. z Mezního můstku. Odtud pěšky proti proudu Kamenice
k dolnímu přístavišti člunů v Divoké soutěsce, plavba tam a zpět bez výstupu člunu u horního přístaviště, a zase pěšky návrat k Meznímu můstku (a dle pokračovat
např. do Mezné)
Je uzavřen průchod Pavlininým údo-
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19.
20.

21.

22.

23.

lím po dálkové červené od koupaliště v Jetřichovicích
do Studeného (nově byla uzávěra prodloužena až
do 20. ledna 2022)
Je uzavřen sestup po modré z Rynartic do Pavlinina údolí
Je uzavřen výstup po zelené od koupaliště v Jetřichovicích směr Česká Kamenice (tj. není průchozí
cesta z Č. Kamenice do Jetřichovic, nutno volit
modrou přes Filipov a Všemily)
Je uzavřen průchod roklí Suché Kamenice po
dálkové červené ve směru od rozcestí na silnici
u Hřenska směr Arnlotice, ale je průchozí kombinace:
Arnoltice – po modré do horní části Suché Kamenice
a výstup po červené do Labské Stráně a na Belveder
V oblasti modře značené trasy Zelený kříž - Trojboká
kaple –Zlodějská cesta - Tanečnice je velmi špatná
situace v důsledku těžby, často neprůchodné, bez
značení.
Nově je uzavřen úsek zelené TZT od Mezní Louky,
směřující po odbočení dočasné červené do Hlubokého dolu (viz příloha). Nebezpečný úsek je možné
obejít po červené TZT a cyklotrase č. 3030. V tomto
úseku je rovněž dočasně zrušeno značení, a nebude
zde tedy probíhat pravidelná kontrola nebezpečných stromů.

Situace kolem Hrazeného k severní straně směrem Šluknov
je již v pořádku. Byla tam horší průchodnost nové žluté
trasy v úseku Na Číhané – Knížecí, po upozornění LČR reagovaly a situace by měla již být dobrá. Na nové žluté značce poblíž státní hranice u Fukova byla ukončena těžba
a následně bylo doplněno turistické značení. Nejhorší situace je na modré značce Zelený kříž - Tanečnice. K obnově
poškozeného značení dojde až v měsíci září.
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KRÁTKÉ ZPRÁVY
VÁŽENÍ OBČANÉ MĚSTA MIKULÁŠOVICE,

s novou odpadovou legislativou jsou zároveň spojené povinnosti pro občana. Jedním
z cílů odpadové legislativy je zefektivnit využití recyklovaného odpadu a eliminovat
množství komunálního odpadu, který končí na skládkách. Plátce poplatku je povinen
podat správci poplatku ohlášení, ve kterém se uvádí kapacita nádoby (popelnice).
Každý z nás ví, kolik odpadu vyprodukuje, proto předpokládáme, že každý si zvolil
takovou kapacitu nádoby (popelnice), aby komunální odpad nebyl mimo popelnici,
nebo nepřevyšoval danou kapacitu nádoby (popelnice). (Odpad, který se nevejde do
popelnice a bude mimo ní, nebude vyvezen)! Svozová společnost odmítá uklízet okolí
popelnic a přebírat nevhodně uzavřené pytle, které budou poházené v okolí popelnic.
Bylo by dobré zvážit velikost nádoby (popelnice), aby byla dostačující pro každou
nemovitost (rodinný dům, stavbu, rodinnou rekreaci, byt, či bytovou jednotku). Taktéž
je možnost, kdo nevystačí s danou popelnicí si dokoupit pytel na komunální odpad.
Monika Moravcová - referent životního
a odpadového hospodářství

AKTUALITY Z INFORMAČNÍHO STŘEDISKA

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 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

FOTOZPRÁVY

Bližší údaje naleznete také na mapy.cz a na www.npcs.
cz/bezpecnost.

