
číslo 10 ročník 32 říjen 2022 ZDARMA

SVOZY ODPADŮ 
LISTOPAD 2022

DOMOVNÍ ODPAD
týdenní - každé pondělí

14ti denní - liché pondělí 
7.11. a 21.11.

kombinovaný - každé pondělí
měsíční - pondělí 7.11.

PYTLE S TŘÍDĚNÝM ODPADEM
sudé pondělí 14.11. a 28.11.

BIO ODPAD
sudé středy 2.11. a 16.11.

SBĚRNÝ DVŮR
každý všední den 

od 14.00 do 16.00 hodin
sobota 5.11. a 19.11.

od 9.00 do 11.00 hodin

Výsledky komunálních 
voleb 2022 – Mikulášovice 

Ordinace praktického 
lékaře

MUDr. Pavla Ticháčková
UPOZORNĚNÍ

návštěvu v ordinaci
 je nutné 

TELEFONICKY OBJEDNAT
412 394 578
775 536 155

pondělí
12.00 - 18.00 hodin

úterý - pátek
8.00 - 11.00 hodin

Prosíme o trpělivost!

Fotozprávy 
str. 4

Fotozprávy 
str. 5

Volební účast 51,88% (898 voličů)
ZMĚNA – 3.679 hlasů (5 mandátů)
1.  Bc. Aleš Jandus – 530 hlasů
3.  Bc. Jan Tříško – 380 hglasů
2.  Mgr. Jana Šedová – 360 hlasů
4.  Ing. Petra Muchová – 346 hlasů
5.  Mgr. Iveta Talian – 316 hlasů
Pro lepší město Mikulášovice 
– 2.096 hlasů (3 mandáty)
1. Ing. Miluše Trojanová – 256 hlasů
2. Ing. Karel Ježek – 216 hlasů
6.  Petr Opočenský – 215 hlasů
Nezávislí pro krásné Mikulášovicve 
– 1.753 hlasů (2 mandáty)
2.  Ing. Robert Riedel – 306 hlasů
3. Mgr. Dagmar Kalousková – 249 hlasů
Pro naše město – 1.358 hlasů (1 mandát)
2.  Mgr. Roman Klinger – 230 hlasů
ODS – 273 hlasů (0 mandátů)

Vážení spoluobčané,

Ustavující zasedání Zastupitelstva 
města Mikulášovice

letošní podzimní volby přinesly do našeho města změ-
nu a v  jeho čele budou stát noví představitelé. Po čty-
řech letech, během kterých jsem díky vaší volbě měla 
možnost vykonávat post starostky města, je to okamžik, 
kdy se můžu trochu zastavit a ohlédnout se zpět.  Mno-
hé z toho, co jsme si vytknuli jako cíl, se podařilo splnit. 
Demolice starých stavení hyzdících naše město, rekon-
strukce školy, rekonstrukce městských domů atd., to vše 
jsou projekty, na které myslím můžeme být jako občané 
našeho města právem hrdi. 
Samozřejmě, že ne vše, co jsme prožili, bylo snadné. 
Máme za sebou především velkou epidemickou krizi ne-
moci COVID-19, která od každého z nás vyžadovala vel-
kou míru sebekázně a ohleduplnosti k ostatním.  Společ-
ně jsme to však zvládli. A zvládli jsme i další výzvy, které 

před nás život postavil. 
Svět, ve kterém žijeme, není jednoduchý. Každý z nás ho 
vnímáme trochu jinak, máme různé názory na události, 
které se kolem nás dějí. Na druhou stranu nás všechny 
spojuje místo, kde žijeme, tradice, na které navazujeme 
a které také společně vytváříme, a samozřejmě i problé-
my, které musíme společně zvládat. 
Chtěla bych proto poděkovat všem, kteří se během 
uplynulých čtyřech let jakýmkoliv způsobem podíleli na 
všem pozitivním, co se ve městě odehrálo. A věřím, pro-
tože nám všem záleží na Mikulášovicích a jejich prospe-
ritě, že budeme i nadále společně hledat a nacházet ces-
tu, kterou bychom se jako místní komunita měli ubírat. 

Díky, Ing. Miluše Trojanová

Na prvním zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice všichni pří-
tomní nově zvolení zastupitelé složili slavnostní slib. Končící starost-
ka Ing. Miluše Trojanová v krátké řeči nejprve poděkovala všem voli-
čům za přízeň, zastupitelům a spolupracovníkům pak za odvedenou 
práci. Po běžných programových procedurách přišla na řadu volba 
starosty, a to veřejným hlasováním. Jediným navrženým kandidátem 
byl Bc. Aleš Jandus, který byl jednohlasně do funkce zvolen. Poté se 
již ujal řízení prvního zasedání nově zvolený starosta Bc. Aleš Jandus 
a následovala volba místostarosty, jedinou navrženou kandidátkou 
byla Mgr. Jana Šedová, která byla rovněž zvolena všemi zastupiteli. 
Následovala volba předsedy finančního výboru, do jehož čela byla 
zvolena Mgr. Dagmar Kalousková, do funkce předsedy kontrolního 
výboru byl zvolen Ing. Robert Riedel. Do obou výborů byly také do-
plněni jejich členové. Po schválení zákonných odměn zastupitelům, 
předsedům výborů a neuvolněné místostarostce následovala disku-
ze. Slova se ujal pouze nově zvolený starosta, který poděkoval býva-
lému vedení, voličům a vyslovil přání dobré a vlídné spolupráce se 
všemi občany Mikulášovic.

Nově zvolený starosta města Mikulášovice se stal Bc. Aleš Jandus Místostarostkou byla zvolena Mgr. Jana Šedová
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Český varhaní festival také 
v Mikulášovicích 

Místní houbaři 
přednášeli školákům 

Připomenutí termínů ukončení akce a předložení 
Závěrečné zprávy ke kotlíkové dotaci v Ústeckém kraji

