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SVOZY ODPADŮ 
ČERVEN 2022

DOMOVNÍ ODPAD
týdenní - každé pondělí

14ti denní - liché pondělí 6.6. a 20.6.
kombinovaný - každé pondělí

měsíční - pondělí 6.6.

PYTLE S TŘÍDĚNÝM ODPADEM
sudé pondělí 13.6. a 27.6.

SBĚRNÝ DVŮR
každý všední den 

od 14.00 do 16.00 hodin
sobota 4.6. a 18.6.

od 9.00 do 11.00 hodin

Pálení čarodějnic na zahradě restaurace U Huberta

Letošní retro máj přilákal stovky návštěvníků

Jak už bývá v  tomto roce téměř zvykem u  pravidelně 
opakujících se akcí vždy zdůrazňujeme, že se konala po 
dlouhé „covidové“ pauze. Stejně tak tomu je u těch tra-
dičních, ať už je to pálení čarodějnic nebo prvomájový 
retro průvod. Tentokráte se centrální oheň zapaloval 
na zahradě restaurace U Huberta a předcházela mu zá-
bavná čarodějnická stezka vycházející již v odpoledních 
hodinách od školní jídelny. Několik pohádkových, ale 
i  sportovně technických zastavení čekalo na účastníky 
a v cíli pak samozřejmě sladká odměna. V areálu restau-
race si děti užívaly skákací hrad, malování na obličej, 

k dispozici bylo občerstvení, muzika k tanci a na samotný 
závěr pak vzplála připravená vatra s čarodějnicí. V před-
májovém veselí pak pokračovali i  dospělí účastníci do 
pozdních večerních hodin. Za zdařilou akci patří všem, 
kteří se organizací zabývali velké poděkování. Škole, ku-
chařkám a  jejich přátelům za pěknou stezku, městu za 
dřevo, muziku, skákací hrad, sladkosti, přepravu materi-
álu, turistickému oddílu za stoly, lavice a stany, hasičům 
za dozor. Také samozřejmě provozovatelům restaurace 
za snahu celou akci uspořádat. 

Text a foto: Tomáš Fúsek

Přípravy začaly již v brzkých ranních hodinách, postavit 
stánky, připravit stoly, lavice, zajistit elektřinu a  přede-
vším naleštit a  nazdobit vozový park. A  pak už se jelo 
na tradiční seřadiště do dolních Mikulášovic, kde byl 
symbolický start průvodu, který vyjel směrem do stře-
du města, kde se otočil a  kolem kostela pak stroje za-
parkovaly u Slovanského domu. Ze směru od Rumbur-
ku se pak k místním vozidlům postupně přidávaly další 
veteráni a přesto, vzhledem k razantnímu navýšení cen 

pohonných hmot, bylo na co koukat. Program probíhal 
celé prvomájové odpoledne za příjemného téměř let-
ního počasí na své si přišly také děti. K využití byl ská-
kací hrad, k mání spoustu lákavého občerstvení, včetně 
cukrové vaty. K poslechu a někdy i tanci hrála živá i re-
produkovaná hudba, prostě zábava s  plnou parádou. 
Pořadatelsky se akce jako vždy zhostil spolek Mopedo-
storpedos, s  přípravou vypomohlo město a  s  materiá-
lem místní „turisťák“.                       Text a foto: Tomáš Fúsek

Čarodějnická stezka zaujala malé i velké účastníky, nejen 
pohádkovými postavami, ale i nejrůznějšími soutěžemi 
a kvízy.

Očekávané přeháňky Mikulášovice minuly, a tak si 
prvomájovou jízdu všichni užili 

O zapálení vatry se nakonec postarali místní hasiči.

Tradiční odstavné parkoviště májových strojů již dlouhé 
týdny devastují divoká prasata, všechny dopravní 
prostředky však nerovný terén zvládly na jedničku

Michal David
koncert

4.6.2022
od 19.00 h.

městské koupaliště

Předškoláci si čarodějnický 
rej užily na školní zahradě

str. 2

Medailová umístění 
v Českém poháru

str. 8
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Lobendava hostila jednání starostů Šluknovska
Sdružení pro rozvoj Šluknovska se ke svému 
14. jednání v  tomto volebním období sešlo 
v  jedné z  nejmenších obcí regionu, v  Loben-
davě. Na programu jednání byla regionálně 
velmi významná témata: informace o  vývoji 
kůrovcové kalamity, aplikace tzv. telemedicí-
ny, zaměstnanost na Šluknovsku, bezpečnost-
ní situace v regionu a veřejná doprava.
Prvním hostem byl lesní správce Roman Krato-
chvíl z Lesní správy Rumburk LČR, který staros-
ty informoval o  dalším postupu při eliminaci 
dopadů kůrovcové kalamity. Teplé jarní počasí 
vytvořilo ideální podmínky pro rychlý vývoj lý-
kožrouta smrkového a lesníci se budou snažit 
kalamitními těžbami brzdit jeho další šíření. 
Přeliv brouka z  bezzásahových území Národ-
ního parku České Švýcarsko a německého úze-
mí má zdrcující dopad na porosty LČR i jiných 
vlastníků, tedy i obcí, kdy některé zvažují po-
dání trestního oznámení.
Dá se tedy i  nadále očekávat zvýšený pohyb 
techniky v lesích i na komunikacích při odvo-
zu dřeva. V  částech regionu, kde byly těžby 
již ukončeny začínají výsadby nového lesa 
a  postupně dojde i  na opravy lesních cest. 
Problémem jsou však personální kapacity i ne-
dostatek sazenic. Lesní správce požádal sta-
rosty o  součinnost při likvidaci množících se 
„černých“ skládek odpadu v  lesích, který tam 
v  rozporu se zákonem i  dobrými mravy od-
kládají občané našich měst. Ukládání odpadu 
již dnes obce zpravidla zajišťují na svých sběr-
ných dvorech.
O  připravovaném pilotním projektu využíva-
jícího tzv. telemedicínu a  nástrojů telemetrie 
ke zvýšení efektivity a  dostupnosti zdravotní 
péče v  regionu informovali pracovníci spo-
lečnosti Dolor Consillium, s.r.o. Cílem je otes-
tovat v  typově odlišných územích využití 
moderních forem komunikace mezi pacienty 
a praktickým lékařem, tak aby nebyla v někte-
rých definovaných případech nezbytně nutná 
osobní návštěva u  lékaře. Některá jednoduše 
měřitelná data o zdravotním stavu budou lé-
kaři předávána prostřednictvím moderních 
komunikačních technologií.
O  stavu na trhu práce a  vývoji nezaměstna-
nosti referoval starostům ředitel Úřadu práce 
Děčín Vlastislav Hlaváč. Nezaměstnanost je 
v  našem okrese kolem 5 %, volných pracov-
ních míst naopak přibývá. Nepotvrzují se tak 
občas šířené dezinformace o tom, že ukrajin-
ští uprchlíci ubírají možnost uplatnění našim 
občanům. V  děčínském okresu byla dávka 
vyplacena 1 570 osobám, z nich pak 270 osob 
si našlo zaměstnání. S  ohledem na to, že jde 