Saské Švýcarsko
V Zadním Saském Švýcarsku mezi údolím Křinice,
Winterbergem, Zeughausem a Hinterhermsdorfem
je uzavřena řada cest, včetně přístupové cesty
z Neumannmühle na Zeughaus, včetně Křinické
cyklostezky podél Křinice od odbočky ze silnice Bad
Schandau -Hinterhermsdorf k Zadním Jetřichovicím.
Z důležitých pěších cest je zachována dálková trasa
Lichtenheiner Wasserfall - Kuhstall - M. Winterberg
(vyhlídky do Malého Zschandu) - Velký Winterberg Schmilka, hlavní cesta Bad Schandau - Schrammsteine Velký Winterberg , všechny výstupové cesty ze Schmilky
do skal.
Zcela aktuálně jsou všechny uzávěry v Saském Švýcarsku
uvedeny na https://www.nationalpark-saechsischeschweiz.de/aktuelles/wegeservice-und-wegeinfo/.
V případě změn nás prosím informujte na email: jiri.rak@
ceskesvycarsko.cz
Zpráva byla převzata - České Švýcarsko o.p.s.

Revitalizace rybníku v Mikulášovičkách na výjezdu z města je jedna z velkých projektových
akcí, která právě probíhá. Akce běží podle plánu, probíhají pravidelné kontrolní dny za
účasti nejen odborného stavebního dozoru, ale také zástupců města. Již teď je vidět, že
výsledek bude stát za to a příjezd do Mikulášovic od Velkého Šenova na jiné úrovni než
jsme znali dlouhá léta před tím.

Prodej slepiček
Červený Hrádek prodává slepičky typu Tetra
hnědá, Dominant všechny barvy, Green Shelltypu Araukana a Dark Shell - typu Maranska.
Stáří 16 - 20 týdnů. Cena 199 - 245,- Kč/ks.

Prodej se uskuteční:
20.3. 2022
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

Již dlouhý čas nás to všechny souží a zdá se to být jako nekonečný příběh, jeden týden
to opravíte a za pár dní opět přetížená a nadměrná souprava vjede do míst, kde nemá
co dělat. Nejen, že nám ničí společný majetek, ale navíc ohrožují běžný provoz a zejména
chodce.
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FOTOZPRÁVY

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

Členové výjezdové jednotky místních hasičů měli v únoru velmi na pilno. Více než
obvykle je zaměstnávalo odstraňování následků nárazových větrů, které zasáhly
celý region. Ve čtvrtek 17. února vyjížděli hned několikrát k popadaným stromům,
které zatarasily hlavní i vedlejší silnice, likvidovali také olejové znečištění u železničního přejezdu směrem na Tomášov.

Mikulášovický houbařský spolek stále rozrůstá na své každoroční výroční schůzi
přijal do svého kolektivu další členy. Mimo běžné agendy přítomní zhodnotili uplynulou sezonu a také si nastínili plány na rok 2022. Kromě běžných pravidelných
akcí opět připravují besedu pro školáky, výlet pro členy mimo region a samozřejmě
také nejednu úklidovou brigádu.

únor 2022

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

Pozvání na zimní výstavu zvířat
mladých chovatelů do Slovanského
domu v Mikulášovicích
Spolek mladých chovatelů zvířat
v Mikulášovicích pro naše občany
a především děti - chovatele
zvířat připravil na sobotu 5.
března 2022 od 10.00 do 16.00
hodin další výstavu zvířat v držení
mladých chovatelů. Uskuteční se
v malém sále Slovanského domu
v Mikulášovicích. K účasti jsou
zváni mladí chovatelé i z dalších
měst a obcí Šluknovského
výběžku, takže se bude soutěžit
nejenom
mezi
jednotlivci
v jednotlivých odbornostech, ale
i mezi městy a obcemi. Jsme moc
zvědaví, jak se v této konkurenci
prosadí naši místní členové
chovatelského kroužku a další
mladí účastníci z Mikulášovic.
Vítězové si opět odnesou domů
hezké poháry a věcné ceny.
Hodnocení zvířat budou tradičně
provádět samotní návštěvníci
hlasováním během celé výstavy.
Pro úplnost uvádíme, že na
výstavu mohou děti přihlásit své
králíky, hlodavce, kočky, terarijní
živočichy, drůbež, holuby, okrasné
a exotické ptactvo i kožešinová
zvířata. A aby to nebylo líto
mladým
chovatelům
psů
a akvarijních rybek, tito se mohou
zúčastnit virtuální části výstavy,
když své miláčky nám zašlou