V  rámci celorepublikového turné se 
v  kostele sv. Mikuláše v  Mikulášovicích 
představily studentky varhanního oddě-
lení Plzeňské konzervatoře Ivana Měsíč-
ková a Markéta Pavlíková.
Český varhanní festival usiluje o zlepšení 
postavení českých historických varhan,
této nesmírně ohrožené evropské hod-
noty v očích široké veřejnosti.
O Českém varhanním festivalu
Český varhanní festival založil v  roce 
2007 varhaník a  dirigent Adam Viktora. 
Za dobu své existence festival uspořádal 
více než 100 varhanních koncertů a  ex-
kurzí u  významných historických varhan 
pro tisíce nadšených posluchačů v  celé 
České republice. O  významu projektu 
svědčí také podpora Ministerstva kultu-
ry, které vyhodnotila festival jako velmi 
záslužný a  perspektivní. Cílem Českého 
varhanního festivalu je pořádání varhan-
ních koncertů v  nejrůznějších městech 
a obcích naší země, bez ohledu na jejich 
velikost a  region. Jediným kritériem je 
pro nás propagace historických varhan.
Festival každoročně představuje v  ce-

lostátním měřítku nejen varhany velké 
a slavné, ale i takové, o nichž se sice, v ně-
kterých případech, dozvídáme z  odbor-
né literatury, ale jejichž zvukové kvality 
zůstávají koncertnímu publiku utajeny. 
Interprety jsou vždy vynikající profesio-
nální varhaníci z Čech i ze zahraničí, kteří 
připravují jedinečné koncertní programy 
pro jednotlivé nástroje.
Historické varhany patří neodmyslitelně 
ke kulturnímu dědictví naší země, jsou je-
dinečným nositelem zvukového obrazu 
dávno minulých dob a  zaslouží si mno-
hem více pozornosti, než se jim v dnešní 
době dostává. Na způsobu, jakým budou 
varhany celospolečensky vnímány závisí 
i jejich budoucí osud.
Všechny města a obce, které se k tomuto 
důležitému festivalu připojují, připravují 
svým obyvatelům krásný hudební zážitek 
a napomáhají tak i záchraně těchto své-
rázných a  nenahraditelných svědků naší 
vlastní minulosti. Vybrané vstupné věnu-
jeme majitelům varhan jako příspěvek na 
jejich údržbu nebo opravy.

zdroj: www.ceskevarhany.cz

Tradiční podzimní přednáška o houbách se uskutečnila 
opět po roce v místní základní škole, tentokráte byla ur-
čena pro starší žáky z vyšších ročníků. Letos si mikulášo-
vičtí houbaři rozhodně nemohli stěžovat na nedostatek 
exemplářů, které jim při samotném výkladu posloužily 
k  praktickým ukázkám rozdílů mezi jednotlivými dru-
hy hub. Zejména pak s upozorněním na houby nejedlé 
a  především jedovaté, které by se do košíku žádného 
houbaře rozhodně neměly zamíchat. Desítky nejrůzněj-
ších druhů jedlých, nejedlých i  jedovatých hub si děti 
mohly prohlédnout a případné dotazy jim předsedkyně 
mykologického kroužku Mirka Záveská zodpověděla. 
Místní kroužek houbařů je v našem městě velice aktivní 
a v letošním roce oslavil již čtyřicáté výročí od svého vzni-
ku.                                                                                                                                                      

Text a foto: Tomáš Fúsek

Dovolte mi, abych Vás upozornila, že realizace 
výměny starého kotle za nový musí být ukon-
čena do 31. prosince 2022   tzn. nový zdroj 
zaplacen a  přiveden do trvalého provozu, 
provedeny úhrady všech způsobilých výdajů, 
které budete předkládat k vyúčtování dotace 
dle Článku I. odst. 5  - Smlouva o  poskytnutí 
dotace). Výdaj, který nebude neuhrazený do 
tohoto data, nebude uznán jako způsobilý vý-
daj (Článku IV odst. 5 - Smlouvy o poskytnutí 
dotace). 
Úhradou se rozumí, že v  tento den již bude 
hrazená částka odečtena z  Vašeho účtu, ni-
koliv že tento den bude pouze zadán příkaz 

k  úhradě, který bude zaúčtován v  některém 
z následujících dnů. 
Po ukončení realizace (tj. po zaplacení všech 
výdajů a  uvedení nového zdroje do trvalého 
provozu) je nutné doručit Závěrečnou zprávu 
s  povinnými přílohami (viz příloha) a  to nej-
později do 31. ledna 2023. 
Doručením se míní, že tento den musí být Zá-
věrečná zpráva dodána na podatelnu Krajské-
ho úřadu nikoliv pouze odeslána!!!
V případě časové tísně (tzn. že nestihnete zre-
alizovat výměnu starého kotle za nový do 31. 
prosince 2022) je možné využít další možnosti 
Dotačních titulů a to ve Statním fondu Život-

ního prostředí - Nová Zelená úsporám (viz od-
kaz) Nová zelená úsporám – Dotace pro úspor-
né bydlení (novazelenausporam.cz) a  nebo 
v  5. výzvě Kotlíkových dotací od Krajského 
úřadu Ústeckého kraje (viz odkaz)  KOTLÍKOVÁ 
DOTACE 2022 - 5. Výzva Ústeckého kraje: Kotlí-
ková dotace: Ústecký kraj (kr-ustecky.cz).  
V  případě nejasností mne neváhejte kontak-
tovat.

Bc. Alena Franceová - samostatný referent
Odbor podpory podnikání, 

inovací a transformace
tel.: 475 657 354, 

e-mail: franceova.a@kr-ustecky.cz

foto: Tomáš Fúsek
Varhany se pro posluchače nejen rozezněly, ale přítomní si je také mohli prohlédnout 
z blízka

Předsedkyně místního mykologického kroužku vysvětluje 
rozdíly mezi jednotlivými druhy hub.

Desítky čerstvě nasbíraných hub si žáci mohli prohlédnout 
na mykologické přednášce přímo ve škole
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Poznali jsme Čapí hnízdo i Mořský svět
Největší akci tohoto podzimu uskutečnil náš spo-
lek Mladí chovatelé zvířat v  Mikulášovicích o  víkendu  
24. a 25. září do Čapího hnízda v Olbramovicích, spojený 
s návštěvou Mořského světa v Praze. Akci jsme prezento-
vali jak v Mikulášovických novinách, tak i na naší strán-
ce Facebooku, což mělo za následek, že se nám během 
přípravy výletu do našeho spolku přihlásilo bezmála 
10 nových členů, převážně dětí a  jejich rodičů. Akce se 
nám vydařila i díky krásnému počasí, které dobrou nála-
du všech účastníků ještě zvýšilo. Pro malé účastníky byl 
tento výlet většinou první návštěvou našeho hlavního 
města, navíc se jednalo o příležitost se po roce opět se-
tkat s našimi přáteli ze saského spolku chovatelů zvířat 
v obci Hörnitz. Prohlídka areálu Čapího hnízda s pouta-
vým výkladem výborné průvodkyně byl pro nás všechny 
velkým zážitkem. Sobotní večer jsme již strávili v Praze. 
Vedle vzájemného poznávání nových tváří z obou spol-

 

Ve smyslu ust. § 25 odst. 3 písm.  g) zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, si dovolujeme upozornit vlastníky a uživatele pozemků, přes něž vede nadzemní elektrické 
vedení distribuční soustavy provozované společností ČEZ Distribuce, a. s., nebo na něž zasahuje ochranné pásmo, na povinnost odstranění a okleštění stromoví a jiných 
porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s. (dále jen „zásah“).

