
SVOZY ODPADŮ 
ÚNOR 2023
DOMOVNÍ ODPAD

týdenní - každé pondělí
14ti denní - liché pondělí 

13.2. a 27.2.
kombinovaný - každé pondělí

měsíční - pondělí 6.2.

PYTLE S TŘÍDĚNÝM ODPADEM
pondělí 6.2. a 20.2.

SBĚRNÝ DVŮR
každý všední PO-PÁ 

od 13.00 do 16.00 hodin
(ÚT v sudém týdnu ZAVŘENO)

SO - sudý týden
od 8.00 do 12.00 hodin

Výběr pneumatik zajišťuje 
také Autoservis Skukálek 

ve Velkém Šenově.

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!

POSLEDNÍ LEČ SE MYSLIVCŮM 
VYDAŘILA, STR. 2

FOTOZPRÁVY, STR. 6

VÝSTAVA BETLÉMŮ V KOSTELE SV. MIKULÁŠE 
OPĚT PŘILÁKALA NÁVŠTĚVNÍKY
V Mikulášovicích patří tato zdařilá akce už po léta neod-
myslitelně k začátku nového roku. Do města tak přiláká 
řadu turistů nejen z okolního regionu. Betlémy si přichá-
zejí prohlédnout místní občané, návštěvníci z blízkého 
okolí, ale také turisté ze zahraničí, převážně z Německa 
a Polska. V kostele sv. Mikuláše byly k vidění nejen klasic-
ké betlémy z nejrůznějších materiálů, dřevěné, papírové, 
keramické, ale také vyrobené či dekorované nejrůzněj-

šími technikami. Spolu s dalšími předměty připomínající 
Vánoce jich bylo stovky a zapůjčili je zejména soukromí 
sběratelé z okolí. Betlémy si v rámci společné návštěvy 
prohlédly i děti z mateřské školy a výstavu samozřejmě 
viděli také žáci školy základní, kteří po skupinách kostel 
navštívili. Organizátoři v čele s Mgr. Romanem Klingerem 
odvedli velký kus práce, za kterou jim patří poděkování. 

Text a foto: Tomáš Fúsek
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V kostele sv. Mikuláše bylo opět k vidění nepřeberné 
množství různých betlémů

Detail jedné z částí hlavního kostelního betlému

Hlavním strůjcem výstavy byl opět Mgr. Roman Klinger, 
který dovedl vystavené exempláře také okomentovat

Jednou z vystavovaných rarit byla také figurka vyrobená 
z vosku

KALENDÁŘ AKCÍ:
27.-28.1.2023  PREZIDENTSKÉ VOLBY - 2. KOLO 
Slovanský dům - přízemí
pátek 27.1.2023 od 14.00 h. do 22.00 h., sobota 
28.1.2023 od 8.00 h. do 14.00 h.

 18.2.2023  PLES HASIČŮ
Slovanský dům – od 20.00 h. 

 19.2.2023  DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL
Slovanský dům – od 14.00 h.

 2.3.2023  VYHLÁŠENÍ „SPORTOVEC ROKU 2023“ 
Slovanský dům – od 18.00 h.
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Mikulášovický spolek myslivců Tesák uspořádal 
pro své členy a pozvané hosty tradiční akci s 
názvem „Poslední leč“. Ta se uskutečnila po 
neskutečně dlouhé covidové odmlce, a tak si 
to všichni přítomní užívali více než obvykle. 
Při muzice a dobrém zvěřinovém pohoštění 
mohli probrat všechno to, co je při jejich práci 
v okolních lesích potkalo. Neodmyslitelnou sou-
částí poslední leče je mimo nezbytného paso-

vání nových myslivců a lovců také myslivecký 
soud. Důkladně scénáristicky promyšlený děj, 
při kterém byl vždy někdo souzen za nějaký 
ten humorný myslivecký prohřešek. A že bylo 
co soudit o tom nebylo sporu, jenom členové 
soudní stolice to měli poněkud náročné, stálé 
přerušování jednání a věcné porady soudu ne-
jednoho aktéra unaví. Ale kdo to nezažil, ten by 
snad ani neuvěřil, zábava, legrace a smích pří-

tomných nebral konce. V rámci poslední leče se 
taky losovala bohatá tombola, někdo měl velké 
štěstí, jiný zase méně a někdo by si dokonce 
mohl otevřít byznys s opeřenci. Členové spol-
ku se pobavili a teď už je čeká nelehká práce, 
vždyť k nám konečně dorazila zima, a tak se 
myslivci budou muset postarat o zimou trpící 
zvěř v lese, možná lépe říci ve zbytcích lesa, co 
nám tady zbývá.        Text a Foto: Tomáš Fúsek