na fotografii /tři pohledy/ na
adresu: chovatelemikulasovice@
seznam.cz do termínu 3.března
2022.
Výstavní
exponáty
budou následně umístěny na
Facebookové stránce Virtuální
výstava zvířat mladých chovatelů
Mikulášovice následující den
4. března, kdy bude možno
lajkováním dát hlasy svým
vyvoleným. Vítězové budou
vyhlášeni následující den na
výstavě ve Slovanském domě
v Mikulášovicích.
Vystavovatelé
přinesou
své
miláčky na výstavu v čase
9.30 – 10.00 hodin ve svých
klecích. Budou-li potřebovat
připravit
velkou
klec,
je
zapotřebí se předem dohodnout
s pořadatelem e-mailem na:
chovatelemikulasovice@seznam.
cz eventuelně sms či telefonicky
na čísle 602 682 600. I když je
výstava organizována tradičně
tzv.pro příchozí, doporučujeme
všem se včas přihlásit písemně na
výše uvedené e-mailové adrese.
Srdečně
zveme
veřejnost
k návštěvě akce a tím k podpoře
této bohulibé zájmové činnosti
naší mládeže.
Vlastimil Jura, předseda spolku

Silný vítr v poslední době nám znepříjemňuje život kde se dá, škodu způsobil také
na rozhledně Tanečnici. Bezpečnost je již sice zajištěna, ale důkladná oprava bude
provedena až to počasí dovolí.

Krajský halový přebor Libereckého a Královehradeckého kraje ovládl na trati 1.500
metrů mikulášovický Ondřej Fúsek a nominoval se tak na letošní halové Mistrovství ČR.

Foto: Jiří Fišer
Ilustrační fotografie z předešlého ročníku výstavy mladých chovatelů.
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HISTORIE

Mikulášovický běh - historie téměř sedmdesátiletá
dokončení první části
V minulém čísle Mikulášovických novin jsme si
připomněli organizační strukturu proslulého
a široko daleko populárního Mikulášovického
běhu, takže se tentokrát už můžeme postavit
na start. Na ten se mohli připravit registrovaní
závodníci, ale i amatéři, kteří se však museli
prokázat průkazkou ČSTV (tj. členstvím
v některém ze sportovních klubů), ČSM (být
členem svazu mládeže) nebo SVAZARMU (což
byla organizace sportů, které měly návaznost
na armádu jako automobiloví a motocykloví
závodníci nebo střelci). Ti se museli prokázat
i přiloženou platnou lékařskou prohlídkou.
Jednotlivé disciplíny byly do soutěžního dne
rozloženy od té nejprestižnější pro muže
na 10.000 metrů takto. Starší dorostenci
absolvovali 3 kilometry, mladší 2 kilometry,
starší žáci 600 metrů, mladší 400 metrů,
ženy a starší dorostenky 1 kilometr, mladší
dorostenky 600 metrů, nakonec starší žákyně
500 metrů a mladší 300 metrů. Ke slovu se tak
dostali všichni, od nejmladších po dospělé,
bez ohledu na pohlaví. Z dobových materiálů
můžeme doslova vyčíst, že trať vedla přibližně
v délce 3 kilometrů po asfaltové silnici, zbytkem
po ulicích s dobrým povrchem, v kopcovitém
terénu, s výškovým rozdílem 180 metrů.
Závodníkům na trati sloužil jako vodič na
motorce nejčastěji pan Hladík, otec budoucího
starosty. Start i cíl jednotlivých kategorií byl na