ZÁSAH PROVÁDĚJTE PRŮBĚŽNĚ V OBDOBÍ VEGETAČNÍHO KLIDU DLE NÍŽE UVEDENÉHO ROZSAHU
Nebude-li zásah proveden do 15. listopadu tohoto roku a bude-li ohrožena bezpečnost a spolehlivost provozování zařízení distribuční soustavy, je pracovník
pověřený společností ČEZ Distribuce, a. s., oprávněn ke vstupu na dotčené pozemky za účelem provedení zásahu. Vzniklý klest a zbytky po těžbě budou 
zlikvidovány a vytěžená užitková dřevní hmota bude uložena v celých délkách do jednotlivých hromad na okraji ochranného pásma nebo ve vzdálenosti 10 m 
od osy vedení na dotčeném pozemku. Pokud již byl vlastník pozemku písemně osloven, tak je nutné postupovat dle obdržených pokynů.

Při práci dodržujte bezpečné vzdálenosti od vodičů uvedené v PNE 33 0000–6. K vodičům se nesmí přiblížit pod bezpečnou vzdálenost ani nástroje, ani větve dřevin 
při ořezu. Zásah nesmíte provádět v případě, že se větve stromů a jiných porostů před zásahem dotýkají vedení nebo hrozí při pádu ořezané větve stromů a jiných 
porostů dotyk s vedením. V případě, že zásahem může být ohrožena bezpečnost osob nebo zařízení distribuční soustavy, kontaktujte nás na lince 800 850 860.

Více informací včetně videonávodu k bezpečnému provedení ořezu stromoví najdete na našich internetových stránkách www.cezdistribuce.cz/orezy.

Zásah proveďte tak, aby byla zachována níže uvedená nejmenší vzdálenost větví stromů a jiných porostů od nadzemního vedení:

  u vedení nízkého napětí nn do 1 kV (400/230  V):
  2  m od holých vodičů a 1,5  m od izolovaného nebo kabelového vedení u stromů a jiných porostů, u kterých se předpokládá výstup osob 
  1,5  m od holých vodičů a od izolovaného nebo kabelového vedení u stromů a jiných porostů, u kterých se nepředpokládá výstup osob 
Doporučená minimální bezpečná vzdálenost pro přiblížení se k vodičům nn při provádění zásahu je 1 m.

  u vedení vysokého napětí vn nad 1 kV do 35 kV v rozsahu ochranného pásma:
  vedení bez izolace 7 m
  izolované vedení 2  m
Doporučená minimální bezpečná vzdálenost pro přiblížení se k vodičům vn při provádění zásahu je 2 m.

  u vedení velmi vysokého napětí vvn nad 35 kV do 110 kV v rozsahu ochranného pásma:
  vedení bez izolace 12 m
Doporučená minimální bezpečná vzdálenost pro přiblížení se k vodičům vvn při provádění zásahu je 3 m.

UPOZORNĚNÍ: V ochranném pásmu nadzemního vedení je zakázáno nechávat růst porosty nad výšku 3  m. Při neplnění povinností vlastníka může být Energetickým
regulačním úřadem uplatněna sankce. Při vzniku škody v souvislosti s neplněním povinnosti dále mohou být uplatněny náklady související s likvidací vzniklé 
škody. V zákonem vymezených případech musí vlastníci nebo uživatelé pozemků před plánovaným kácením dřevin splnit oznamovací povinnost popř. si vyžádat 
povolení dle zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění.

Děkujeme za spolupráci.

ČEZ Distribuce, a. s. Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | IČO 24729035 | DIČ CZ24729035 | zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. B 2145 |
licence na distribuci elektřiny č. 121015583 | registrační číslo u OTE: 715 | info@cezdistribuce.cz | www.cezdistribuce.cz | linka 800 850 860

skupina Čez  www.cezdistribuce.cz

UPOZORNĚNÍ
k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů

ků a jednání vedoucích o další spolupráci v příštím roce, zbyl ještě čas na procházku 
po nočním městě. Ráno jsme se po vydatné snídani vydali do Mořského světa. Byl to 
zážitek, který opravdu stál za to. Množství živých mořských živočichů a zajímavý filmo-
vý dokument nám zabrali celé dopoledne.
Po prohlídce jsme se rozloučili s novými přáteli a vydali se domů do Mikulášovic. Cestu 
jsme si ještě zpestřili prohlídkou Čertových hlav v Želízech.
Za významnou finanční pomoc při zabezpečování akce vděčíme Tandemu, Koordinač-
nímu centru česko-německých výměn mládeže a Městu Mikulášovice, bez nichž by se 
akci nepodařilo uskutečnit.

Vlastimil Jura, předseda spolku

Foto: vlastní                                                                                                            Spolek mladých chovatelů z Mikulášovic navštívil Čapí hnízdo a Mořský svět
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FOTOZPRÁVY

Na louce za horní školou a  jídelnou proběhla drakiáda, 
které se zúčastnilo několik desítek krotitelů létajících draků. 
Přišli malí, velcí, mladí, starší a všichni si to náramně užili. 
Ještě po poledni to vypadalo, že vítr ani nefoukne, ale na-
konec se to ve vzduchu draky jen hemžilo.

Mezi tradiční a pravidelné aktivity Obecně prospěšné spo-
lečnosti České Švýcarsko patří také komentované výlety po 
obou národních parcích. Nezřídka skupina výletníků v čele 
s průvodcem Jiřím Rakem ve spolupráci s mikulášovickým 
informačním střediskem zavítá i do našeho města, odkud 
pak vyráží především na výpravu do sousedního Saska. 
A  turisté si pobyt u  nás vesměs pochvalují, jediná stinná 
stránka je neutěšený stav vlakového nádraží.

Někomu asi připadá, že mužnost se nedá jinak prezento-
vat než, že silou něco zničím, rozkopu. Věřte, že tomu tak 
není a ještě navíc tento úlet má většinou nějaké následky. 
V tomto případě jsou viníci známí a přečin je již vyšetřován 
policií ČR. Tak snad příště, milé slovo, zvednout nějaký ten 
nepořádek a není potřeba se u toho válet na silnici.

Foto: vlastní
Skupina místních chovatelů opět uklízela v okolí Salmova.