v drtivé většiny o ženy s malými dětmi (cca 2/3 
tvoří děti), je to velmi vysoké číslo.  Zátěž úřa-
dů práce výrazně vzrostla při zajišťování soci-
álních dávek válečným uprchlíkům. V  dalším 
období se očekává zpřísnění podmínek i kont-
rolní činnosti pro vyplácení těchto solidárních 
dávek, což samozřejmě přinese další zvýšené 
nároky na pracovníky příslušných úřadů. I  le-
tos v  omezené míře pokračují projekty tzv. 
aktivní politiky zaměstnanosti, kde obce vyu-
žívají hlavně zaměstnávání pracovníků na ve-
řejně prospěšných pracích.
O bezpečnostní situaci v Ústeckém kraji a na 
Děčínsku přijeli starosty informovat zástupce 
krajského ředitele Policie ČR Petr Sytař a  zá-
stupce děčínského okresního ředitele Radek 
Pospíšil. V porovnání s předešlými roky dochá-
zí k  nárůstu trestné činnosti, což se bohužel 
aktuálně potkává s  dlouhodobým úbytkem 
policistů. Jen v našem okrese chybí policii více 
jak 60 policistů. Nejkritičtější je u nás momen-
tálně situace na místním oddělení ve Velkém 
Šenově, kde odchází do výslužby většina osa-
zenstva a oblast musí být posilována výjezdy 
policistů ze sousedních oddělení, především 
z  Krásné Lípy, popř. ze Šluknova. Policie se 
potýká se zvýšenými odchody zkušených po-
licistů, kteří po dosažení výsluhy odchází do 
civilu. I přes aktivní náborovou snahu se stavy 
policistů nedaří doplňovat. Obce mohou po-
moci případnou nabídkou bytů pro příchozí 
policisty nebo podporou inzerce nabídky prá-
ce u policie.
Posledními hosty byli pracovníci odboru do-

pravy z  Krajského úřadu Ústeckého kraje Ja-
kub Jeřábek a  Jan Otčenášek, kteří starosty 
seznámili s  chystanými změnami v  dopravě 
na našem území. Především dochází ke změně 
autobusového dopravce na místních linkách. 
Autobusy Karlovy Vary končí, provoz převez-
me Dopravní podnik Ústeckého kraje. Cestu-
jících by se změna neměla zásadně dotknout, 
i  většina řidičů přešla pod nového dopravce, 
postupně se vymění i autobusy. Další změnou 
bude úprava některých autobusových linek, 
což nastane až po zimní změně jízdních řádů. 
Například linka Ebersbach – Chřibská bude 
nově vedena přes Rumburk a  Varnsdorf do 
Großschönau, do Chřibské pak bude vede-
na linka z Dolní Poustevny. O změnách bude 
veřejnost včas a detailně informována. Staros-
tové rozhodli o zřízení pracovní skupiny k ve-
řejné dopravy, která se bude zabývat podněty 
od občanům k dopravě a následně je pak řešit 
s Ústeckým krajem či jiným objednatelem do-
pravy na území Šluknovska.
V diskusi pak zazněly především obavy k ne-
jasné a  v  zásadě zatím bezvýsledné snaze 
Ústeckého kraje o  modernizaci nemocnice 
v  Rumburku. Původní soutěž na velkorysou 
modernizaci byla zrušena, ve hře je jakási mi-
nimalistická varianta. K  tomuto tématu je na 
příští týden svoláno jednání se zástupci Ús-
teckého kraje, Krajské zdravotní, a.s. a starostů 
z regionu. K příštímu jednání se sejdou staros-
tové v září v Lipové.

Jan Kolář, 
předseda Sdružení pro rozvoj Šluknovska

Předškoláci si 
čarodějnický rej užily 

na školní zahradě
Malé čarodějnice a čaroděje přivítalo krásné jarní počasí 
a nádherně rozkvetlá školní zahrada. Slet se konal jako 
vždy na seřadišti, kde si všichni společně zazpívali a pak 
se rozletěli po skupinách na svá čarodějná stanoviště. 
Prověřovala se všeobecná znalost magie, fyzická zdat-
nost a v neposlední řadě se také ochutnávaly speciální 
lektvary. Super zábavu si užívaly nejen děti, ale na své si 
přišel i personál místní mateřské školy. 

Text a foto: Tomáš Fúsek Děti v čarodějnických převlecích si překrásné slunečné dopoledne opravdu užívaly
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Pro lepší město
Mikulášovice
M A L É  O H L É D N U T Í

Ing. Trojanová Miluše, 
Starostka města

Ing. Bláha Antonín, 
Místostarosta města

Vážení občané,

Během našeho volebního ob-
dobí 2018–2022 došlo k�výraz-
nému obratu ve vnímání smy-
slu veřejných  nancí a�celkově 
došlo k novému, pozitivnímu 
přístupu k obecnímu majet-
ku. Nelze se ztotožnit s�názo-
rem, že kritérium úspěšnosti 
starosty a vedení města by 
měla být výše  nančních 
prostředků uložená na měst-
ském účtu za cenu zdevasto-
vaného města. Rozkvět měs-
ta je naopak přímo závislý na 
výši proinvestovaných peněz. 
Do roku 2018 se v blízkém 
centru Mikulášovic nacházely 
budovy, které svým technic-
kým stavem byly de novány 
jako bouračky. Nebylo jedno-
duché získat podporu zastu-
pitelů, tyto ruiny vykoupit, 
odstranit a�vzniklé plochy při-
vést do současného, ucházejí-
cího stavu.

