
číslo 9 ročník 32 září 2022 ZDARMA

SVOZY ODPADŮ 
ŘÍJEN 2022

DOMOVNÍ ODPAD
týdenní - každé pondělí

14ti denní - liché pondělí 
10.10. a 24.10.

kombinovaný - každé pondělí
měsíční - pondělí 3.10.

PYTLE S TŘÍDĚNÝM ODPADEM
sudé pondělí 3.10. a 17.10.

BIO ODPAD
sudé středy 2.10. a 16.10.

SBĚRNÝ DVŮR
každý všední den 

od 14.00 do 16.00 hodin
sobota 9.10. a 22.10.

od 9.00 do 11.00 hodin

VOLBY
informace k průběhu voleb

• UPOZORNĚNÍ K HLASOVACÍM LÍSTKŮM
U malého procenta z celkového počtu hlasovacích lístků bylo zjištěno, že v důsledku chyby tisku nebyla 

přední či zadní strana hlasovacího lístku potištěna. Pečlivě proto zkontrolujte hlasovací lístky, které Vám byly 
dodány. Pokud Vám byl doručen vadný hlasovací lístek, lze jej vyměnit na Městském úřadu Mikulášovice 
nebo si jej vyžádat ve volební místnosti v den voleb. Chybně vytištěné hlasovací lístky jsou neplatné. 

• MÍSTO A DOBA KONÁNÍ VOLEB
v pátek dne 23. září 2022 od 14.00 do 22.00 hodin

v sobotu dne 24. září 2022 od 08.00 do 14.00 hodin

v budově Kulturního domu Mikulášovice čp. 573 – přízemí 
(volební místnost č. 1 a 3 restaurace, volební místnost č. 2 salónek)

Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky plat-
ným občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky, jde-li o cizince, průkazem o povolení 

k trvalému pobytu nebo potvrzením o přechodném pobytu (od 2. 8. 2021 osvědčením o registraci). Nepro-
káže-li volič svou totožnost a státní občanství potřebnými doklady, nebude mu hlasování umožněno.

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!

Dobré zprávy
Práce na rekonstrukci kulturní 
památky Hvězdárna se opět 
úspěšně rozjely. Jsou osazová-
na nová okna, probíhají štuka-
térské práce na fasádě budovy 
a  staví se nová jižní zeď, která 
je již staticky vyřešena. V  této 
části budovy bude instalován 
na počest rekonstrukce i  nový 
pamětní kámen s  letopisem 
2022. Stavba se přičiněním naší 
pokrokové opozice zastavila na 
celé dva měsíce. Termín dokon-
čení stavby se tedy posunul na 
jaro 2023.

Pokračování na str. 2
Práce se opět rozeběhly na přední i zadní straně budovy hvězdárny, důležitá je ze-
jména obnova nosné zdi

Tradičnímu dřevosochání 
v mikulášovickém lomu 

přálo počasí  - str. 2

Tak jsme se přeci jen 
dočkali - rostou ! - str. 6
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Rekonstrukce sídliště v Mikulášovicích začíná. Starostka Ing. Miluše Trojanová úspěšně 
podepsala s vítěznou firmou Smlouvu o dílo na rekonstrukci mikulášovického sídliště. 
Celý projekt začne vybudováním tří parkovacích ploch, které by měly být do konce 
roku hotové. Další tři parkovací plochy budou připraveny tak, aby se přes zimu daly 
používat, finální povrch bude upraven na jaře. Chodníky a oprava místních komunikací 
na sídlišti bude probíhat také na jaře 2023.

Budova základní školy 1. stupeň se 1. září 2022 po celkové rekonstrukci znovuotevřela 
našim žáčkům. Následující volby rozhodnou, zda budeme v  opravách základní ško-
ly pokračovat ve stejném tempu. Jedině tak budou mít děti šanci po pěti letech na 
druhém stupni usednout také do nových lavic a opravených tříd. V opačném případě 
bude setrvalý stav a děti se budou učit v zastaralém prostředí bez moderního vyba-
vení.

Už brzy bude zahájena rekonstrukce chodníků a  parkovacích ploch na mikulášovickém 
sídlišti a neutěšený nynější stav se razantně změní

Prvňáci zdraví rodiče a už se těší jak zasednou do svých školních lavic

Při prohlídce zrekonstruovaných školních prostorů došlo 
i na vzpomínky

Práce s pilou se na řežbě v Mikulášovicích tradičně ujímají 
nejen muži, ale velmi dobře také ženy

Výsledky řezbářského tvoření jsou přímo umělecká díla

Ing. Miluše Trojanová - starostka, 
Ing. Antonín Bláha - místostarosta

Základní škola v novém kabátě přivítala žáky prvního stupně

Tradičnímu dřevosochání 
v mikulášovickém lomu 

přálo počasí
Tradiční akce, při které se schází parta nadšenců zručně 
pracujících se dřevem se již tradičně koná na konci léta 
v  překrásném prostředí mikulášovického lomu. Stejně 
tomu bylo i letos a kromě zajímavé podívané na samot-
nou práci autorů dřevěných řežeb si návštěvníci mohli 
užívat také pěkného počasí, které přímo vyzývalo k pro-
cházce do přírody. Je až obdivuhodné, co šikovné ruce 
dřevořezbářů dokáží vytvořit z kusu neotesaného špalku 
nebo kmene. Některé ze soch a ostatních děl budou es-
teticky doplňovat prostření lomu, jiné byly také nabíd-
nuty k  prodeji. Na tuto zajímavou podívanou si našlo 
cestu několik desítek diváků místních i přespolních.

Text a foto: Tomáš Fúsek
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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 větší 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 

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: 
25.9., 23.10. a 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

DARUJI AKVARIJNÍ RYBY, RŮZNÉ DRUHY  
cca 12 ks. Informace na podatelně MěÚ.

KRÁTKÉ ZPRÁVY
Poděkování hasičům

OČKOVÁNÍ PSŮ PROTI VZTEKLINĚ PROBĚHNE 
V MIKULÁŠOVICÍCH

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

Poděkování

OZNÁMENÍ

Velký dík našim mikulášovickým hasičům při záchraně 
s ohnivým peklem v Českém Švýcarsku.