Zapojili jsme se do celostátní 
akce Ukliďme Česko

Houbaři slavili čtyřicítku   

Jak se už stalo tradicí, členové spolku 
Mladí chovatelé zvířat z  našeho měs-
ta přiložili ruku k  dílu a  v  sobotu 17.září 
uklízeli les v  okolí místní části Salmov. 
Deset účastníků nafasovalo pytle a  ru-
kavice a  přes nepřízeň počasí uklízeli 
okolí sídla svého spolku. Výsledkem bylo  
7 pytlů smíšeného odpadu, jedna matra-
ce a dva koberce. To vše vyhodili do lesa 
naši spoluobčané, abychom měli co dě-
lat. Už jsme si zvykli, že dvakrát v roce čis-
tíme Salmov a jeho okolí, a to ještě v me-
zičase se najde nějaký dobrodinec, který 
vyveze do našeho krásného lesa ojeté 

pneumatiky nebo jako nedávno opět ně-
jaký hledač pokladů rozkopal letité lesní 
skládky a neobtěžoval se je alespoň zpět 
zahrnout. Museli jsme si tak dávat pozor, 
abychom si neprořízli obuv a nedošlo ke 
zranění. Určitě máte podobné zkušenosti 
ze svého okolí i vy. Pomozte nám takové-
to jedince odhalit, abychom se mohli vě-
novat potřebnější činnosti. Všem účast-
níkům moc děkujeme, stejně tak městu 
Mikulášovice, které posbíraný odpad ná-
sledně odvezlo do sběrného dvora.

Vlastimil Jura, předseda spolku

Mykologický kroužek Mikulášovice si 
připomněl 40. výročí od svého založení. 
Stalo se tak 5. září 1982 v Mikulášovicích. 
Zakládajícími členy byli: Gotthard Karel, 
Čáslavský Bohuslav, Jirout Pavel, Vorel Jo-
sef a Kožíšek Karel. V tomto složení se pus-
tili do práce a dobrých rad a zkušeností se 
dařilo úspěšně rozvíjet činnost kroužku. 
Nebylo vše jednoduché. Noví členové 
přicházeli a  někteří zase odcházeli nebo 
zemřeli. Stabilní počet členů se ustálil na 
třinácti osobách a byl nejsevernějším my-
kologickým kroužkem v republice. V této 
době navázal dlouholetou spolupráci s li-
bereckými mykology. Zřídila se klubovna 
v  místním Slovanském domě, Předse-
dou kroužku se stal Bohuslav Čáslavský 
a  Manfred Habenicht byl hospodářem. 
Karel Kožíšek byl jednatelem a  podílel 
se úspěšně na vzniku časopisu „Rádce 
mykologa“, který se vydával pro vnitřní 
potřebu kroužku. Plán práce byl 
vždy pestrý. Pořádaly se spo-
lečné houbařské vycházky do 
okolních lesů. Byly uskutečněny 
houbařské výstavy v  Mikulášo-
vicích a pořádaly se různé tema-
tické výlety po Čechách. Členské 
schůze byly samozřejmostí. Pan 
Čáslavský všem přítomným zají-
mavě vyprávěl o historii mykolo-
gického kroužku. Chladné a deš-
tivé sobotní odpoledne jsme si 
zpříjemnili dobrým pohoštěním 

i něco sladkého bylo napečeno pro naše 
mlsné jazýčky. Na ohýnku v kotlíku bublal 
houbový gulášek, na který se nám všem 
sbíhali sliny. Při této příjemné sváteční 
chvíli bylo předáno Čestné uznání panu 
Bohuslavu Čáslavskému, zakládajícímu 
členu, dlouholetému předsedovi a  také 
za aktivní činnost v mykologickém krouž-
ku. Dále byla předána Čestná uznání za 
příkladnou, aktivní a  záslužnou činnost 
třem našim členům. Pavle Brotánkové, 
Dagmar Hájkové a  Václavu Zemanovi. 
Na závěr jsme si všichni přítomní popřáli, 
aby se nám práce dařila, v  kroužku byla 
vždy dobrá nálada, zajímavé nápady. Ne-
vraživost, ta má u  nás vždy dveře dobře 
zabouchnuté. Všem příznivcům houbaře-
ní přejeme bohaté úlovky, krásné zážitky 
v přírodě, která nám ještě zbyla. 
Vybráno z materiálů pana Čáslavského.

Mykologický kroužek Mikulášovice
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Šluknovská školní liga se opět po prázdninové přestávce 
rozeběhla prvním turnajem v Dolní Poustevně. Právě tam 
bývá na pořadu sálový fotbal a kluci naší školy se tam skvě-
le předvedli. Neprohráli ani jediný zápas a v celkovém po-
řadí obsadili velmi lichotivé druhé místo hned v závěsu za 
Šluknovem.

V blízkosti železniční trati se tyčí Budhistic-
ká stúpa

Jačí albín při odpočinku ve výběhu

Na pomezí Mikulášovic, Vilémova a Velké-
ho Šenova v asijském areálu stojí i typická 
jurta

Na mikulášovickém fotbalovém hřišti proběhl podzimní 
satelitní turnaj přípravek za účasti osmi družstev. Naši nej-
menší si sice vyšlápli a porazili jedno z družstev SK Varns-
dorf, ale v  konečném součtu jim to na postup ze skupiny 
nestačilo.

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 220 - 269,- Kč/ks.