Toto představovalo ne-
malé úsilí, ale nejdůležitější 

faktor úspěchu bylo myšlení 
jednotlivých členů MěZ. I zde 
byly značné názorové rozdíly. 
Dnes, s odstupem času, mů-
žete sami posoudit, zda při-
jatá rozhodnutí v této oblasti 
byla ku prospěchu města Mi-
kulášovice či nikoliv.

Otázka osudu některých 
nemovitostí bude v Mikulá-
šovicích aktuální i v dalších 
letech. Na území Mikulášo-
vic se nachází mnoho budov, 
u� kterých se bude jednou 
muset rozhodnout, jestli 
opravovat nebo bourat, po-
případě jak s nimi naložit. 
Ne všechno lze zachránit, ne 
všechno z minulosti bude mít 
smysluplné využití v budouc-
nosti a na všechno určitě ne-
budou peníze. Je tedy otázka, 
jestli je lepší žít v menším, 
malebném městečku za cenu 
odstranění některých nemo-
vitostí, nebo žít v rozsáhlém, 
zdevastovaném městě.

Ing. Trojanová M Ing. Bláha Antoní

1. zbořeniště Na schodech
2. stará pekárna
3. č.p.1 Střelnice

1

2

3
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Zveřejnění návrhu zásad péče 
2022 - 2041 o Národní park 

České Švýcarsko

Společně jsme uctili hrdinné osvoboditele Mikulášovic

Amatérská fotografická soutěž na téma Děti a zvířata

Prosím nerušit, hnízdíme!

Těžba u osady Kopec 

Zákaz spaní pod převisy 
v Saském Švýcarsku

KALENDÁŘ AKCÍ
4.6.2022 Michal David - koncert, koupaliště

5.7.2022 Fotbalový turnaj s programem 
hřiště, koupaliště

Oznámení návrhu Zásad péče o Národní park České Švý-
carsko pro období 2022 - 2041.
K návrhu Zásad péče se může každý vyjádřit ve lhůtě do 
10. 7. 2022.  Podrobnosti na: www.npcs.cz/zverejneni-
-navrhu-zasad-pece-2022-2041-o-np-ceske-svycarsko

Ve výroční den osvobození našeho města se dne 9.5. sešli občané již počtvrté, aby 
společně vzpomenuli a  poděkovali osvoboditelům Mikulášovic za hrdinné nasazení 
vlastních životů v boji proti německým nacistům za naši svobodu. Na náměstí položili 
věnce u památníku vojáků polské armády a u památníku obětí 2. světové války a na 
místním hřbitově květiny u hrobu poddůstojníka Edwarda Krzyzanowského, který po-
ložil v našem městě svůj život. V průběhu setkání si přítomní vyměnili své poznatky 
o době 2. světové války, které získali od svých příbuzných a přátel, kteří se jí zúčastnili. 
Akce se k velké radosti organizátorů zúčastnili i žáci 9. třídy zdejší základní školy pod 
vedením pana učitele Petra Pánka.
Všem, kdo společně uctili památku osvoboditelů našeho města děkuje náš spolek za 
účast a sděluje, že stejné pietní setkání se uskuteční ve výroční den osvobození města 
i další léta. 

 Vlastimil Jura, předseda pořádajícího spolku 
Mladí chovatelé zvířat z Mikulášovic

Připomínáme, že pro všechny věkové kategorie vyhlásil spolek Mladí chovatelé zví-
řat 2. ročník amatérské fotografické soutěže Děti a zvířata. Soutěž probíhá 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 je nutno zaslat 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, vítězo-
vé obdrží diplomy a věcné ceny.
Účast v soutěži je podmíněna souhlasem autora s použitím fotografií k jejich publiko-
vání a použití na výstavě.

Na Vaši účast se těší spolek www.mchz.estranky.cz

V  Národním parku České Švýcarsko (nejen) vstoupily 
v platnost od 1.3. dočasné uzavírky hnízdišť sokolů, čápů 
a výrů.
Bezpečnostní Omezení vstupu do hnízdních lokalit se 
nedotkne značených turistických cest, částečně však 
omezí využívání některých lezeckých objektů a případ-
ně některých neznačených lesních cest. Stráž přírody 
v těchto dnech hnízdní lokality vyznačuje informačními 
tabulkami ve třech jazycích a vymezovacími páskami.

V  období od 6. 5. nejpozději do konce června probíhá 
podél turistické trasy a cyklotrasy číslo 3032 u osady Ko-
pec těžba smrkových souší. 
Po dobu provádění prací trasa nebude průchodná ani 
průjezdná pro jízdní kola.
Informace o provádění prací je umístěna také v  terénu 
na dotčených křižovatkách cest.
Podle informací z LS Rumburk (Lesy ČR s.p.) má začít těž-
ba smrkových souší u osady Kopec.
Těžbou bude dotčena cyklotrasa 3032 a modrá turistická 
trasa. Lesní správce neumí říct, jak dlouho přesně bude 
omezení trvat, předběžný odhad je jeden až dva měsíce.
Nelze ovlivnit, aby těžba alespoň o víkendech neprobí-
hala – lze tedy předpokládat, že práce poběží i o sobo-
tách a nedělích.
Pro území NP byly vyrobeny výstražné cedule, strážci NP 
je umístí do Zadních Doubic a na odbočku u Brtnického 
mostu.

V Národním parku Saské Švýcarsko je nově od 20.5. do 
15.6. zakázané boofování - tedy spaní ve všech 58 biva-
cích pod převisy ve skalách Saského Švýcarska. 
Toto opatření bude platit každý rok vždy od 1.2. do 15.6.

Informační středisko, Nožířské muzeum a  prodejna 
suvenýrů i  nožů je otevřená současně. Otevřeno je od 
pondělí do neděle v době 9.00 do 16.00 hodin s polední 
pauzou 12.00 - 12.30 hodin, návštěvu vetší skupiny je 
nutné předem domluvit. Případné informace na tel.: 739 
452 734, e-mail: ic@mikulasovice.cz
Nožířské Muzeum rozšířilo svoji expozici o  další patro 
a celou řadu nových exponátů.
Městská knihovna je v  provozu, každý čtvrtek od 
14.00 hodin do 17.00 hodin

AKTUALITY 
Z INFORMAČNÍHO STŘEDISKA 

Foto: vlastní
Chovatelé pomník – Účastníci akce pokládají věnec k pomníku před místní školou.