Za rodiny hasičů - Pešanová

v pondělí 3. 10. 2022 od 16.00 – 17.00 hodin.
Očkování psů proti vzteklině je povinné pro psy starší 6 měsíců, očkováni mohou být 
psi nejdříve po dosažení 3 měsíců stáří. Přeočkování pak většinou následuje po roce 
a v následujících letech je závislé na typu vakcíny. Prosíme chovatele, aby se podívali 
do očkovacích průkazů na záznam o očkování proti vzteklině, kde najdou platnost oč-
kování nebo doporučený termín přeočkování jejich psa. Je možné, že některých psů se 
hromadné očkování letos nebude týkat.
Současně se vzteklinou (nebo samostatně) může být provedeno i očkování proti ostat-
ním psím virózám a leptospiróze.
Na základě novely veterinárního zákona č. 302/2017 Sb. je s účinností od 1. ledna 2020 
očkování psa proti vzteklině platné, pouze pokud je pes označen mikročipem, případ-
ně označen čitelným tetováním provedeným před 3. červencem 2011. Štěňata musí 
být označena čipem nejpozději do 3 měsíců stáří.
Aby majitelé neočipovaných psů předešli zbytečnému riziku pokuty, je třeba, aby si 
zařídili očipování svého psa individuálně ještě před vakcinací proti vzteklině, případně 
si domluvili do pátku 30. 9. 2022 telefonicky na níže uvedených telefonních číslech 
provedení aplikace čipu v rámci tohoto hromadného očkování.

Očkováni mohou být pouze psi zdraví, naopak překážkou očkování jsou příznaky 
akutního onemocnění (např. horečka, kašel, zvracení, průjem, hnisavé rány nebo jiné 
zánětlivé stavy, vyžadující léčbu antibiotiky apod.), závažná chronická onemocnění, 
velmi špatný výživný stav nebo vyčerpání a také časné pooperační nebo poporodní 
období a  březost u  fen. V  těchto případech je třeba pro očkování volit individuální 
přístup ve veterinární ordinaci.

Doporučujeme provést odčervení psů asi 7 - 10 dnů před očkováním.
Cena očkování se mírně zvýšila, tedy samotné očkování proti vzteklině bude prove-
deno za 180 Kč, očkování proti vzteklině a ostatním virózám a leptospiróze kombino-
vanou vakcínou bude provedeno za 370 Kč. K dispozici budou opět preparáty proti 
vnitřním i zevním parazitům.
Dotazy je možné zodpovědět předem telefonicky na číslech 723 284 110 nebo 412 371 
870, případně osobně ve veterinární ordinaci Varnsdorf, ul. Žilinská 1359.

 MVDr. Jana Krausová a MVDr. Miroslav Kraus

Město Mikulášovice děkuje firmě pana Hlavy za opravu 
branek na vodní pólo, které jsou k dispozici veřejnosti na 
městském koupališti.

o konání veřejného projednání návrhu změny č. 1 územ-
ního plánu Vilémov v pondělí 10.10.2022 ve 14.00 hod. 
v obřadní síni budovy Obecního úřadu Vilémov, Vilémov 
172, 407 80 Vilémov u Šluknova

Dovolte mi, abych Vás upozornila, že realizace výměny starého kotle za nový musí být 
ukončena do 31. prosince 2022   tzn. nový zdroj zaplacen a přiveden do trvalého pro-
vozu, provedeny úhrady všech způsobilých výdajů, které budete předkládat k vyúčto-
vání dotace dle Článku I. odst. 5  - Smlouva o poskytnutí dotace). Výdaj, který nebude 
neuhrazený do tohoto data, nebude uznán jako způsobilý výdaj (Článku IV odst. 5 - 
Smlouvy o poskytnutí dotace). 
Úhradou se rozumí, že v tento den již bude hrazená částka odečtena z Vašeho účtu, 
nikoliv že tento den bude pouze zadán příkaz k úhradě, který bude zaúčtován v někte-
rém z následujících dnů. 
Po ukončení realizace (tj. po zaplacení všech výdajů a uvedení nového zdroje do trva-
lého provozu) je nutné doručit Závěrečnou zprávu s povinnými přílohami (viz příloha) 
a to nejpozději do 31. ledna 2023. 
Doručením se míní, že tento den musí být Závěrečná zpráva dodána na podatelnu 
Krajského úřadu nikoliv pouze odeslána!!!
V případě časové tísně (tzn. že nestihnete zrealizovat výměnu starého kotle za nový 
do 31. prosince 2022) je možné využít další možnosti Dotačních titulů a to ve Statním 
fondu Životního prostředí - Nová Zelená úsporám (viz odkaz) Nová zelená úsporám 
– Dotace pro úsporné bydlení (novazelenausporam.cz) a nebo v 5. výzvě Kotlíkových 
dotací od Krajského úřadu Ústeckého kraje (viz odkaz)  KOTLÍKOVÁ DOTACE 2022 - 5. 
Výzva Ústeckého kraje: Kotlíková dotace: Ústecký kraj (kr-ustecky.cz).  
V případě nejasností mne neváhejte kontaktovat.

Bc. Alena Franceová - samostatný referent
Odbor podpory podnikání, inovací a transformace
tel.: 475 657 354, e-mail: franceova.a@kr-ustecky.cz

KALENDÁŘ AKCÍ
23. – 24.9.2022 Komunální volby 

Slovanský dům - přízemí
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FOTOZPRÁVY

Na mikulášovickém fotbalovém hřišti se uskutečnil výběr 
hráčů kategorie U11 a U12 do okresního družstva. Za dě-
čínský okres budou nastupovat také tři mikulášovičtí hráči, 
Jan Musil, Aleš Jandus a Adam Fojta. První utkání výběru 
čeká naše malé fotbalisty již 22. září na hřišti SK Sokol Bro-
zany nad Ohří.

Vstup do sezony dorosteneckého mužstva Mikulášovic pro-
ti Šluknovu se sice nepovedl, ale chuť trénovat je u mládeže 
zatím téměř příkladná

Týmu dospělých se v soutěži okresního přeboru pod novým 
trenérem zatím daří a  výsledkově drží střed tabulky, proti 
Verneřicím si naši fotbalisté připsali dva body, po remíze 
vítězili na penalty

Tradiční volejbalový turnaj na sklonku prázdnin se odehrál 
vzhledem k nepřízni počasí v místní sportovní hale

Informace senátora Zbyňka Linharta
Máme po prázdninách a také po rozsáhlém požáru Českého Švýcarska … Národní park 
je tak hlavním tématem ve shrnutí posledních událostí a reakcí na ně: 

1) Co požadují obce po požáru v Českosaském Švýcarsku
V srpnu jsme s obcemi Českého Švýcarska projednávali s ministryní Hubáčkovou řadu 
otázek. Naše klíčové sdělení ministerstvu bylo, že hořelo jen na cca 15% území parku, 
dalších až 2 miliony kubíků neshořelého suchého mrtvého dřeva napříč všemi zónami 
zůstává v lese dál, což představuje rizika opakování požáru a obrovských škod. Je třeba 
tato rizika co nejvíce snížit.
Program SFŽP na obnovu infrastruktury po požáru, včetně právě částečné prevence, 
tj. obnovy hasičské techniky, příp. vodních ploch, s alokací 100 milionů korun, jehož 
zaměření s námi bylo diskutováno, má uzávěrku na konci října. 