POSLEDNÍ LEČ SE MYSLIVCŮM VYDAŘILA

Slavnostní pasování nových myslivců a lovců zvěře patří neodmyslitelně 
k programu

Jako poslední byl po právu mysliveckém souzen i starosta Jandus, jeho 
prohřeškem byla špatná barva saka

U mysliveckého soudu to mnohdy nebývá jednoduché ani pro porotu ani 
pro souzené

KRÁTKÉ ZPRÁVY
Výsledky hlasování prvního kola Volby prezidenta republiky za územní 
celek Mikulášovice.
Volební účast občanů Mikulášovic byla 55,46%

Jak se u nás hlasovalo:
1. Fischer Pavel 43 hlasů 4,69%
2. Bašta Jaroslav 35 hlasů 3,82%
4. Pavel Petr Ing. M.A. 267 hlasů 29,14%
5. Zima Tomáš prof. MUDr. Dr.Sc. 7 hlasů 0,76%
6. Nerudová Danuše prof. Ing. Ph.D. 75 hlasů 8,18%
7. Babiš Andrej Ing. 449 hlasů 49,01%
8. Diviš Karel PhDr. 15 hlasů 1,63%
9. Hilšer Marek MUDr. Bc. Ph.D. 25 hlasů 2,72%

VOLBA PREZIDENTA ČESKÉ REPUBLIKY
DOBA A MÍSTO KONÁNÍ VOLBY

I. kolo
v pátek dne 13. ledna 2023
v sobotu dne 14. ledna 2023

případné II. kolo
v pátek dne 27. ledna 2023
v sobotu dne 28. ledna 2023 

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

volební místnost č. 2 salónek)

POTŘEBUJETE PORADIT?
Vážení spoluobčané, 
potřebujete se zorientovat v oblasti příspěvků na bydlení? Potřebujete po-
moc s vyplněním žádostí? Potřebujete pomoc v sociální oblasti? Odborné 
konzultace vám zajistíme po telefonické domluvě v Domě pro seniory č. 
p. 730 v Mikulášovicích. 
Kontakt: tel.: 432 342 149, e-mail: mistostarostka@mikulasovice.cz, 
spolekkolemdokola@seznam.cz
Rádi vám pomůžeme. 
Mgr. Jana Šedová, Jaroslava Špisová
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V závěru roku byl zastupitelstvem města Mikulášovice schválen „Program pro poskyto-
vání neinvestičních účelových dotací z rozpočtu města Mikulášovice na rok 2020“.
Upozorňujeme organizace, na možnost zapojit se do programu, uzávěrka přijímání žá-
dostí je stanovená na 28.2.2023. Více na www.mikulasovice.cz. 

Je bezpodmínečně nutné dodržet všechny zásady dle vyhlášeného programu, a to 
jak při podání žádosti, průběhu realizace a následně i vyúčtování.
Případné konzultace a informace k podání projektu si lze domluvit 
na tel.: 739 452 734. 
Dále upozorňujeme na další možnosti získávání finančních prostředků z dalších zdrojů. 
Sledujte prosím průběžně vyhlašované programy například Ústecký kraj, MŠMT, MAS 
Český sever, Ministerstvo obrany ČR, atp.

Prosíme občany, aby do sběrného dvora odevzdávali kompletní elektrospotřebiče. Ne-
kompletní elektrozařízení mohou mít negativní dopad nejen na životní prostředí, bez-
pečnost a zdraví osob, ale také mají negativní dopad na splnění zákonné povinnosti 
výrobců a zpracovatelů ohledně stanovených kvót využití. (Zařízení nijak nerozebírejte, 
odevzdejte ho, pokud možno kompletní, ze spotřebičů nevyndávejte zabudované aku-
mulátory, obrazovky a monitory starších přístrojů nikdy nerozbíjejte, mohou obsahovat 
nebezpečné těžké kovy). 
Staré spotřebiče se sváží k recyklaci, kde jsou nejprve odstraněny nebezpečné látky.
Moderní stroje pak oddělí kovy, plasty a další materiály k dalšímu využití.
Získané materiály se použijí k opětovné výrobě.
Nové spotřebiče jsou opět připraveny pro vaši domácnost!
Znáte symbol přeškrtnuté popelnice? Podívejte se pořádně na obal, do záručního listu 
nebo návodu u nově pořízených elektrospotřebičů. Symbol upozorňuje na fakt, že se 
po skončení životnosti spotřebič nesmí vyhazovat do běžné popelnice na směsný odpad. 
Takto označený výrobek je třeba odevzdat do místa určeného ke zpětnému odběru, aby 
byla zajištěna ekologická recyklace. Nebuďte lhostejní k životnímu prostředí a pomozte 
nám ho vyčistit!