FOTO ZPRÁVY

V mikulášovické mateřské škole proběhl na začátku května zápis dětí, které by se měly 
zařadit od následujícího školního roku do pravidelné předškolní výchovy
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Houbařská brigáda na 
„dlouhé míli.“

Pan Vladimír Trojan má 80!

Informace Spolku Kolem dokola 

Houbařský rej 
čarodějnic

Každoročně si připomínáme 22. dubna Den Země. Svá-
tek celé přírody, který nám vždy určí, že máme pečovat 
o svůj domov, své bezprostřední okolí. Měli bychom za-
čít každý sám u sebe. Spolek houbařů tak jako každý rok 
přiložil ruku k dílu. Datum brigády byl jasně určen. So-
botní dopoledne bylo příznivé pro tuto uklízecí činnost. 
Na trase v  Horních Mikulášovicích, úsek zvaný „dlouhá 
míle“ nabízel nepřeberné množství odpadků. Některé 
byly tak zajímavé, že se nedal určit jejich původ! Nicmé-
ně tento úsek byl vyčištěn a  houbařský spolek pevně 
věří, leč asi marně, že ta naše snaha nevyzní do ztracena. 
O životní prostředí bychom měli všichni pečovat a nebýt 
lhostejní k přírodě, která nás obklopuje.

Za spolek houbařů - Mirka Záveská

21. dubna 2022 oslavil 80 let pan Vladimír Trojan. 
V  roce 1957 nastoupil do učení na nožířskou školu, 
která tehdy byla v Mikulášovicích jako jediná v repub-
lice. Jako nejlepší student ve třetím ročníku dostal 
možnost pracovat v nástrojárně. Pak narukoval na voj-
nu a když se vrátil domů, najednou pro něj v nástrojár-
ně nebylo místo.
Ale protože v té době ve firmě zakládali oddělení vý-
voje, bylo to přesně v roce 1963, dostal nabídku do něj 
nastoupit. A právě tehdy začalo to, čemu by se dneš-
ním slovníkem možná řeklo “velká jízda”. 
Svou práci miloval, v  továrně býval často přes noc, 
tehdy se totiž rodily jeho nejlepší nápady. Stopy jeho 
umu nese snad každý nůž z  produkce Mikova až do 
devadesátých let. Neodmyslitelně je také spojen s vý-

vojem nožů UTON nebo Predator.
Svůj stůl má v  oddělení vývoje dodnes. Ač penzista, stále několikrát týdně přichází 
do dílny a pracuje na nožích, které patří k těm nejvíce řemeslně náročným. A u toho 
pořád přichází s novými nápady a řešeními, které Mikov posouvají dopředu. Zkrátka 
- sledovat ho při práci je podobný zážitek, jako pozorovat špičkového klavíristu - je to 
prostě koncert.
Gratulujeme a přejeme hodně zdraví a sil do dalších let.              zdroj: www.mikov.cz

I činnost našeho spolku se vrací po dvou letech různých 
protiepidemických opatření do normálu. Rádi bychom 
připomenuli, že náš spolek se věnuje sociálně aktivi-
začním službám v  prostorách Domu pro seniory (DPS) 
v Mikulášovicích. Cílem naší služby je aktivizace seniorů 
a  osob se zdravotním postižením, formou společných 
setkávání - zprostředkování kontaktu se společenským 
prostředím. Při těchto setkáních naši klienti tvoří různé 
výrobky a podobně.
Tuto službu jsme našim klientům poskytovali po celou 
dobu pandemie, ale v některých obdobích pouze v ome-
zené míře, protože naši klienti spadají do skupiny osob 

nejvíce ohrožených nemocí COVID.
Jedním z  omezení byla i  nemožnost prezentace naší činnosti na různých společen-
sko-kulturních akcích pořádaných v našem městě. Tyto prezentace byly často spojeny 
i s prodejem výrobků našich klientů.
Jelikož nám to zrušení hygienických opatření již umožňuje, rádi přivítáme zájemce 
o koupi výrobků od našich klientů, které vznikají během společných setkání, u nás ve 
spolku ve všední dny od 8.00 - 12.00 hodin. Jedná se o výrobky z keramiky, pletené 
košíky nebo ručně vyrobená mýdla a podobně. Jejich koupí také přispějejte na nákup 
materiálu na další tvorbu a podpoříte tak naši činnost tedy, aby se naši senioři a zdra-
votně postižení mohli společně setkávat, naučili se nové dovednosti a v neposlední 
řadě nás v případě potřeby mohli i požádat o radu, či pomoc.
Taktéž u nás rádi uvítáme i nové zájemce o naši službu z  řad seniorů nebo osob se 
zdravotním postižením.
S  naší činností se též můžete seznámit na našich webový stránkách: https://spolek-
-kolem-dokola.webnode.cz  nebo na facebooku. 
Těšíme se na Vás.
                                                                                    Jaroslava Špisová - vedoucí sociální služby

Tradiční pálení čarodějnic se letos vydařilo. Počasí nám 
přálo, a  tak spolku houbařskému nic nebránilo, aby se 
rozloučil se zimním obdobím a  přivítal tak očekávané 
jaro. Nesmíme zapomenout na houbařskou sezonu. 
Jsme zvědaví, jaké úlovky nám připraví. Čarodějnický 
den byl již tradičně označen v  kalendáři. Přípravy byly 
v  plném proudu. Vystrojená čarodějnice byla připrave-
na vzplanout na hranici. Vše vypuklo k večeru v osmnáct 
hodin. Hranice byla podpálena k  radosti všech přítom-
ných. Na řadu se dostalo, jak je to již dávným zvykem 
opékání buřtů. Mezi houbařskou chasu se dostavily tři 
parádní čarodějky, ta čtvrtá byla nemilosrdně upálena. 
Měla smůlu. Pohodový podvečer rychle ubíhal v  druž-
ném rozhovoru a plánováním dalších houbařských akcí, 
na které se již teď těšíme. Houbám zdar!

Za spolek Mirka Záveská. 

Foto: Václav Zeman
Jarní úklid podél silnice na výjezdu směrem na Brtníky 
místní houbaři uklízejí každé jaro již dlouhá léta

Foto: Václav Zeman
K tradičním jarním setkáním mikulášovických houbařů 
patří také akce pálení čarodějnic

FOTO ZPRÁVY

Ve Slovanském domě se uskutečnila dvě tematická vystoupení pro žáky základní školy. 
Pro mladší byl připraven průřez zejména folkovou a lidovou hudební scénou. Druhý 
stupeň pak mohl sledovat poutavou historii legendárních Beatles.



strana 6 květen 2022MIKULÁŠOVICKÉ NOVINY

Češi loni posunuli laťku v třídění odpadů! 
Každý jich v průměru vytřídil bezmála 72 kilogramů!