2) Bezzásahovost
Jak vyplývá ze zápisu s  ministryní, v  obcích požadujeme zasahovat, a  to jen velmi 
omezeně, v zásadě v zásahových zónách, jako je zóna soustředěné péče, což podle 
vlastních pravidel správy NP je více než polovina území NP! Chceme odstranit suché 
mrtvé dřevo v pásu okolo obcí (obydlí) hranicí suchého lesa. Aby byl chráněn maje-
tek a životy lidí. Správa NPČŠ to navíc sama naslibovala před roky, že na 65% území 
parku označené jako zóna soustředěné péče bude zajišťovat péči o lesní ekosystémy, 
zasahovat proti kalamitním druhům, zpracovávat nahodilou těžbu, udržovat veškeré 
cestní a provozní sítě atd. Nechápu, proč udělali z této rozsáhlé zásahové zóny zónu 
v zásadě bezzásahovou, kde nechali stát, padat a ležet ve velkém mrtvé suché dřevo, 
a  to i v úplné blízkosti domů a chalup, a proč jsou obce iracionálně obviňovány, že 
chtějí zasahovat v bezzásahovém území …

3) Zásady péče
Po pěti letech od schválení novely zákona o ochraně přírody a krajiny správa NP a MŽP 
konečně přišly v květnu 2022 s návrhem „Zásad péče“. Využil jsem možnost připomín-
kovat tento návrh a vysvětlil ministryni, že Zásady péče nezohledňují poslání národ-
ního parku a musí být doplněny. Nemluvě o jejich rozporu se zonací. Z MŽP nejprve 
přišla nic neříkající odpověď a pak už vše ovládl požár… Po něm už paní ministryně 
v Krásné Lípě přislíbila, že předložený návrh Zásad péče nechá předělat. 

4) Pravčická brána
Pravčická zůstává po požáru stále zavřená a se současným přístupem správy NP těžko 
říct, co bude dál… Nebude-li totiž v blízké době vypouštění srážkových vody ze Soko-
lího hnízda uvedeno do souladu nejen se zdravým rozumem ale hlavně se zákonem, 
a následně provedena revitalizace můstků a cest, bude muset být uzavřena cesta na 
Pravčickou bránu z bezpečnostních důvodů. Píši kvůli tomu řediteli národního parku 
dopis. Roky ignorovaný havarijní stav cesty a mostků za přihlížení správce tohoto stát-
ního území...
Jen, aby to nedopadlo jako vždy - stát (daňoví poplatníci) zaplatí investice v řádu desí-
tek milionů Kč a soukromník bude inkasovat (a podílet se jen symbolicky).

5) Saská inciativa za přírodní park Saské Švýcarsko
Někteří zástupci saských spolků a měst po rozsáhlém požáru požadují přeměnit Ná-
rodní park Saské Švýcarsko na park přírodní. Model národních parků se podle nich 
pro kulturní krajinu Saského Švýcarska neosvědčil. Nebere v úvahu vliv lidí, kteří ji po 
staletí utvářeli. Hospodářský les s převládajícími smrky se nestane pralesem tak, že se 
v něm nechá ležet mrtvé dřevo. Údržba historických cest a kulturních památek není 
v  rozporu s ochranou přírody. Podpora inovativní turistické infrastruktury podporu-
je region a je předpokladem (nikoli překážkou) pro cestovní ruch šetrný k životnímu 
prostředí.
Je to tak, když odpovědní neznají meze pro své jednání. Každý extrém, i ten „zelený“, je 
škodlivý. Způsobí více škody než užitku. 

6) Hasiči a požár v NP Českém Švýcarsko 
Nebýt extrémního nasazení hasičů, a z velké části těch dobrovolných, a jejich zásahu 
např. v ohni na Mezné, byl by požár ještě většího rozsahu. I tak je největší v novodobé 
historii ČR. A  i nyní mnoho nákladů a práce dobrovolníků nebudou státem náležitě 
oceněny. V každém případě hasičům velký dík a nejen to… 

7) Sbírka DONIO 
Se zakladatelem crowdfundingové platformy „DONIO“, Davidem Procházkou, jsme 
uspořádali sbírku na pomoc Českému Švýcarsku. Už je znatelnější, kam dá finance stát 
(SFŽP) a kam moc ne, resp. vůbec ne. Takže se z vybrané částky okolo deseti milionů 
začne rozdělovat. Nemalá částka by měla být nasměrována i dobrovolným hasičům.

8) Růst cen energií
Energetická krize tvrdě dopadá na jednotlivce i firmy. O adekvátní a rychlou pomoc 
pro region Severozápad jsem žádal ministra Síkelu už v půlce června, předtím ústně. 
Z MPO odpověděli, že domácnostem a firmám stát odpustí platby za podporované 
zdroje energie za 4. čtvrtletí a také pro příští rok. Pro firmy připravuje prý MPO Program 
podpory na zvýšené náklady na energie. Hlavně aby se už něco pro firmy rozběhlo, 
abychom měli co zachraňovat. 

Zbyněk Linhart - Váš senátor 
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V  závěru prázdnin proběhl v  místní sportovní hale taneční workshop se 
zaměřením především na akrobacii. Děvčata nacvičovala své sestavy pod 
odborným vedením zkušených lektorů Stars Varnsdorf.