Prodej se uskuteční: 
13.11.2022

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

TIP  NA VÝLET  
Z Mikulášovic do Asie za deset minut

Cílem našeho krátkého podzimního výle-
tu je „malý Tibet“ na rozhraní Mikulášovic, 
Vilémova a Velkého Šenova. Na místo ur-
čení nás dovede odbočka z hlavní silnice 
v  dolní části Mikulášovic, vedoucí k  dří-
vější firmě Miax. Jen pár metrů za touto 
zdevastovanou fabrikou se jako mávnu-
tím kouzelného proutku objevíme na 
pozemku, který nám tak trochu přiblíží 
ne zrovna lehký život lidí žijících v Nepálu 
a okolí.
Jako první nás musí zaujmout jejich oby-
dlí, jurta. Jde o  typickou stavbu středo-
asijských kočovných pastevců, žijících ve 
stepi. Jurta je kruhová stavba bez podla-
hy a oken. Lehce se sestavuje a rozebírá. 
Skládá se z  dřevěných roštů, které jsou 
potaženy plachtou. V zimě se vytápí oh-
něm v  hliněných kamnech, na kterých 
se i vaří. Před většími mrazy pastevci svá 
stavení navíc chrání pásy z jačí vlny. V ma-
lých vesnicích bývají jurty uspořádány do 
kruhu. Uvnitř bývá na severní stěně umís-
těn oltář, ve středu stojí již zmíněné ohni-
ště, v levé části vegetují muži, v pravé pak 
ženy, když jejich sektor zabírá i  kuchyň. 
Největší jurta na světě stojí v Turkmenis-
tánu. S těmi stepními ale nemá moc spo-
lečného. Je z žuly, betonu, hliníku a skla. 
Vysoká je 35 metrů, v průměru má 70 me-
trů a vejde se do ní až 3.000 diváků.
V blízkosti jurty se v ohradě pasou JACI. 
Asi hlavní důvod naší návštěvy, zvláště 
pro děti. Jak domácí je dlouhosrstý skot 
pocházející z Himálaje. Právě díky dlouhé 
srsti a velkým plícím jsou tito tvorové při-
způsobeni k přežití v nadmořské výšce až 
5.500 m n. m. Využívají se jako hospodář-
ská zvířata, z  jejich srsti se tkají nomád-
ské stany, zpracovává se na provazy a na 
vlněné látky. Jejich tučné mléko je důle-
žitou součástí nomádského jídelníčku, 
stejně jako maso. Na rozdíl od naší krávy 
nebučí, ale zvláštním způsobem tak ně-
jak chrochtá. Sušený jačí trus je využíván 
jako topivo. V  souvislosti se současnou 
energetickou krizí by možná stálo za úva-
hu, začít chovat jaky i  u  nás. Nebo snad 
zkusit sušit naše výkaly?! Vzácností i pro 
samotné Tibeťany je jačí albín, pohybující 
se i na vilémovské pastvině. Jeho naroze-
ní je pro tamní kočovníky vždy šťastným 
znamením.
S „chalupami“ Tibeťanů a  jejich mohut-
nými domácími zvířátky jsme se už se-
známili a  můžeme se vydat na okružní 
poučnou stezku okolo našeho mini Ti-
betu. Na ní se seznámíme třeba s  pecí 
tandir, která nechybí v žádné tamější do-
mácnosti. Peče se v  ní hlavně nejčastěji 
konzumovaná potrava, kterou je plochý 
chléb man. Pec je hliněná, vystavěná ve 
tvaru válce, asi metr vysoká, postavená 
na nějaké základně, případně zapuštěná 
do země. Jako stavební materiál se do 
použité hlíny míchá jačí vlna a sláma. Pec 
je v konečné fázi výroby ponechána pro 
vysušení na slunci. Chlebové placky se do 
pece vytopené na 200 stupňů lepí na její 
obvodové zdi. Ve správný čas se začínají 
odlupovat, načež se vytahují ve speciální 

rukavici, prodloužené až po loket. Na in-
formační tabuli u  tandiru se také dočte-
me, že unikátní tandir vysoký 6,5 metrů, 
o průměru 12 metrů je k vidění v azerbaj-
džánské Astaře.
Posledním, neméně zajímavým objek-
tem, je stúpa. Buddhistická mohyla sym-
bolující mír a  klid. Najdete je v  Nepálu, 
Tibetu nebo třeba i  v  Indii. Dříve se do 
nich ukládaly ostatky buddhistických 
učitelů. Tvar stúpy vykazuje pět nejvý-
znamnějších elementů, které se podílejí 
na existenci světa. Jsou to země, voda, 
oheň, vzduch a samotný prostor. Význam 
těchto staveb je v ochraně místa, kde byly 
vybudovány. Při modlidbách je místní 
obcházejí ve směru hodinových ručiček.
Pakliže za zdejší stúpou odbočíme vpra-
vo na můstek s  výhledem na hluboko 
položenou železniční trať, dojdeme až 
k penzionu a restauraci U Bílého jaka ve 
Vilémově, známou z dřívějška jako Hotel 
Praha, Pod věžičkou nebo také Pizzérie. 
V útrobách tohoto pohostinského zaříze-
ní zřejmě k obědu jačí steaky s tibetským 
chlebem nedostaneme, ale přesto může-
me příjemný výlet ukončit jinak zajíma-
vým českým meníčkem.
Takže hezký den a dobrou chuť.

Text a foto: Petr Horák
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Mikulášovický boxerský klub má opět Mistra republiky

Obhajoba biatlonového titulu 
v Praze vyšla

Poděkování trenérovi

Už před mistrovstvím republiky mikulá-
šovičtí boxeři vyhrávali co se dalo, když 
jezdili po zápasech v  celém kraji. Před 
dvěma měsíci vybojovali pohár za první 
místo v boxerské lize 2021-2022.
Mistrovství republiky se konalo o  uply-
nulém víkendu v Karviné a Mikulášovice 
získaly hned čtyři medaile, včetně jedné 
nejcennější pro mistra České republiky - 
tím se stal Kevin Týle v kategorii do 32 kg.
Další medailisté: Matěj Steranka 2. místo 
(do 44 kg), Marcus Tyla 2. místo (48 kg) 
a  Roland Filo 3. místo (50 kg). Náš bo-
xerský klub ukázal, že máme na severu 
dobré boxery, je to pro nás jeden nejlepší 
a zároveň nejtěžší rok.
Kluci měli velmi náročnou přípravu, tré-
novali dvakrát denně, 17 dní v kuse, což 
bylo doopravdy náročné a do toho muse-

li ještě shazovat kila, aby se vešli do svých 
váhových kategorii. Na to, jak jsou mladí, 
tak to zvládli na jedničku.
Nebylo to vůbec jednoduché se dostat 
až do finále, ale nám se to povedlo a  to 
dokonce 3 boxerům z našeho klubu. Jen 
Roland Filo bohužel prohrál v semifinále, 
ale nebylo se za co stydět, dostal úřadu-
jícího mistra republiky který obhajoval 
titul. Velké díky si zaslouží boxeři Kevin, 
Matěj, Marcus, Roland. Samozřejmě i tre-
néři, jmenovitě Vladimír Krupinský. Dě-
kujeme sponzorům, Městu Mikulášovice, 
kamarádům a rodinám za velkou podpo-
ru a všem příznivcům našeho clubu. Bez 
Vás bychom to nedali. 
Ještě jednou děkujeme moc a boxu zdar, 