Třídění odpadů v  Česku nabralo loni na 
obrátkách. Češi nejenže udrželi rostoucí 
trend, třídili navíc s  takovým elánem, že 
překvapili i  celkovým množstvím vytří-
děného odpadu. Loni ho vytřídil každý 
obyvatel ČR do barevných kontejnerů 
v průměru 71,8 kilogramů. To je o celých 
5 kilogramů více než v roce 2020!
I  přes velké změny ve společnosti způ-
sobené pandemií koronaviru rostlo 
množství vytříděných odpadů na jedno-
ho obyvatele podobnym tempem jako 
v předchozích letech. Třídění zůstali Češi 
věrní, v ČR se podařilo i v roce 2021 udr-
žet stav, kdy bezmála 3⁄4 všech obyvatel 
pravidelně třídí své odpady. A  třídili ješ-
tě více, než kdy předtím. V  průměru ka-
ždý Čech vytřídil 22,5 kilogramů papíru,  
16,8 kg plastů, stejné množství kovů,  
15,2 kg skla a necelý půlkilogram nápojo-
vých kartonů. 
Nová definice recyklace a  kroky na 
podporu recyklace
Zásadní dopad na plnění stanovených 
cílů měly nové odpadové a  obalové 
předpisy, které zavedly nová evropská 
pravidla. Tím nejdůležitějším byla změna 
statistických definic recyklace, zejmé-
na rozlišení procesu úpravy odpadů pro 

recyklaci od samotné konečné recykla-
ce. Pro ČR bylo také významné vyřazení 
produkce certifikovaných alternativních 
paliv (TAP) ze statistického vykazování 
recyklace, kam dosud patřila. I  z  toho 
důvodu bylo nutné samotnou recyklaci 
(materiálové využití) ještě více podpořit.
Na pozadí epidemiologických opatření 
tak probíhaly dva velmi důležité proce-
sy směřující k  vyšší recyklaci. Tím prv-
ním byla úprava způsobu sběru odpadů. 
V  řadě obcí byly zavedeny tzv. multiko-
moditní sběry tříděného odpadu. Jedná 
se o  společný sběr materiálově různých 
odpadů do jedné nádoby tam, kde do-
třiďovací linka umožňuje jejich následné 
oddělení. Typicky jde o  sběr kovů spolu 
s  plasty. Tento způsob sběru umožňuje 
intenzivní sběr všech tříděných komodit 
i v husté zástavbě, kde z prostorových dů-
vodů není možné instalovat další kontej-
nery. Proto tuto možnost třídění uvítala 
řada obcí, které tak mohly bez problémů 
nabídnout hustou síť nádob a  pytlů pro 
sběr kovů. Díky této změně dnes může 
takto kovy třídit více než 8 milionů ob-
čanů a sběrná síť pro ně se dále rozšiřuje.
Druhým podstatným prvkem pak byla 
započatá organizační i  technologická 

Klub českých turistů Krásná Lípa  
město Krásná Lípa

a folklorní soubor Lužičan
pořádají v sobotu 11. června 2022

POHÁDKOVÝ LES  – 36. ročník  
STAROČESKÝ JARMARK 

a X. MEZINÁRODNÍ FOLKLORNÍ FESTIVAL

Start: kulturní dům (kino) v Krásné Lípě
 trasa 2 km /registrace 8.00–11.30/
 trasa 7 km /registrace 8.00–10.00/
Cíl: v kulturním domě s ukončením ve 14 hodin.

Startovné 50,-Kč na osobu
Odměna: diplom, upomínkové předměty, sladkosti, pro děti 
s diplomem skákací hrad na náměstí zdarma, výtvarné dílny zdarma
Akce se koná za každého počasí
Konání akce umožnil podnik Lesy České republiky, s.p.
Pohyb účastníků akce v lese na lesních cestách je konán na vlastní nebezpečí

 * pohádkové trasy vhodné i pro rodiče s kočárky
 * až 24 pohádkových stanovišť a 70-80 pohádkových bytostí
 * stanoviště plná her a překvapení
 * občerstvení na trase 7 km
 * psi na krátkém vodítku
 * na náměstí celodenní kulturní program pro děti a dospělé

www.krasnalipa.czwww.kctkrasnalipa.cz

PROGRAM
 8.00 hod  – Pohádkový les – pořádá KČT Krásná Lípa
 8.00–10.00 hod – Pohádkový les (trasa 7 km)
 8.00–11.30 hod – Pohádkový les (trasa 2 km)
 9.00–17.00 – Staročeský jarmark
 9.30 hod  – vystoupení  souborů v rámci MFF KL
 11.00 hod  – koncert JAZZDEATH Mělník
 13.00 hod  – pohádka
 14.00 hod  – vystoupení souboru v rámci MFF KL
 14.30 hod  – vyhodnocení soutěže „Bábovka jarmarku“
 15.00 hod  – průvod městem
 15.30 hod  – vyhodnocení a odměna stanovišť a poh. bytostí
 16.00 hod  – GALAPROGRAM  X. MFF Krásná Lípa 
 19.00 hod  – koncert Vlasty Horvátha
Po koncertě volná vystoupení souborů a muzik.
Po celý den Staročeský jarmark s ukázkami lidových řemesel 
a stánkový prodej, výtvarné dílničky pro děti, atrakce pro účastníky 
Pohádkového lesa.

Informace: Mikuláš Peterka, vedoucí pohádkového lesa 
e-mail: mikulas.peterka@seznam.cz  
mobil: 602 482 239

Navštivte město Krásná Lípa a projděte se 
pohádkovým lesem – těšíme se na vás!