Tradiční Stezka odvahy - 43. ročník Mladí chovatelé zvířat byli i letos 
účastníky celostátního kola 

olympiády mladých chovatelů

Houbařské posezení u ohýnku   

V sobotu 10.9.2022 připravil jako 
již tradičně Klub českých turistů 
v Rumburku 43. ročník Stezky od-
vahy.
Start byl u  bývalého informační-
ho centra v obci Brtníky, a ačkoliv 
předpověď počasí nebyla přízni-
vá, provázela ho jasná slunečná 
obloha a  dobrá nálada organizá-
torů i všech zúčastněných.
Turistický pochod vedl maleb-
nou oblastí NP České Švýcarsko 
a CHKO Labské pískovce. Tradičně 
byly vyznačeny dvě trasy – delší 8 
km a kratší pro kočárky 4 km.
Na obou trasách byly pro zpestře-
ní pochodu připraveny kontroly 
s  razítky. Cíl obou tras byl na tu-
ristické louce v osadě Kopec, kde 
mají rumburští turisté vybudova-
nou základnu, která poskytla cílo-
vé zázemí. Zde již byly nachystány 
odměny v podobě ručně vyrábě-
ných medailí a účastnických listů.
Na malé účastníky čekaly zábav-
né soutěže. Vázání šátku, kopání 
na fotbalovou branku, házení 
kroužků, shazování plechovek. 
Malí účastníci se zápalem plni-
li úkoly za pomoci svých rodičů 

a prarodičů a nadšeně si odnášeli 
odměny v podobě drobných slad-
kostí a upomínkových předmětů. 
V obležení byl koutek s luky, šípy 
a  terči, kde si všichni účastni-
ci mohli zkusit své dovednosti.  
Mnohé děti se při svém prozkou-
mávání okolí cákaly v potůčku za 
chatou.
Pro malé dovádějící a  jejich rodi-
če a prarodiče i pro kolemjdoucí, 
kteří průběžně zavítali na turis-
tickou louku, byl zajištěn prodej 
občerstvení, dobrého jídla, pití 
a  na připraveném ohni si mnozí 
opékali špekáčky či jiné dobroty.
A  tak se soutěžilo, poběhávalo, 
posedávalo, švitořilo a  povídalo 
a  všude panovala pohodová ná-
lada účastníků. A to bylo nejlepší 
odměnou pro organizátory, že se 
vše vydařilo.
Veliké poděkování patří všem 
našim sponzorům, firmám i  jed-
notlivcům, kteří letošní Stezku 
odvahy podpořili, v  čele s  měs-
tem Rumburk, obcí Staré Křečany 
a  Klubem českých turistů, sekce 
rodinné turistiky.

Výbor KČT Rumburk

Letošní celostátní kolo soutěže 
mladých chovatelů proběhlo ve 
dnech 17.-21.8.v  Jihlavě v  pro-
storách Domova mládeže Střední 
školy stavební. Z  našeho spolku 
se letos zúčastnily pouze dvě sou-
těžící, vítězky postupového kola 
v  odbornostech psů - Marcela 
Shánělová a  hlodavců - Kamila 
Krpálková. Aby se mohly soutěže 
vůbec zúčastnit podle dosud plat-
ných pravidel, musely se formálně 
stát členkami ČSCH v okrese Nový 
Jičín! Obě dvě pomohly svému 
„mateřskému“ okresu k  umístění 
se na 16. místě. Marcela ve své 
odbornosti byla pátá a  Kamila 
šestá. V  obou odbornostech ale 
probíhala soutěž velmi zvláštně, 

proto se budeme muset pořada-
telů dotázat, jak to vlastně bylo. 
Oběma děvčatům moc děkuje-
me za reprezentaci našeho spol-
ku a města, jehož trička po dobu 
soutěže nosila a přejeme úspěchy 
v dalších soutěžích a jejich chovu 
zvířat! Naši účast na akci podpo-
řil Dobrovolný svazek obcí Sever 
a Město Mikulášovice, kterým dě-
kujeme.
Před námi jsou ještě mnohé le-
tošní akce, jako např. dne 13.10. 
účast v celostátní akci „72 hodin - 
Ruku na to!“ - výsadba okrasných 
keřů a ovocných stromků v Miku-
lášovicích a mnohé další, na které 
už nyní zveme širokou veřejnost. 

Vlastimil Jura, předseda spolku 

Léto pomalu končí, konec srpna je 
na dohled. Příroda je žíznivá, prosí 
o vodu.
Je tíživé sucho. Jeho následkem 
v  chráněné oblasti České Švýcar-
sko shořelo na stovky hektarů 
lesa.
O  houbách se chase houbařské 
může jen snít. Ale nebudeme vě-
šet hlavu. O sobotním odpoledni 
se místní „prašivkáři“ sešli u malé-
ho táboráčku. Houby jsme museli 
oželet, tak přišly vhod špekáčky, 
které byly výborné opečené na 
ohýnku. Téměř každý účastník to-
hoto potlachu přinesl nějakou tu 
mňamku a také ždibíček dobrého 
moku. Samozřejmě, že řeč se toči-
la kolem počasí, přírody, velmi sil-
ného sucha a hlavně chabém vý-
skytu houbových plodnic. V čase, 
kdy je psán tento článek se příro-

da umoudřila a seslala vytoužený 
déšť. Ten způsobil závlahu, na kte-
rou se toužebně čekalo. A  světe 
div se! Zdecimované podhoubí se 
vzpamatovalo a  první exemláře 
jsou tu. V  kuloárech běží zpráva 
o  výskytu křemenáče březového 
a  osikového, kozáka březového 
a  habrového, dále bedly vysoké, 
pečárky polní, vatovce obrovské-
ho. 
Muchomůrky růžovky a  vyskytují 
se také hřiby dubové. Srdce hou-
bařovo plesá. Na takové úlovky 
se musí do remízků, březových 
hájků, nejlépe, kde je vlhká půda. 
Ve vysokém lese se zatím nic moc 
nevyskytuje. Je lépe hledat po 
jeho okrajích. A tak hurá na hou-
by!

Za spolek Mirka Záveská

Stezky odvahy pořádané KČT Rumburk se každoročně účastní také spous-
tu dětí z Mikulášovic.

Foto: vlastní
Chovatelé - Pohled na stupně vítězů oceněných mladých chovatelů
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Chovatelská výstava byla úspěšná i za nepřízně počasí

Tak jsme se přeci jen dočkali - rostou!