Ondřej Berki, trenér

Ještě před uskutečněním mistrovských 
závodů žáků a dorostenců v letním biat-
lonu se dne  10.9. a  11.9.2022 konal v Ji-
lemnici druhý Český pohár dorostenců.  
Na programu byl sobotní vytrvalostní zá-
vod a poté v neděli sprint.  Opět se sešly 
bezmála tři stovky závodníků. Za Mikulá-
šovice se účastnili tři závodníci, Natálka 
Ludvíková, Matěj Kocourek a  Barbora 
Trojanová. V sobotním vytrvalostním zá-
vodě se čtyřmi střelbami se nejvíce dařilo 
Báře Trojanové, která po slušné střelbě 
2, 2, 2, 3 obsadila pěkné 6. místo.  V  ka-
tegorii nejmladších dorostenek Natálka 
Ludvíková doplatila na špatnou střelbu 
vstoje, kterou měla dvakrát za čtyři chy-
by. Po pěkné střelbě v  leže 1, 2 doběhla 
na 10. místě.  Mezi dorostenci Matěj Ko-
courek obsadil 11. místo poté, co hlavně 
v závěru závodu velice dobře zastřílel 3, 4, 
1, 1. Na nedělní sprintový závod se Matěj 
dobře vyspal a závod mu velice dobře vy-
šel. Na střelnici vleže i vstoje udělal pouze 
po jedné chybě, na trati letěl a doběhl si 
pro parádní 6. místo. Pro stejné umístění 
si ve svém závodě doběhla i Barča Troja-
nová, která však střílela o něco hůře za 2, 
3.  Natálku Ludvíkovou opět v závodě sra-
zila stojka za 4, vylepšená jednou chybou 
vleže. V cíli jí to poté stačilo na 8. místo. Po 
tomto závodním víkendu se v  celkovém 
republikovém žebříčku Bára Trojanová 
usadila na pěkném 4. místě. 
Týden po dorosteneckém poháru dne 
16.9.2022 odcestovali žáci do Prahy na 
Mistrovství České republiky. Pražský biat-
lonový klub uspořádal mistrovství v míst-
ní části Lochkov v  kynologickém areálu 
a jeho okolí. Letní biatlon se do hlavního 
města vrátil po dlouhých deseti letech.  
Za Mikulášovice se na tyto závody probo-
jovalo celkem pět závodníků. Nejmladší 
chlapci Adam Janele a Ondřej Nedvídek, 
dále pak Aleš Jandus, Lucie Mocíková 
a Adélka Trojanová.  Při pátečním trénin-
ku si závodníci vyzkoušeli místní střelnici 
a  závodní tratě. Jediný, který se tohoto 
neúčastnil, byl Ondřej Nedvídek, který se 
ze zdravotních důvodů šetřil na sobotní 

štafety. V  sobotu dopoledne probíhaly 
na závodišti sprinty startované inter-
valovým způsobem.  Nejmladší chlapci 
závody zahajovali. Ondřej Nedvídek do 
závodu nenastoupil ze zdravotních dů-
vodů. Ve stejné kategorii Adam Janele 
ukázal, že běžecky je dobře připravený. 
Však po střelnici musel kroužit čtyři trest-
ná kola, a  to mu na touženou medaili 
nestačilo. Dokázal však vybojovat pěkné 
šesté místo. Ve starší kategorii chlapců se 
představil Aleš Jandus, kterému po pěk-
ném běžeckém projevu chyběl jen ne-
patrný krůček k  medaili. Na střelnici po-
třeboval střelit dvě nuly. To se jednoduše 
řekne, ale málo kdo to v závodě dokáže. 
Aleš jednu nulu dal v druhé položce, při 
první však udělal dvě chyby, a to mu po 
doběhu v  konečném pořadí stačilo na  
8. místo.  Ve stejné kategorii dívek byla 
pod velkým tlakem Lucie Mocíková, od 
které se očekávalo medailové umístění. 
V celkovém poháru jí patřilo první místo, 
které si tak mohla pojistit. V  samotném 
závodě na trati Luci byla na mezičasech 
nejrychlejší a po první střelecké položce, 
kterou zvládla bez chyby, si pozici upev-
nila. Po druhé položce musela na jedno 
trestné kolo, ale i přesto do cíle doběhla 
na 1. místě s náskokem 50 sekund na sou-
peřky. Vítězství jí zabezpečilo, již s před-
stihem, celkové prvenství v  Českém po-
háru pro rok 2022. V  kategorii starších 
dívek Adélka Trojanová, jako již tradičně, 
bojovala o medaili s bezmála 50ti vyrov-
nanými soupeřkami. V této kategorii, bez 
dvou čistých střeleckých položek, není 
šance na cenný kov. Tato skutečnost do-
sti svazuje myšlenky závodníka-střelce. 
V závodě se Adélce dvě nuly bohužel ne-
povedly. V první udělala tři chyby, a i když 
v druhé byla bezchybná, v cíli skončila na 
15. místě, avšak pouhých 35 sekund od 
třetího místa, což ukazuje na obrovskou 
vyrovnanost v této kategorii.
Sobotní odpolední program patřil štafe-
tám. Náš klub mohl postavit pouze jed-
nu štafetu v  nejmladších chlapcích, kde 
máme dvojí zastoupení. Štafetu Adama 

Ráda bych touto cestou poděkovala trenérovi boxu On-
drovi Berkimu.
Málokdo si umí představit, jak náročné je věnovat tolik 
času na úkor vlastní rodiny při přípravě kluků na zápasy. 
A že jich opravdu není málo. V přípravě na MČR školní 
mládeže, které se uskutečnilo na začátku října v Karviné, 
jsme se v  boxovně potkávali i  třikrát denně, a  to vždy 
s úsměvem a povzbuzením, které kluky hnalo dál. Velmi 
si vážíme cenných rad, zodpovědného přístupu a upřím-
nosti, se kterou Ondra k trénování přistupuje.

Za všechny „nejen“ rodiče a s velkým díkem, 
Dana Steránková

Foto: vlastní
Tým úspěšných boxerů výborně reprezentoval Mikulášovi-
ce na MČR v Karviné.