Cukrárna 
u Moniky

modernizace dotřiďovacích procesů na třídicích linkách, 
zejména v  případě plastů. Smyslem je především od-
klon od výroby TAP, do procesu recyklace, tedy zvýšení 
účinnosti dotřídění na jednotlivé polymery. Tento mo-
dernizační proces na třídicích linkách jsme podporovali 
úpravou odměn, které nejen výrazně narostly, protože 
kvalitní dotřídění je pochopitelně dražší, ale také jsou 
nyní navázány na samotnou dosaženou účinnost. To po-
chopitelně motivuje linky k inovacím v technologii i or-
ganizaci jejich provozu.
Smyslem změny způsobu financování bylo spojit jej 
nikoli s  množstvím upravovaného odpadu, ale pře-
devším s  množstvím odpadu vstupujícího do konečné 
recyklace. Cílem je tedy propojit financování třídicích 
linek s  měřicím bodem recyklace, který dle nové legis-
lativy je na vystupu z dotřiďovacího procesu. Současně 
navýšené platby reflektovaly novou zákonnou úpravu, 
která vyžaduje, aby i nerecyklovatelný odpad byl využit, 
alespoň energeticky. Díky zahájené intenzifikaci proce-
su dotřídění odpadu se podařilo dosáhnout dobrého 
výsledku recyklace i v případě plastových obalů, kde je 
podle nových definičních podmínek zajištění splnění 
požadovaného cíle recyklace nejobtížnější. Tento proces 
modernizace bude pokračovat i v dalších letech, protože 
pro splnění náročných cílů směrnic EU bude nutné do-
sáhnout ještě vyšší účinnosti třídění.
EKO-KOM rozvíjí systém třídění již 25 let
Rok 2021 byl pro celý systém třídění a recyklace náročný. 
Nejen, že se v oblasti nakládání s odpadem projevovala 
řada problémů spojených s epidemií, ale také se zásadně 
změnily prakticky všechny předpisy spojené s  odpady 
a recyklací obalů. EKO-KOM, a.s., problémy překonal ve 
spolupráci s obcemi, městy i odpadovými firmami. Letos 
je to již 25 let soustavné spolupráce na rozvoji sběrné 
sítě, jejím financování, na vylepšování technologií třídi-
cích linek a rozvoji recyklace obalů.
Třídění a  recyklace obalů pomáhá snižovat uhlíko-
vou stopu.
Díky třídění odpadů v domácnostech a obcích vzniká su-
rovina, která se na třídících linkách dotřídí na jednotlivé 
druhotné suroviny připravené k recyklaci a využití - pro 
výrobu nových produktů nebo jako zdroj energie či ná-
hrada hnědého uhlí v  teplárnách. Tříděním odpadů se 
snižuje zátěž životního prostředí - každoročně tříděním 
a recyklací obalových odpadů šetříme přírodní zdroje su-
rovin, energii a zamezujeme rozšiřování skládek. A díky 
třídění a  recyklaci odpadů se nám také daří významně 
snižovat uhlíkovou stopu. Loni se podařilo dosáhnout 
úspory CO2 ekv. ve výši přes 980 000 tun. Podrobné 
informace o  výsledcích systému třídění a  recyklace  
EKO-KOM za rok 2021, včetně grafů, naleznete v příloze.

Kontakt pro více informací: 
Lucie Müllerová, tisková mluvčí EKO-KOM, a.s., mullero-
va@ekokom.cz, 
tel.: 602 186 205, www.ekokom.cz, 
www.jaktridit.cz 

Prodej slepiček
Červený Hrádek prodává slepičky typu Tetra hně-
dá, Dominant všechny barvy, Green Shell - typu 

Araukana a Dark Shell - typu Maranska.
Stáří 16 - 20 týdnů. Cena 199 - 245,- Kč/ks.

Prodej se uskuteční: 
19.6. 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



strana 7květen 2022 MIKULÁŠOVICKÉ NOVINY

TIP  NA VÝLET  
Hohnstein a okolí

Dolní Sasko se na svém území může po-
chlubit mnoha hrady a  zámky. Na celou 
řadu z nich jsme vás už prostřednictvím 
naší cestovní kanceláře pozvali. Tentokrát 
konečně došlo i  na ten nejbližší, jeden 
z nejznámějších a nejvíc navštěvovaných 
historických objektů. V  samém centru 
Saského Švýcarska, na kamenném ost-
rohu, vysoko nad údolím Polenztal, pou-
hých 10 kilometrů od přechodu v  Dolní 
Poustevně, ve vesničce stejného jména, 
ční pohádkově malebný hrad Hohnstein.
Jako u  většiny dalších zdejších tvrzí 
a zámků měla i ve zrodu tohoto unikátu 
prsty česká šlechta. Tentokrát to byli páni 
z Michalovic. Od nichž později přešel do 
vlastnictví Berků z Dubé, než ho po sto le-
tech existence odkoupil míšeňský kurfiřt 
Friedrich (Bedřich), kterému pak držení 
tohoto pozemku potvrdil Jiří z  Podě-
brad. Aby v té anabázi nebylo těch Čechů 
málo, na čas se na něm zabydleli i páni ze 
Šlejnic. Umístěn byl nad  Českou solnou 
stezkou,  která vedla z Míšně přes Mikulá-
šovice, Šluknov a Rumburk, a poprvé byla 
v  letopisech zaznamenána v  roce 1333 
jako v  té době, jedna z  nejdůležitějších 
kupeckých cest na naší hranici.
Hohnstein byl za dobu své existence 
mnohokrát obléhán, ale nikdy nebyl do-

byt. Postupem času, kdy už hrady ztratily 
svůj význam, sloužil jeho objekt postup-
ně jako sídlo státní správy, královská po-
kladna a v roce 1919 zde bylo zřízeno ná-
pravné zařízení a  věznice pro mladistvé. 
Z té pak byla ještě mládežnická ubytovna 
a ubytovací pořádek na hradě dovršili na-
cisté, kteří zde zadržovali politické vězně 
a zajatce, kterých tu mělo být internová-
no na 6 tisíc. Po válce se do svých prosto-
rů vrátili mládežníci z NDR a jako ubytov-
nu junioři hrad využívají dodnes.
Kdo by to řekl, že samotné městečko 
Hohnstein dnes v  údolní kotlině obý-
vá 4 tisíce Sasů, v  prostředí architektury 
s hrázděnými a roubenými domy, z nichž 
nejstarší je radnice (1688) a  lékárna 
(1721) v samém centru.
Z Hohnsteinu pochází slavný loutkář Max 
Jacobi, působící zde od roku 1928. Z jeho 
loutek je nejznámější postavička kašpár-
ka ve zcela moderním pojetí. Loutky se 
zde vyrábějí dodnes a místní loutkáři laž-
doročně pořádají velký mezinárodní fes-
tival, jehož se účastní i divadelníci z Pous-
tevny. V  místním infocentru bychom si 
neměli nechat ujít výstavu mistrových 
loutek. Ten v mládí patřil k hnutí „Stěho-
vavých ptáků„ , kteří vyzývali společnost, 
aby se vrátila k přírodě a volnosti. On sám 