V soboru 20. srpna se uskutečnila naše ka-
ždoroční výstava domácích zvířat. I  přes 
velikou nepřízeň počasí jsme si nenechali 
tuto událost zkazit. Už od rána nás všech-
ny překvapil hustý déšť, který neustal ani 
v průběhu dne. Vzhledem k faktu, že naše 
výstava je čistě venkovní akce, tak jsme 
se báli velmi malé účasti návštěvníků, ale 
k našemu překvapení se dostavil opravdu 
pěkný počet lidí. Zvířata to zvládla také, 
protože na rozdíl od nás lidí, byla v suchu 
ve svých klecích. Vystavovaných zvířat 
bylo mnoho, cca 160 drůbeže a  cca 40 
králíků, 20 holubů, 10 morčat.
Ani zájem o  koupi vystavovaných zví-
řat nechyběl, prodávalo se hlavně z  řad 
drůbeže a  to nám udělalo také velikou 
radost. Mnoho návštěvníků se odměnilo 
u našeho občerstvení, kde si mimo kávy 
nebo čaje na zahřátí mohli dát pivo Kozel 
nebo nějaké nealkoholické nápoje. Když 
někoho přepadl hlad, tak jsme nabíze-
li výtečný domácí guláš, maso na grilu, 
bramborák, párek v  rohlíku anebo klo-
básu. Samozřejmě nechyběly ani drobné 
pochutiny. 
Není překvapením, že tombola byla jako 

každý rok bohatá a každý, kdo rád zkouší 
štěstí, něco pěkného vyhrál. Ceny v naší 
tombole jsou hodnotné a pečlivě vybra-
né, navíc je vysoká šance výhry (nestává 
se, že by nám někdo odešel s prázdnou).
Jménem celého spolku chceme velice 
poděkovat všem sponzorům, bez kterých 
by tato akce nebyla tak podařená. Jmeno-
vitě děkujeme městu Mikulášovice, pivo-
varu Kocour z  Varnsdorfu, obchodnímu 
domu Ratio z  Rumburku, firmě Energys, 
firmě Alatex, panu Fúskovi a turistickému 
oddílu mládeže, paní Kocourkové květin-
ce Sonia, Levná krmiva Rybniště a mnoha 
dalším drobným sponzorům z  řad oby-
vatel našeho města. Děkujeme za Vaše 
finanční a hodnotné dary. Také patří vel-
ké díky všem návštěvníkům, kteří přišli 
i navzdory nepříznivému počasí a udělali 
nám na akci tak nádhernou atmosféru. 
Se všemi, kteří se z nějakého důvodu ne-
mohli dostavit se moc rádi uvidíme na 
příští výstavě. Zatím Vám přejeme mnoho 
úspěchů a krásných dní.

Za ZO ČSCH Lerchův statek 
Martina a Sophia Rausovi.

Letošní sucha nás vystrašila, ale nakonec je 
nám houbařům hej. Ale tak to hold někdy je 
a nám nezbývá, než s nadějí vyhlížet i do příš-
tích sezón. Možná, že se s houbařením bude-
me muset, vzhledem k oteplování a nedostat-
ku vody, pomalu ale jistě loučit nadobro. Ale 
nemalujme čerta na zeď a nestahujme kalho-
ty, když brod je ještě daleko. Nakonec, houbaři 
byli vždycky optimisty a do lesa chodí i když 
někdy vědí, že toho v  košíku domů zrovna 
moc nepřinesou.
V minulém čísle jsme se okolo hub tak trochu 
pošťourali v  názvosloví jednotlivých druhů, 
připomněli jsme si prapůvod sběru těchto 
skvostných poživatin v našich lesích. Dneska, 
když je zbytečné za houbami brzo ráno vyrá-
žet, aby na našem místě nebyl soused dřív než 
my, protože prostě rostou, si můžeme ještě 
trochu popovídat o tom, jak to mají s houbami 
a houbařením jinde ve světě.
 Nejvíc závislí na houbách jsou v  Rusku, kde 
v  tomhle zaujímají první místo ve světovém 
žebříčku. Vzhledem k  životní úrovni mimo 
Moskvu a  větší města, se není co divit. Dle 
odborníků se tamní roční snůška odhaduje 
na 1,3 miliónů tun a jako odrůda vedle Putina 
vládne ryzec. V Rusku prý je normálním jevem, 
že se v  době houbařské sezóny seberou celé 
vesnice, přesunou se do tamějších hlubokých 
lesů za účelem sběru hub, aby si pak jejich pro-
dejem zvýšili svůj životní standart. Z  větších 
měst, včetně Moskvy, se za houbami vypravují 
i speciální vlaky. „Nu štó, balšója zémlja!“
Zatímco Rusové drží prim, tak na Balkáně ten-
to sport až tak nepěstují. Jen trochu se z toho 
snad vymykají Slovinci, když Bulhaři dávají 
přednost uměle pěstovaným žampiónům. 
Maďaři víc než relaxační procházky s košíkem 
po lese preferují, rovněž pěstěnou, hlívu ús-
třičnou. Naši nejbližší sousedé upřednostňují 
také uměle pěstěné houby, snad až na Bavo-
ry, kteří si na smaženičku rádi zajdou sami. To 
Rakušáky to prý tak nějak celkově do přírody 
zrovna netáhne a přicházejí tak o hodně. Mož-
ná i proto, že mají velice přísné zákony, někte-
ré vydané už v  roce 1792. Ubozí Angláni po-
važují úplně všechny houby za prašivky. Určitě 
uznáte, že jsou sami proti sobě. Co by s nimi 

asi tak udělal takový houbový řízeček, kulajda, 
houbový gulášek nebo smaženice. Za druhé 
světové války, za nedostatku potravin, se přeci 
jen do lesů občas vydávali, ale mnohdy to po 
konzumaci těch nesprávných plodin končilo 
tragicky. To dneska prý pořádají exkurze do 
rezervací, kde se pod dohledem průvodců učí 
houby rozeznávat. To u nás by podobným prů-
vodcem mohl být asi každý. Zastavme se ještě 
u Francouzů, kteří jako světově proslulí gurmá-
ni upravují žampióny na desítky způsobů. Ale 
jen ty uměle pěstěné. V přírodě u nich vládne 
jednoznačně a  bez pardonu lanýž, jehož vý-
skyt a naleziště jsou utajována více jak státní 
tajemství. Jde tam nejen o  mlsné jazýčky ale 
také o  slušný kšeft. Švýcaři jsou jako houbaři 
drženi jak na řetězu, neb mají nejpřísnější zá-
kony regulující samotný sběr hub. Podle jed-
notlivých kantonů mohou sbírat jen jednou 
nebo dvakrát v týdnu, přičemž „úlovek“ nesmí 
přesáhnout jedno, jinde pak dvě kila. Italové se 
v houbách moc nevyznají, i když je s oblibou 
konzumují. Svědčí o  tom časté otravy v  této 
zemi. Ital musí mít navíc speciální povolení 
pro vstup do lesa, od jeho majitele. Poplatek 
za povolenku býval před lety 5 tisíc lir za každý 
den, sbírat se smí jen v sudých dnech, v maxi-
málním množství do jednoho kila. Dovolím si 
tvrdit, že za těchto podmínek by Čecháček do 
lesa asi nevkročil. Ale my jsme koumáci a ně-
jak bychom to po svém vyřešili. Popojdeme-li 
směrem na sever, dozvíme se, že Skandináv-
cům houby neříkají vůbec nic, a tak například 
v  parku v  centru Göteborgu nikdo ani okem 
nezavadí o překrásné křemenáče. Tedy, kromě 
českých turistů. Finové k problému hub přistu-
pují tak, že je posbírají a na kšeft vyvezou
Jak se k  tomuto tématu staví mimo Evropu? 
Žádané jsou hlavně v Číně a Japonsku. Na ja-
ponském stole se nejčastěji servíruje šii-také 
(houževnatec jedlý), enoki-také (penízovka 
sametonohá) a simezdi (líha klubčitá). Nejroz-
šířenější houbou v celé Asii je kukmák stepní 
a ucho Jidášovo. V Indii kdysi přirovnávali jed-
líky hub do stejné kategorie jako vrahy. Aus-
tralané díky převážné většině zde žijících An-
glánů podléhají jejich manýrům a  houby jim 
prakticky nic neříkají. To Jihoameričané jsou 