náměstí u školy. V hlavním závodě se běželo
po silnici směrem na Vilémov až k odbočce
k dnešnímu „pečovateláku“, okolo klubu, nad
kostel, vzhůru přes Salmov k Hraběcímu,
U koček se odbočilo směrem na Brtníky. Na
křižovatce s hlavní silnicí byla otočka a běželo
se po stejné trase zpět. Fotbalisté, pamětníci,
ještě dnes proklínají tehdejšího trenéra
Horáka, který jim na zahájení jejich tréninků
předkládal hlavní trasu na rozběhání. Kdoví,
jestli by ještě dnes přiznal Sváťa Paťha, že
většinou ani ne v polovině tohoto rozběhu
ho přemohla nějaká náhlá zdravotní příhoda
a musel zbytek této části přípravy strávit
s trenérem v jeho doprovodném Wartburgu.
Alespoň to s úsměvem na tváři tvrdí někteří
jeho zlomyslní kamarádi. Dorostenky běhávaly
k otočce u Špísů a zpět, žáci si tuto variantu
zkrátili s otočkou u Mikova. Dění na tratích
měli na několika stanovištích pod kontrolou
vojáci se svými vysílačkami. Ostatně bývalo
tehdy pravidlem, že místní vojenské posádky
pomáhaly v obcích kdykoliv bylo potřeba.
Mezi vítězi jednotlivých ročníků najdeme, v té
době atleticky zvučná jména. Reprezentanty
Mládka, Chudomela, z žen se nejčastěji
zúčastnila Bedřiška Kulhavá, olympionička
z roku 1960 v Římě. Na jeden z ročníků byl
přihlášen i Emil Zátopek, ale z jeho účasti,
z dnes už neznámých důvodů sešlo. Z místních
si desetikilometrový závod vyzkoušel Vlasta

Jandus a vícekrát i Václav Havlíček. Traťový
rekord držel z roku 1964 Miroslav Ciboch
s časem 33:01,8 min.
Vítězi jednotlivých ročníků v hlavní kategorii
byli postupně - 1954 a 1955 Josef Poupě
z Varnsdorfu a dále pak Josef Hercik ze Sparty
Praha, Augustin Michal z Lokomotivy Liberec,
Rudolf Hanich z Jablonce, Vladimír Hošala z SZ
Česká Lípa, Miroslav Ciboch z Dynama Praha
(dnešní Slávie), Miroslav Česal z RH Praha,
Václav Bartůněk ze Spartaku Hradec Králové,
dvakrát po sobě Karel Cviček ze Sechezy
Lovosice, Václav Mládek ze stejného oddílu
a naposled Václav Chudomel z Bohemians
Praha.
V letech, kdy se tato tak úspěšná akce rodila
a s úspěchem i přežívala, patřili Mikulášovice
mezi průkopníky podobných závodů. Časem
se ovšem mnohé změnilo. Podobných akcí
přibývalo a navíc za nimi stály významní
a movití sponzoři z vnitrozemí, čemuž se po
třinácti letech už nedalo čelit. Nevýhodou byla
i relativně velká vzdálenost od Prahy a dalších
měst s atletickými oddíly. Následkem těchto
skutečností se poslední „Běh přátelství“ běžel
v Mikulášovicích v roce 1966.

Doběh do cíle kategorie žen.

V době běhu byly celé Mikulášovice na nohou.

Panu Borgovi, jako hlavnímu pořadateli, byli vždy
k dispozici vojáci z místní posádky.

Zpracoval Petr Horák, za přispění pánů Borgy,
Janduse a Hladíka. Za jejich vzpomínky
a nahlédnutí do jejich fotoarchivů jim touto
cestou děkuji.

Zimní biatlonová sezona u konce
Zimní biatlonová sezona se kvapem blíží ke svému konci a v jejím průběhu se na většině závodech představili také mladí biatlonisté z Mikulášovic.
Podrobný komentář včetně výsledkového servisu čtenářům předložíme již v příštím čísle prostřednictvím podrobného komentáře jednoho
z trenérů. Nyní alespoň obrazem několika našich zástupců na různých místech.
Tomáš Fúsek
Foto: BK Mikulášovice

Žákyně Natálie Ludvíková na startu v Novém Městě
na Moravě.

Naše nejmladší naděje v sezoně Adéla Trojanová při
sjezdu.