Janeleho a  Ondry Nedvídka doplnil jako třetí Šimon 
Lebeda z  pražské Kapslovny. Klukům se při štafetě vů-
bec nedařilo na střelnici.  Všichni závodníci, vyhecovaní 
bouřlivou atmosférou, nesestřelili ani jeden terč. Na trati 
se však probojovali na pěkné 7. místo.  Nejblíže k medaili 
to měl ve starších žácích Aleš Jandus, který se přidal do 
štafety ke kamarádům z  Jilemnice. Aleš svůj třetí úsek 
zvládnul perfektně, na střelnici neudělal chybu a doběhl 
na parádním 4. místě. Lucie Mocíková si zazávodila štafe-
tu společně s holkami z Harrachova. Od jejího rozběhnu-
tí štafety na prvním úseku se hodně čekalo, ale nekon-
centrace závodníka po nástřelu na štafety rozhodla. Luci 
přiběhla mezi prvními na střelnici a zjistila, že si nenapl-
nila zásobníky. Sice odstřílela s náhradním zásobníkem, 
který jí rozhodčí podal po 30 sekundách, ale to byla již 
ztráta, kterou se nepodařilo štafetě stáhnout. V cíli holky 
skončily na 15. místě. Ve starších dívkách se Adélka Troja-
nová také přidala ke kamarádkám ze štafety Harrachova. 
Adélka udělala maximum na prvním úseku, který i přes 
jednu chybu na střelnici vyhrála. Harrachovské dívky 
se poté na dalších úsecích propadaly a doběhly na 16. 
místě. V průběhu celého sobotního dne se na závodišti 
střídalo po minutách deštivé chladné počasí a teplé slu-
níčko. Stejně tak se střídaly i emoce po závodech našich 
biatlonistů.  V neděli byly na programu divácky atraktiv-
ní hromadné závody. V některých kategoriích startovalo 
i několik běhů po dvaceti závodnících. Do nedělního zá-
vodu se na start nejmladších chlapců postavil s Adamem 
Janelem i  Ondřej Nedvídek. Ondřej v  závodě neběžel 
nejrychleji, ale na střelnici patřil se třemi sestřelenými 
terči k  nejlepším. V  cíli poté doběhl těsně za Adamem 
na 10. místě. To Adam na trati běžel nejrychleji, ale vů-
bec mu nevyšla střelba, po které musel na pět trestných 
koleček.  V kategorii výše Aleš Jandus startoval mezi nej-
lepšími z prvních řad. Na střelnici byl však přemotivova-
ný, aby střelil dvě nuly. Poté v každé položce udělal tři 
chyby a sezónu zakončil 15. místem.  Ve stejné kategorii 
v dívkách Lucie Mocíková startovala z první řady. Závod 
v prvním kole se vedl po taktické stránce pomaleji, což 
se ukázalo v závěru, že nebylo úplně dobré.  Luci při prv-
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Mistryně České republiky v letním biatlonu Lucie Mocíková Barbora Trojanová se připravuje ke střelbě vleže

Sportovci mikulášovického biatlonového klubu 
se svými trenéry

Natálie Ludvíková při střelbě vstoje na MČR  
v Bystřici pod Hostýnem

Ondřej Nedvídek se na start soutěží Českého po-
háru postavil letos premiérově

ní střelbě chybovala dvakrát. Po druhé střelbě 
musela běžet na další tři trestná kola. Do po-
sledního kola vběhla jako sedmá, ale do cíle se 
prodrala až na třetí místo.  Úplnou radost z dal-
ší medaile pokazila závodnice z Nového Města 
na Moravě, která byla zařazena do druhého 
běhu, který po jediné chybě na střelnici vyhrá-
la a časem se dostala na třetí místo před Luci. 
Ve starších dívkách Adélka Trojanová do závo-
du startovala také mezi nejlepšími. Na střelni-
ci po prvním kole přibíhala v  čelní skupince. 
Bohužel poté dva terče netrefila. Na druhé 
položce chyby zopakovala a v součtu po čty-
řech trestných kolech to na lepší než 25. místo 
nestačilo. Letní sezóna žactva byla ukončena 
a  Mikulášovice se v  družstvech umístily na  
18. místě.  V  jednotlivcích obhájila Luci Mocí-
ková vítězství v  Českém poháru z  minulého 
roku, Aleš Jandus obsadil 8. místo, Adélka Tro-
janová 13. místo. V první sezóně Adam Janele 
obsadil 6. místo a Ondřej Nedvídek 22. místo. 
Zatím, co žáci dostali krátké volno, v kategorii 
dorostu se další týden ladila forma na jejich 
mistrovství v Bystřici pod Hostýnem, pořáda-
né 23.9. - 24.9.2022. Bohužel, Matěj Kocourek 
v  půlce týdne lehl s  nemocí, a  tak nemohl 

stoupající formu na mistrovství potvrdit. Klub 
tedy odcestoval do Bystřice s Naty Ludvíkovou 
a  Barčou Trojanovou, která taky nebyla zcela 
zdravá. Pátečního tréninku na střelnici a  tra-
tích se klub neúčastnil skrze komunální volby. 
Tedy do sobotních sprintů po nástřelu se šlo 
naostro.  Natálka Ludvíková od posledního po-
háru hodně věnovala tréninku střelby vstoje, 
což se vyplatilo. Ve sprintovém závodě Natál-
ka vleže udělala dvě chyby a stejně tak i vstoje. 
Na trati patřila do pětky nejlepších a celkově jí 
to stačilo na 9. místo. Barča Trojanová ve starší 
kategorii závod dokončila o jednu pozici lépe 
na 8. místě.  Na střelnici jí pomohly hodně 
rychlé položky. Škoda jen, že vleže netrefila 
dva terče a vstoje tři. V nedělních hromadných 
závodech to Natálce hodně sedlo. Ve čtyřpo-
ložkové střelbě odstřílela za 1, 1, 3, 2 a doběh-
la si pro pěkné 7. místo. Bára ve svém závodě 
bojovala nejen se soupeřkami ale i s nemocí. 
Na střelnici zastřílela ležky za 3, 1 a stojky za 3, 
4. V cíli pak doběhla na 13. místě.  V celkovém 
žebříčku Barča skončila na krásném 4. místě 
a  Natka na 8. místě. Matěj Kocourek obsadil 
celkové 11. místo. V  dorostencích KB Mikulá-
šovice obsadily 20. místo. 

Koncem letní sezóny začíná biatlonistům pod-
zimní příprava na zimní sezónu, od které oče-
káváme další zlepšování ve výsledcích a  vý-
konnostních třídách. Starších žáků se krom 
Českého poháru týká nominace na Olympiádu 
dětí a mládeže, která proběhne v lednu 2023 
ve Vrchlabí. Za klub bude usilovat o účast Adé-
lka Trojanová. 
Závěrem bych chtěl poděkovat městu Mi-
kulášovice v  čele s  odcházející starostkou  
Ing. Miluškou Trojanovou za to, jak neustále 
podporovala nejen náš klub biatlonu, ale i dal-
ší sportovní oddíly a  spolky ve městě a  vždy 
byla ochotná a  nápomocná.  Úspěchy klubu 
jsou jednoznačně vázány na tuto podporu. 
V současné době bylo po dlouhých peripetiích 
konečně na stavebním úřadě Šluknov zaháje-
no stavební řízení o povolení stavby maloráž-
kové střelnice, která fungování dorostenců, 
juniorů a  dospělých jediná zachová a  může 
posouvat dál. 
Veliké poděkování patří Milušce také za mno-
ho let usilovné a obětavé práce pro naše měs-
to, která je na každém kroku hodně vidět, 
a ještě dlouho bude. 