rozumnější. Na zdejších tržnicích najdete pře-
vážně houby totožné s těmi, co nosíme domů 
i  my. Jen tamnější indiáni preferují indiánský 
chléb, což je jistý větévkovitý choroš. Nepře-
kvapí ale, že se velice často, hlavně v  Mexi-
ku, konzumují různé halucinogenní houby. 
Američané si o sobě myslí, že rozumějí úplně 
všemu, ale houbám tedy vůbec. Sbírají je tam 
jen někteří přistěhovalci z Evropy. Co se Afriky 
týče, je prý dosud mykologicky neprobádaná. 
Víme jen, že tam roste největší kloboukovitá 
lupenatá houba termitovník obrovský, s  hla-
vou o průměru až 100 cm. Místní domorodci 
sbírají ještě hřib súdánský. Ten mívá klobouk 
ještě větší, až 120 cm, obvod nohy i 50 cm a ta-
kový klaban, pak někdy váží i 5 kilo. To by nám 
byl náš český košík asi malý.
Ale i  tak rádi zůstaneme u našich hříbků, ko-
záků, křemenáčů, hnědáků klouzků a masáků. 
Nám jde teď hlavně o  to, aby rostly. V  cestě 
nám stojí „nenažranej“ brouk, sucho, a  nako-
nec i  požáry. Bohužel není v  naší moci tento 
problém vyřešit, a tak se budeme modlit za to, 
aby na nás houbaře tam nahoře nezapomněli.

Ze starších materiálů pana Ivana Veselého 
čerpal Petr Horák

Bonusový osvědčený, mnohokrát vychválený, 
houbový recept, pokud tedy přece jen porostou.
Kus prorostlé slaniny nakrájíme na malé kousky 
a  na troše sádla orestujeme. Slaninu rozložíme 
po dně pekáčku a zasypeme jí vrstvou čerstvých 
hub nakrájených na trochu větší kousky, než jsou 
plátky. V zimě můžeme použít i houby z mrazá-
ku ale na pekáč by měly přijít ve zmrzlém stavu. 
Houby posypeme ostřejším grilovacím kořením. 
To nejvhodnější je k mání v Poustevně v obchodě 
přímo na přechodu. Ono totiž obsahuje uzenou 
červenou papriku a  drcené chilli. Je jen nutné 
použít jej přiměřeně, neb je značně ostré. No 
a  připravený polotovar už jenom zalijeme vět-
ším kelímkem smetany a  šoupneme do trouby, 
tak asi na 45 minut. Můžeme v průběhu jednou, 
dvakrát zamíchat. Je už jen na nás, dáme-li si 
houby na slanině s chlebem nebo bramborami. 
Dobrou chuť!

Foto: Tomáš Fúsek
Kdo se nezalekl  nepřízně počasí určitě nelitoval
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TIP  NA VÝLET  
Markvartice, Horní Police

Další medaile z MČR štafet pro Mikulášovice 

Zřejmě není mnoho výletníků z našeho výběž-
ku, kteří mají představu o tom, co všechno po 
téhle stránce nabízí kraj na rozmezí Českého 
Švýcarska a Českého středohoří. Rozhodně se 
nedá vše vychutnat na jeden zátah, takže si tře-
ba samotný Úštěk a jeho nejbližší okolí nechá-
me v záloze a pro tentokrát začneme kousek 
za Českou Kamenicí, Markvarticemi. V dnešní 
době nejsme zrovna přístupní k  tomu, že se 
stávají zázraky. V Markvarticích se přesto jeden 
opravdový zázrak stal. Kdo nevěří ať tam běží, 
protože kdo tam vstoupí neprohloupí. Předem 
předloženým důkazem jsou i tři níže publiko-
vané fotografie, které byly pořízeny v rozmezí 
15 let.
Kostel svatého Martina, postavený v  letech 
1701 až 1703, opět tedy na svou dobu obdi-
vuhodným tempem, byl pak po roce vysvěcen 
salcburským arcibiskupem Ernstem Thun-Ho-
hensteinem, ke svému účelu sloužil věřícím 
do roku 1966. Poté bylo jeho bohaté vybavení 
zčásti zničeno a zbytek přemístěn až kamsi do 
okolí Nitry. Z  kostela se pomalu ale jistě stá-
vala ruina, která měla být podle rozhodnutí 
místních soudruhů stržena. Tomuto činu sta-
čila zabránit až změna režimu v roce 1989. Po 
dalších deseti letech z  této památky přežily 
jen otlučené, zdevastované obvodové zdi. Prá-
vě v tomto čase se ale začal rodit už avizova-
ný zázrak. Nepřišel jako blesk z čistého nebe, 
ale měli jej ve své moci lidé, jimž nebyl osud 
kostela lhostejný. Opravy v  celkové hodnotě 
21 miliónů korun zafinancovalo ministerstvo 
kultury, obec, mnoho různých farností a  dílo 
podpořili i Česko-německý fond budoucnosti 
a  německá biskupství a  arcibiskupství. Navíc 