Rozhledna Rathmansdorf

Loutkář  Max Jacobi se svým kašpárkem

 
Finanční podpora na výměnu zastaralých zdrojů tepla na pevná paliva 

pro nízkopříjmové domácnosti v Ústeckém kraji v rámci OP ŽP 2021-2027 

KOTLÍKOVÁ DOTACE  
 

                                             

PODMÍNKY A VYHLÁŠENÍ VÝZVY  
Výzva je zaměřena na nízkopříjmové domácnosti  
Podmínky výzvy se připravují 
Vyhlášení výzvy se předpokládá v květnu 2022 
 
PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ O DOTACI 
Zahájení příjmu elektronických žádostí se předpokládá 
v červnu 2022 
Ukončení příjmu žádostí 31. srpna 2022 
 
KDO MŮŽE ŽÁDAT O DOTACI NA VÝMĚNU KOTLE  
Žádat může fyzická osoba:  
 vlastník nebo spoluvlastník rodinného domu, bytové 

jednotky v bytovém domě, nebo trvale obývané stavby pro 
rodinnou rekreaci, který zde trvale bydlí (bydliště) 

 nemovitost je na území Ústeckého kraje 
 průměrný čistý příjem na člena domácnosti v roce 2020 

nebyl vyšší než 170 900 Kč, tj. 14 242 Kč na osobu a 
měsíc. Příjmy členů domácnosti jsou průměrovány 

 sledovány budou běžné příjmy za rok 2020 – zdanitelné 
příjmy, důchody a vybrané druhy dávek 

 domácnosti složené výhradně z osob pobírající starobní 
důchod nebo invalidní důchod 3. stupně – nemusí dokládat 
příjmy, jsou automaticky způsobilí pro dotaci 

 u nezletilých dětí a studentů do 26 let se příjmy považují za 
0 Kč 

 posuzují se všichni členové domácnosti, splnění kritéria 
nízkopříjmové domácnosti bude posuzováno k datu 
podání žádosti 

Nemovitosti musí být vytápěny kotlem na tuhá paliva s 
ručním přikládáním 1. nebo 2. emisní třídy. Provoz těchto 
kotlů musí být ukončen ke dni 1. září 2022. 
Žadatelé, kteří nesplňují podmínky nízkopříjmové 
domácnosti, mohou žádat o dotaci v dotačním programu 
Nová zelená úsporám https://novazelenausporam.cz.  
 
DOTACI JE MOŽNÉ POSKYTNOUT 
Nové tepelné zdroje  splňující Směrnici o Ekodesignu, které 
jsou vedeny v Seznamu registrovaných výrobků vedeném 
SFŽP ČR na https://svt.sfzp.cz 
 
VÝŠE DOTACE 
Podpora fyzickým osobám bude poskytována formou dotace 
na tyto nové tepelné zdroje realizované od 1. ledna 2021 ve 
výši 95% ze způsobilých výdajů maximálně: 
 
Kotel na biomasu   130 000 Kč 
 
Tepelné čerpadlo   180 000 Kč 
 
Plynový kondenzační kotel  100 000 Kč  
Podpora Plynových kotlů kondenzačních je garantována 
pouze v případě, že výměna již byla realizována nebo je 
vystavena závazná objednávka v termínu do 30. dubna 
2022. 
REALIZACE VÝMĚNY 
Výdaje na realizaci projektu jsou způsobilé od 1. ledna 2021 
do 30. června 2025  
 

V JAKÝCH PŘÍPADECH NEBUDE DOTACE 
POSKYTNUTA 
  na výměnu jiných typů tepelných zdrojů, např. kamen 
 (jednotlivě stojících) či krbových vložek, stávajících kotlů 

s automatickým přikládáním paliva ani na stávající plynové 
kotle a elektrokotle 

 na výměnu zdroje tepla podpořeného v minulosti 
z programů Zelená úsporám, Nová zelená úsporám nebo 
ze společných programů na podporu výměny kotlů 
realizovaných Krajem a Ministerstvem životního prostředí; 

 na domy určené výhradně k podnikání 
 v případě, že je omezeno právo vlastníka nakládat 

s nemovitostí (exekutorská či soudcovská zástava nebo 
vyvlastnění) 

 v případě, že žadatel bude mít k termínu podání žádosti, 
neuhrazené závazky po lhůtě splatnosti vůči poskytovateli, 
u finančního úřadu, okresní správy sociálního 
zabezpečení, Ministerstva životního prostředí, Státního 
fondu životního prostředí České republiky nebo Evropské 
unii, tj. je dlužníkem státu nebo Evropské unie 

 
PŘÍPRAVA PODÁNÍ  
 vybrat nový tepelný zdroj ze seznamu podporovaných 

výrobků uvedený - https://svt.sfzp.cz. 
 připravit fotodokumentaci stávajícího kotle napojeného 

na otopnou soustavu a komínové těleso 
 vyplnit elektronickou žádost o dotaci 

 
ŽÁDOST O DOTACI 
Žádost o dotaci bude možné podávat výhradně 
elektronickou formou s následným doručením písemností. 
Formulář žádosti o dotaci a další požadované přílohy budou 
uveřejněny na webových stránkách Ústeckého kraje. 
 