Text a foto: Zdeněk Mocík 
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Mistrovský titul pro Mikulášovice také na dlouhé trati

Mikulášovice mají opět mezinárodního mistra

Na Run Touru v Pardubicích cinkla Mikulášovicím medaile

Úplný závěr mistrovské běžecké sezo-
ny se uskutečnil ve Frýdku-Místku, kde 
se běželo MČR ve smíšených dvojicích 
a  také v  dlouhém závodě takzvaném 
longu. Již z předešlých startů v minulých 
letech se dalo tušit, že v  Beskydech ne-
bude ani jeden z  těchto závodů vůbec 
jednoduchý. Předpoklad se stal skutkem 
a nepříjemný kopec s vysílačem na vrcho-
lu se jmenoval Čupek a závodníci ho bě-
hem víkendu absolvovali hned dvakrát. 
Ve smíšených dvojicích mají Mikulášovi-
ce opravdu velké renomé a ani letos nás 
neminula medaile. Byla bronzová, v hlav-
ní kategorii a  měla cenu zlata. Letošní 
„mixy“ byly opravdu nabité konkurencí 
zejména zajímavými a  překvapivými 
týmy z Moravy. Závod se běžel za vcelku 
příjemného podzimního počasí, a  tak se 
předpovědi, které slibovaly déšť nakonec 

nevyplnily. Ten však přišel v  noci a  silně 
nám promáčel trať „longu“ a tak nejen, že 
se běželo velké převýšení na 11 kilomet-
rové vzdálenosti, ale navíc to ještě řádně 
klouzalo. Přesto se našim závodníkům 
vedlo velmi dobře a  do Mikulášovic tak 
přivážejí zlato a  ještě tři bronzy k  tomu. 
Mistryní republiky se premiérově stala 
mladá paní Michaela Plešingerová ještě 
před nedávnem Kreibichová. Bronz pak 
ve svých kategoriích přidali Andrea Fús-
ková, Renáta Charvátová a Ondřej Fúsek. 
Tímto závodem byla ukončena mistrov-
ská sezona 2022 a nyní budou mít závod-
níci krátkou pauzu s individuálními starty 
v doplňkových závodech a pak už se opět 
rozeběhne příprava a  krajské soutěže 
pro rok nadcházející. Děkujeme všem za 
podporu, městu Mikulášovice, Ústecké-
mu kraji, Ministerstvu školství, mládeže 

Po úspěšném bronzovém vystoupení na 
Mistrovství České republiky ve štafetách 
se i nadále v podzimní části mistrovských 
soutěží mikulášovickým běžcům dařilo. 
Dva týdny po štafetách se běželo Mezi-
národní mistrovství v turistickém závodě 
jednotlivců, a to opět na Moravě. Pořada-
telem byl jeden z  nejsilnějších českých 
oddílů, a to Orlová. V několika kategoriích 
české reprezentace jsme měli své zástup-
ce, a tak se i naše malé městečko mohlo 
prezentovat na mezinárodním poli. Cel-
kem devět závodníků z  Mikulášovic se 
postavilo na start v dresu národní repre-
zentace a v celkovém pořadí se rozhodně 
neztratili. Nejlépe si vedl mladší doroste-
nec Ondřej Fúsek, který si hned v prvním 
roce na delší trati pro dospělé doběhl pro 
titul nejvyšší. Stříbro bral v mužích Tomáš 

Fúsek hlavně díky dobrému běhu, ale 
především měl jako jediný nulovou pena-
lizaci, nestačil pouze na letošního suveré-
na Miroslava Štefla z Kralovic. Bronzovou 
medaili do zkompletování mikulášovické 
sbírky medailí získala nejmladší žákyně 
Alice Vejražková. Závod se běžel v  rela-
tivně přehledném městském parkovém 
terénu nicméně s náročnými technickými 
pasážemi i  nečekanými výběhy kopců. 
Velice slušně si vedl i  zbytek týmu, když 
většina z nich skončila těsně pod stupni 
vítězů. Celoroční příprava na tento vrchol 
a  také seriál národních závodů, ze kte-
rých se tvoří reprezentace ČR proběhla 
za laskavého přispění nejen našeho měs-
ta, ale také za podpory Ústeckého kraje 
z programu „Sport 2022“. Děkujeme také 
aktivním a bezproblémovým rodičům za 

Po úspěšně zakončené běžecké sezoně turistických 
závodů, atletiky a letního biatlonu si někteří mikulá-
šovičtí běžci zaběhli i několik hladkých běhů s nesku-
tečně nabitou konkurencí. Jen tak na zkoušku, bez 
velkých ambicí, snad nějaké osobní cíle v koutku duše 
a  unaveného těla po náročné sezoně tam byly. No 
a ono se to pak nějak zvrtne, když stojíte na startovní 
čáře pomalu v první „brázdě“ a vedle vás nejlepší čeští 
vytrvalci jako Jirka Homoláč nebo Renda Sasyn. Tak 
vás to nakopne a už to běží, samo sebou těmto extra 
třídám člověk nestačí, ale výsledek kluci z Mikulášo-
vic rozhodně zaběhli. Ondřej Fúsek byl na desetiki-
lometrové trati mezi 362 závodníky úplně nejmladší 
a v hlavní kategorii do 20 let obsadil 6. místo s časem 
40.26 minut. Třešničkou na pomyslném dortu pak 
byl start veterána Tomáše Fúska na pětce, kde ve své 
kategorii obsadil 2. místo a v kategorii „Tandem“ což 
je součet dvou závodníků na trati 10 km a  5 km se 
pak oba mikulášovičtí závodníci umístili na skvělém 
3. místě. V  závodě na 10 km naše město reprezen-
toval ještě Petr Kalousek, který ve své kategorii do  
39 let doběhl na pěkném 14. místě. Dodejme ještě 
pro úplnost, že na několika předchozích bězích na-
příklad v Liberci, Ústí nad Labem a Karlových Varech 
startovali také manželé Jana a Vojtěch Šimkovi.

zdroj: Run Tour, oficiální foto

Ve Frýdku-Místku se běželo MČR TZ v longu, vítězkou se sta-
la mikulášovická Michaela Plešingerová na stupně vítězů ji 
doprovodila bronzová Andrea Fúsková.

Tisíce běžců, několik délek tratí, každý podle svých možnos-
tí, špičkoví sportovci a Mikulášovice mezi nimi.

Tisíce běžců, několik délek tratí, každý podle svých možností, špičkoví sportovci a Mikulášovi-
ce mezi nimi.

a sportu, Národní sportovní agentuře, sponzorům, rodi-
čům, zkrátka všem bez kterých bychom jsme nebyli tam, 
kde se dnes výkonnostně nacházíme.

Text a foto: Tomáš Fúsek

přístup k celoroční činnosti turistického oddílu mládeže.                                                                                                                                     
  Text a foto: Tomáš Fúsek