přiložili ruku k  dílu desítky dobrovolníků ne-
jen z okolí ale z celé republiky. Koordinátorem 
tohoto vzkříšení byl administrátor farnosti, 
tenkrát ještě hodně mladý nadšenec Marcel 
Hrubý. Dílo se opravdu zázrakem podařilo, což 
dokazuje i náš druhý snímek. Kostel sv. Marti-
na povstal z  popela a  v  roce 2016 byl znovu 
vysvěcen, a  i  tentokrát arcibiskupem ze Salc-
burku Aloisem Kothgasserem.
V obci Markvartice se 700 obyvateli, jejíž histo-
rie je spjata s rody Markvarticů, pánů z Micha-
lovic a  s Vartenberky, stojí za zhlédnutí ještě 
tvrz Červený dvůr z r. 1568 z které zůstala za-
chována zámecká budova a přístupný kamen-
ný most přes potok Bystrá, které jsou chráně-
nou kulturní památkou.
Poté, co pro sebe vstřebáme fakt, že se i u nás 
někdy mohou dít zázraky, se přesuneme do 
nedaleké Horní Police s  barokním poutním 
areálem, o  jehož existenci se všeobecně také 
moc neví. Legenda o  vzniku poutního místa 
praví, že obcí protékající řeka Ploučnice kdysi 
vyvrhla na břeh dřevěnou, prý ne až tak doko-
nalou, sošku Panny Marie. Měla to být poni-
čená oběť tzv. Obrazoborectví, což bylo hnutí 
snažící se odstranit náboženské ikony. Místní 
ji uložili do původního kostela. Zachráněné 
relikvii se začali chodit klanět poutníci z širo-
kého okolí a  podle některých zdrojů je jí při-
suzováno na 160 zázraků. Stavba trojlodního 
kostela Navštívení Panny Marie s neobvyklou 
sakristií ve tvaru U byla doplněna trojkřídlým 
ambitem s kaplemi, trojkřídlou budovou fary, 
hospodářským zázemím, na které navazuje 
místní hřbitov. Velice zajímavé a  bohaté po-
drobnosti o tomto místě a akcích zde pořáda-

ných najdete na Wikipedie. I v tomto případě 
bylo po čtyřicetileté vládě rudých ateistů nut-
no přikročit k  rekonstrukci. Tentokrát za 106 
miliónů, převážně z dotací EU. V centru obce 
nepřehlédneme ani barokní zámek. Původně 
dvorec, který sloužil jako správní budova, poté 
vězení pro účastníky poddanského povstání, 
byl časem přebudován na zámek, k  němuž 
patřil samozřejmě i pivovar. V  roce 1779, kdy 
byly v Polici utábořeny císařské pluky, fungo-
val jako špitál, kde se umíralo hlavně na tyfus. 
Také se tu vyráběly součástky na jízdní kola, 
hostil seminář, Správu státních lesů, záložnu, 
mlékárnu, Českou školu, četnickou stanici, 
znovu vězně, sklad nábytku, JZD (Jednotné 
zemědělské družstvo), když se z  přepycho-
vých prostor s nádhernými lustry stal nakonec 
kravín. To je panečku životopis! V současnosti 
se i  zámek nachází v  rekonstrukci. Unikátem 
je ještě kamenný most přes řeku Ploučnici, 
pojmenovaný jako Černý. V  roce 1840 vystří-
dal ten původní dřevěný. Když ho postupně 
zdolal zub času a  ránu z  milosti mu zasadily, 
poté co přijely na pomoc, na pozvání strany 
a vlády, ruské tanky. I on byl nahrazen novým, 
po kterém dnes vede hlavní silnice. Místní si 
ale prosadili, že Černý most zůstane tam kde 
je a opraví se jako památka. Jeho ozdobou je 
kovový kříž s  pozlaceným tělem Ježíše Krista 
v životní velikosti. Tato zajímavá stavba je pro 
dnešek naším posledním zastavením. I  ta je 
důkazem toho, že zajet do těchto ne tak vzdá-
lených míst na výlet, stojí rozhodně za to.

Text a foto: Petr Horák

Jako první závod podzimní části běžecké se-
zony Turistického závodu se běžely štafety ve 
Frýdlantě nad Ostravicí. Celkem pět štafet Mi-
kulášovic bylo ve startovní listině, ale medaile 
nakonec cinkla jenom jedna, a  to bronzová. 
Nedá se říct, že naši závodníci nebyli dobře 
připravení, ani konkurence neudělala větší kus 
práce než my, ale okolnosti tomu tak chtěly, že 
papírové předpoklady šly tentokráte naprosto 
stranou. V kategorii žen a mužů se skvěle ved-
lo štafetám Kralup nad Vltavou, které nechaly 
za sebou celou řadu mnohem více těch favori-
zovaných. V mužích se Mikulášovicím podařilo 
nakonec urvat bronz, a  tak štafeta ve složení 
Daniel Kreibich, Vojtěch Šimek a Petr Kalousek 
zachránila naši dlouholetou prestiž v  týmo-
vých soutěžích. Pochvalu si zaslouží zejména 
závodníci v dětských kategoriích, tam byli naši 
zástupci absolutně nejmladší a  vlastně odjíž-
děli tak trochu na zkušenou a  ve výsledkové 
listině vůbec nezapadli a  skončili těsně pod 
stupni vítězů. Kluci čtvrtí a děvčata pak na pá-
tém místě, přičemž naši desetiletí závodníci 

startovali i  s  patnáctiletými zkušenými spor-
tovci. Nutno přiznat, že nás však čeká ještě vel-
ký kus práce abychom i nadále patřili dlouho-
době mezi celorepublikovou běžeckou špičku 
v tomto sportovním odvětví. Děkujeme všem, 
kteří nám v tomto úsilí jakkoli pomáhají samot-
nou prací při trénincích, opravách materiálu 
a vybavení a zejména pak městu Mikulášovice, 
Ústeckému kraji, Ministerstvu školství, tělový-
chovy a  sportu za částečné finanční zajištění 
celkového chodu oddílu. Nyní se někteří spor-
tovci zařazení do reprezentace České republi-
ky připravují na mezinárodní mistrovství a pak 
už se letošní soutěžní sezona uzavře posled-
ním závodem ve Frýdku Místku. Právě tam se 
poběží Mistrovství České republiky ve smíše-
ných dvojicích Mikulášovice budou obhajovat 
hned dva mistrovské tituly a  další medailové 
pozice z  loňska. Po skončení oficiální sezony 
bude následovat krátký odpočinek a případná 
individuální účast v  jiných doplňkových sou-
těžích, v  listopadu se již mikulášovičtí běžci 
zúčastní prvního regionálního závodu zapo-