Mladší dorostenka Barbora Trojanová na startu svého
závodu v Jablonci nad Nisou.
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Taneční soustředění
Step by Step
V mikulášovické sportovní hale proběhlo soustředění
dětí z taneční školy Step by Step. Odborného vedení se
ujala bývalá členka Adéla Lazurová, která nyní působí
v liberecké taneční škole Takt. Pro naše děvčata to byl
ojedinělý zážitek, kdy se mohla setkat s jednou ze členek
z velmi úspěšné éry mikulášovických Step by Step
a navíc si vyzkoušet řadu nových tanečních prvků.
Text a foto: Tomáš Fúsek

únor 2022

Svoji přípravu zintenzivnili také běžci
Členové místního turistického oddílu
mládeže se každoročně mimo své
klasické turistické závody zúčastňují
desítek nejrůznějších běžeckých soutěží
na mnoha výkonnostních úrovních.
Proto se již řadu let většinou připravují
individuálně podle svých potřeb a hlavně
výkonnosti. Cílená společná příprava
probíhá zejména pro nejmenší děti,
u kterých se teprve formují základní
pohybové dovednosti. U nich zatím
není jasné, zda jejich výkonnost, ale také
zdravotní stav dovolí tu pravou závodní
činnost na té nejvyšší úrovni. Ti závodníci,
kteří již si touto fází přípravy v mládí
prošli nyní již cíleně trénují i u jiných
sportovních odvětví a jejich cíle mají vyšší
ambice. Jsme rádi za spolupráci s místním
biatlonem, fotbalem a v neposlední
řadě s trenéry rumburské atletiky. Právě
tam lze nejvíce využít nejen zkušenosti
trenérů, ale také podmínek atletického
stadionu. V našich podmínkách můžeme
dobře trénovat základní vytrvalost, sílu,
základní tempo, ale k dalšímu posunu

zejména v rychlosti a udržení tempa je
zapotřebí využít stadionu. Podmínky
v okolí Mikulášovic se obecně velmi
zhoršili všem běžcům bez rozdílu, ať už
těm výkonnostním nebo jen rekreačním.
Příčinou je nadměrná těžba dřeva
v našich lesích, možná ani ne tak samotné
kácení jako neřízené a mnohdy velmi
bezohledné odvážení stromů. Totálně
zničené a neprůchodné cesty nyní nelze
bezpečně používat, nezbývá než doufat,
že tato neutěšená situace brzy skončí. To
však může znamenat také razantní pokles
zájmu o aktivní pohyb nejen samotných
sportovců, ale celé populace.
Přesto se všichni trenéři snažíme o co
nejlepší přípravu svých svěřenců, první
oblastní postupové závody se uskuteční
již za necelý měsíc. Postupně bychom
měly závodit v Českém Brodě, Kralupech
nad Vltavou, doma v Mikulášovicích
a závěrem nominací do Českého poháru
bude start v Lovosicích.
Text a foto: Tomáš Fúsek

Naše malé tanečnice si v rámci soustředění vyzkoušely spoustu
zajímavých kombinací a praktických cvičení.

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

Zimní soustředění fotbalových
žáků v domácím prostředí
Fotbalové
soustředění
žákovského
mužstva Mikulášovic v domácích
podmínkách se vydařilo. Bezmála
dvacítka mladých hráčů se intenzivně
připravovala venku na fotbalovém hřišti,
ale také ve sportovní hale na nadcházející
jarní část sezony. Od pátku do neděle
tak trenéři střídavě zařazovali běh,
posilovací cvičení a v neposlední řadě
také techniku s míčem. Již v předchozí
dny nenasvědčovaly, že bude příhodné

počasí. Vítr se sice mírně utišil, ale zato
do rána napadl nový a mokrý sníh, do
kterého navíc začalo střídavě pršet.
To vše se občas prolínalo s příjemným
skoro jarním sluncem. Trenéři to
s naplánováním jednotlivých aktivit
měli opravdu velmi náročné a tak, často
nakonec vzali zavděk možnosti využít
sportovní halu.
Text a foto: Tomáš Fúsek
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