INFORMACE 
Informace jsou na webových stránkách Ústeckého kraje  
https://www.kr-ustecky.cz – Dotace-Kotlíková datace 
 
KONTAKTY 
Krajský úřad Ústeckého kraje 
Odbor podpory podnikání, inovací a transformace  
Kontaktními osobami jsou:  
 
Ing. Tomáš Vaněk   475 657 511
 vanek.t@kr-ustecky.cz   
Ing. Darja Boudníková   475 657 986 
 boudnikova.d@kr-ustecky.cz    
Bc. Eva Feltlová   475 657 392 
 feltlova.e@kr-ustecky.cz    
Bc. Alena Franceová   475 657 354 
  franceova.a@kr-ustecky.cz 
František Minárik   475 657 363 
  minarik.f@kr-ustecky.cz 
Bc. Kateřina Řádová   475 657 514 
  radova.k@kr-ustecky.cz 
Ing. Natalie Švarcbachová  475 657 677 
  svarcbachova.n@kr-ustecky.cz 

byl nacisty zatčen a odvlečen do koncentračního tábora, 
zatím co ostatní členové spolku až do konce války hrají 
pro vojáky. Po válce Jacobi divadelní společnoct vzkřísí 
a  stává se uznávaným presidentem Mezinárodní asoci-
ace loutkařů UNIMA. Zemřel v Hamburku v roce 1967.
Za návštěvu určitě stojí i kostelík, na němž se podepsal 
slavný architekt Georg Bähr, který má na svědomí hlav-
ně slavný dóm Frauenkirche v Drážďanech, který byl při 
bombardování v  roce 1945 zcela zničen, ale v  celkem 
nedávné době doslova vstal z popela a  je dominantou 
Drážďan. Jistou zvláštností je místní hřbitov, umístěný 
na návsi uprostřed obce.
Z podhradí se nám nabízí možnost k několika výletům 
do okolí. Návštěvníci a  turisté nejčastěji volí ten na 
BRAND, chcete-li Spáleniště. Toto místo je označováno 
jako balkon Saského Švýcarska s nádherným výhledem.
Po příjemné a nenáročné procházce dojdeme na vyvýše-
ninu ve výšce asi 180 metrů se zázemím v podobě hote-
lu s restaurací. Za příznivých povětrnostních podmínek 
je odtud vidět až na Krušné hory a  České Středohoří. 
Hohnstein ještě nabízí příjemné prostředí místního kou-
paliště.
Nabaženi zážitky z Hohnsteinu a Brandu, osvěženi kou-
pelí, si ještě můžeme zpestřit cestu domů výhledem 
z  nedaleké, nedávno v  moderním stylu vybudované, 
rozhledny v obci Rathmansdorf.

 Text a foto: Petr Horák
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Medailová umístění v Českém poháru
Historicky největší zastou-
pení v  soutěžích Českého 
poháru pro Mikulášovice, 
jaké kdy bylo, a  to navíc 
někteří závodníci nestar-
tovali ze zdravotních dů-
vodů. Celkem tři starty 
v  nejvyšší české soutěži 
tak definitivně rozhodly 
o  postupu na Mistrovství 
České republiky, které se 
poběží již 11. června v Kra-
lovicích. Také tento závod 
se započítá do celkového 
pořadí národního žebříč-

ku a  následné zařazení 
sportovců do reprezenta-
ce pro letošní mezinárod-
ní závody. Již nyní se dá 
předpokládat vzhledem 
k dosavadním výsledkům, 
že i  letos budou mít Mi-
kulášovice na mezinárod-
ním poli své zastoupení. 
Naši závodníci se medai-
lově prosazují a  umísťují 
na předních příčkách, ale 
nevyhýbá se jim i  ta po-
věstná sportovní smůla 
v  podobě nemocí a  zra-

nění. Po třetím posledním 
nominačním závodě pro 
účast na mistrovství ČR 
již známe všechna jména 
závodníků, kteří budou 
naše město reprezentovat 
na této nevyšší celostátní 
soutěži. Mistrovský závod 
proběhne 11. června 2022 
v  Kralovicích a  současně 
poslední možnost pro za-
řazení do reprezentace 
České republiky pro mezi-
národní soutěže.

Text a foto: Tomáš Fúsek

VÝSLEDKY Z ČESKÝCH POHÁRŮ:
(závodníci s právem startu na MČR jsou zvýrazněni)

                                             Hostín u Vojkovic Brno Dětmarovice
Nejmladší žákyně:
Alice Vejražková 1. místo 3. místo 1. místo
Zuzana Vejražková 6. místo 9. místo 4. místo
Apolena Fojtová 8. místo 19. místo 6. místo
Nela Kalousková 15. místo 25. místo 18. místo
Nejmladší žáci:
Matěj Knap 11. místo 5. místo 6. místo
Patrik Kalousek 12. místo 8. místo 7. místo
Matěj Vokoun 10. místo 15. místo 12. místo
Nejmladší žáci:
Václav Kubička 8. místo - - - - - - 
Filip Vokoun 11. místo 17. místo 15. místo
Mladší dorostenky:
Barbora Trojanová 1. místo 1. místo - - -
Mladší dorostenci:
Lukáš Machorek 9. místo 3. místo 14. místo
Starší dorostenci:
Daniel Kreibich 2. místo 6. místo 3. místo
Ženy „A“:
Andrea Fúsková 13. místo 9. místo 9. místo
Michaela Kreibichová 2. místo - - - - - -
Muži „A“:
Tomáš Levan 12. místo - - - - - -
David Machorek - - - 8. místo 10. místo
Ženy „B“:
Květa Fúsková 6. místo 5. místo 11. místo
Muži „B“:
Tomáš Fúsek 4. místo 11. místo 2. místo
Vojtěch Šimek 2. místo 8. místo 7. místo
Petr Kalousek 7. místo 2. místo 11. místo

FOTO ZPRÁVY

Představiteké města starostka Ing. Miluše Trojanová a mís-
tostarosta Ing. Antonín Bláha položili květiny k  pomníku 
před základní školou a uctili tak památku obětí druhé svě-
tové války.

Žáci naší základní školy se zúčastnili turnaje ve vybíjené 
smíšených družstev ve Velkém Šenově, mezi deseti startu-
jícími družstvy se rozhodně neztratili. Družstvo mladších 
si vybojovalo krásné 2. místo a starší pak získali pomyslný 
bronz.

Zkraje května proběhlo nedaleko Kralup nad Vltavou Mis-
trovství České republiky TZ v supersprintu, do finále z roz-
běhů postoupilo hned několik mikulášovických závod-
níků Matěj Vokoun - žáci (10. místo), Tomáš Levan - muži  
(7. místo), Tomáš Fúsek - muži (4. místo). V  kategorii žen  
se pak Andrea Fúsková stala vicemistryní ČR.

Mikulášovické fotbalové „áčko“ sehrálo derby utkání v Dol-
ní Poustevně. Přesto, že hráči domácí Poustevny tlačili 
a  měli řadu šancí, nakonec byli šťastnější naši hráči, kteří 
zvítězili 2:1 a připsali si do tabulky cenné tři body.Mikulášovičtí běžci zvládli vstup do sezony závodů Českého poháru v Hostíně u Vojkovic