čítávaného do sezony 2023 v  Českém Bro-
dě.                                                                                                                                               

 Text a foto: Tomáš Fúsek

Fotoživotopis kostela v Markvarticích

Na prvním úseku mikulášovické bronzové štafe-
ty skvěle rozběhl závod Daniel Kreibich. 
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Český pohár žáků ve Vrchlabí opět 
medailově zacinkal

Letní prázdniny pro děti znamenají hodně 
volna, cestování, táborů a  mnoho dalších ra-
dovánek. Toto se samozřejmě týká i dětí – bi-
atlonistů z  Mikulášovic. Ale protože je nutné 
se celoročně připravovat, tak i o prázdninách 
věnují mnoho hodin střelbě, kondiční a  silo-
vé přípravě. Jejich snaha se poté každoročně 
otestuje na konci prázdnin na Českém poháru 
a následně v měsíci září na Mistroství ČR.  
Ostrým testem pro žáky byl druhý Český po-
hár ve Vrchlabí pořádaný na konci prázdnin ve 
dnech 27. 8. – 28. 8. 2022. Na programu byly 
v sobotu atraktivní závody s hromadným star-
tem a v neděli sprinty. Do závodů se přihlásilo 
ze 43 klubů z celé republiky bezmála 400 zá-
vodníků.  Popularita biatlonu je veliká, a  tu-
díž i  obrovská konkurence mezi začínajícími 
závodníky. Prosadit se na předních místech je 
čím dál těžší, ale mikulášovickým dětem se to 
opakovaně daří. Do závodů náš klub přihlásil 
celkem pět žáků. V nejmladší kategorii chlap-
ců startovali dva závodníci, a to Adam Janele 
a Ondřej Nedvídek, pro kterého to byly vůbec 
první veliké závody v  letním biatlonu.  Adam 
v hromadném závodě velice dobře běžel a sa-
hal po medaili, která mu unikla o  pouhé 0,4 
vteřiny. Ondřej při svém prvním pohárovém 
závodě z pěti terčů na střelnici sestřelil pouze 
jeden a musel na čtyři trestná kola. Vyběhl si 
však pěkné 11. místo, a hlavně druhou výkon-
nostní třídu a postup na Mistrovství ČR.  V ka-
tegorii starších chlapců svůj hromadný závod 
zvládl pěkně Aleš Jandus, který se probojoval 
do první desítky. Obsadil 9. místo po dvou 

střelbách vždy s jednou chybičkou.  Ve stejné 
věkové kategorii dívek se představila Lucie 
Mocíková, která sice na střelnici zaznamenala 
celkem tři chyby z deseti, ale protože chybova-
ly i její soupeřky, tak v závodě zvítězila. Jedna-
lo se o její třetí vítězství ze třech republikových 
závodů. Poslední přišla na svůj závod starší žá-
kyně Adélka Trojanová. Dlouhé čekání na start 
až do odpoledních hodin ji neprospělo. I když 
v  závodě patřila k  nejlepším, tak na střelnici 
při opouštění stavu neměla zbraň nasazenou 
na zádech dle pravidel biatlonu a  rozhodčí 
společně s  jury ji ze závodu nekompromisně 
diskvalifikovali.  Adélka sice závod dokončila 
v první desítce, ale již v cíli věděla, že za drob-
ný prohřešek dojde na tzv. disk. 
V sobotních sprintech startovaných intervalo-
vě, měli prakticky všichni mikulášovičtí závod-
níci smůlu v rozlosování. Ve svých kategoriích 
startovali vždy mezi prvními, a  tedy nemohli 
na trati reagovat na časy svých soupeřů. Také 
se kompletně všem nedařilo na střelnici. Stře-
lecky oproti sobotě se zlepšil pouze Ondřej 
Nedvídek, který se trefil z  pěti terčů dvakrát 
a  doběhl na 13. místě.  Adam Janele musel 
v závodě na čtyři trestná kola, ale i přesto si do-
běhl pro pěkné 7. místo.  Aleš Jandus po třech 
chybách v  první střelecké položce a  dvou ve 
druhé položce se už do první desítky nevešel 
a doběhl na 14. místě.  Ve stejné kategorii dí-
vek Lucii Mocíkové již nejlepší běžecký výkon 
na vítězství nestačil. Na střelnici totiž nechala 
nejdříve jeden a poté tři nezásahy. Její největší 
soupeřka Jana Randáková ze Zadova zastřílela 

bezchybně a po sobotním druhém místě Lucii 
v  neděli porazila.  Jistota celkového vítězství 
v  celkovém hodnocení Českého poháru pro 
rok 2022 se touto prohrou prozatím rozply-
nula, a tak o celkové vítězce rozhodne až nad-
cházející Mistrovství České republiky, které 
bude hostit hlavní město Praha. V  nedělním 
našlapaném závodě starších žákyň startovalo 
kolem 50 závodnic. Adélka Trojanová se na 
střelnici až moc soustředila na manipulaci se 
zbraní, aby se vyvarovala chybičky z předešlé-
ho závodu, netrefila dva terče a přišla o medai-
lové umístění a  doběhla s  minimální ztrátou 
na vítězku na 9. místě.
 Za zmínku jistě stojí i  úspěch odchovance 
z  Mikulášovic, Idmara Janeleho, nejmladšího 
dorostence, který po úspěšné zimní sezóně 
2021/22 přestoupil do Klubu biatlonu v Jilem-
nici. Idmar se týden po poháru ve Vrchlabí, dne 
3.9.2022 stal Mistrem ČR v IBU na kolečkových 
lyžích pořádaný v  Letohradu za účasti zahra-
ničních závodníků. Patří mu veliká gratulace 
s přáním dalších podobných úspěchů. 
Všem našim závodníkům musíme za jejich 
nasazení a výsledky poděkovat. Dále také na-
šim věrným sponzorům, bez kterým bychom 
tento sport dělat nemohli. Děkujeme za pod-
poru vedení Města Mikulášovice, které nejen 
nás, ale všechny spolky ve městě pravidelně 
podporuje, společnosti M&K Home Textil s.r.o. 
a společnosti BeA CS spol. s.r.o. Velký dík patří 
také rodičům.
                                                                                                                                                      

       Zdeněk Mocík

Přípravy k závodu na střelnici vrcholí, vše zkont-
rolovat a jde se na to

Úspěšní účastníci Českého poháru v letním biat-
lonu žactva

Vedoucí závodnice průběžného žebříčku České-
ho poháru v letním biatlonu Lucie Mocíková