Jak jsme již informovali v minulém vydání přinášíme vám 
novou pravidelnou rubriku plnou zajímavých chutí našich 
babiček, maminek prostě kuchařek a kuchařů z našeho 
okolí. 

RECEPT NA ÚNOR:
Sýrové tyčinky 
babičky Jiřinky
25 dkg tvrdého strouhaného 
sýra
25 dkg tuku
50 dkg hladké mouky
1 kostka droždí
(rozdělat v trochu teplé vodě)
2 vejce, sůl - těsto vypracovat, bochánek nechat odpoči-
nout(asi 60 minut)
vyválet placku, pomazat vajíčkem, pokmínovat, osolit
krájet a péci (do zlatova)
Recept i foto dodala: Ludmila Stránská
Také vaše osvědčené recepty, o které se chcete podělit 
s ostatními můžete přinést do informačního střediska. Po-
povídáte si tam o svých zkušenostech při vaření či pečení, 
a navíc uděláte radost ostatním.
Nejlepší recept vyhlásíme a odměníme na Vánoce v příš-
tím roce. 

PODPORA SPOLKŮ PRO ROK 2023

OPOTŘEBENÉ/NEFUNKČNÍ
ELEKTROZAŘÍZENÍ 

AKTUALITY Z INFORMAČNÍHO STŘEDISKA NOVÁ RUBRIKA MÍSTNÍCH 
A REGIONÁLNÍCH RECEPTŮInformační středisko, Nožířské muzeum a prodejna suvenýrů i nožů je otevřená sou-

časně. Otevřeno je od pondělí do pátku v době 9.00 do 16.00 hodin s polední pauzou 
12.00 - 12.30 hodin, návštěvu větší skupiny je nutné předem domluvit. Víkendy a svátky 
je možné si domluvit individuální otevření po telefonické domluvě.
Případné informace na tel.: 739 452 734, e-mail: ic@mikulasovice.cz
Nožířské Muzeum rozšířilo svojí expozici o další patro a celou řadu nových exponátů.

CESTA K PRAVČICKÉ BRÁNĚ JE JIŽ OTEVŘENA
Jediná přístupová cesta na Pravčickou bránu od Tří pramenů, je již znovu otevřena 
a zpřístupněna návštěvníkům, a to od pátku 20. ledna 2023.
Otevírací doba na Pravčické bráně je:
Pátek, sobota a neděle: 10.00 – 16.00 hodin, bez občerstvení a toalety.

BEZPEČNOST NÁVŠTĚVNÍKŮ - UPOZORNĚNÍ!
Na celém území Národního parku České Švýcarsko hrozí vysoké nebezpečí pádu stro-
mů.
Vstup na vlastní nebezpečí!
Dostupné turistické trasy a cíle v NP České Švýcarsko od 1. 10. 2022 | Oficiální webové 
stránky NP České Švýcarsko a CHKO Labské pískovce (npcs.cz)

UMÍSTĚNÍ ZNÁMKY 
NA POPELNICI
Jak nalepit správně známku na popelnici? Vždy na pravou 
stranu ve výšce cca 20 cm od víka nádoby, viz. obrázek.
Původní známky z popelnic musí být odstraněny.
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Připomínáme, že pro všechny věkové 
kategorie vyhlásil spolek Mladí chovate-
lé zvířat 3. ročník amatérské fotografické 
soutěže „Děti a zvířata“. Soutěž probíhá 
od 1.1. do 31.5.2023.
Fotografie dětí s jejich miláčky budou vy-
hodnoceny ve věkových kategoriích auto-
rů 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 příjme-
ním autora a jeho věkem. Do předmětu se 
uvede heslo FOTOSOUTĚŽ. 
Soutěž bude vyhodnocena do konce mě-
síce června 2022, vítězové obdrží diplomy 
a věcné ceny. Účast v soutěži je podmíně-
na souhlasem autora s použitím fotografií 
k jejich publikování a použití na výstavě.
Na Vaši účast se těší spolek www.mchz.
estranky.cz

Foto: vlastní

Schůzky kroužku mladých chovatelů na Salmově (každý čtvrtek mimo prázdniny) 
od 15.00 hodin (1,5 – 3 hodiny).
Jednání rady MCHZ, z.s. a rady p.s. MCHZ Mikulášovice se koná první pondělí v měsíci 
od 18.00 hodin.
1.1.-31.5. účast v 3. ročníku fotografické soutěže MCHZ Děti a zvířata                                    
8.1. neděle - účast na akci KČT Kouzlo zimního lesa Císařský – Hraběcí 
20.1. účast na slavnostním vyhlášení Neziskovky roku Praha                                                    
4.2. účast na akci KČT Brtnické ledopády Brtníky
5.2 . neděle - účast na akci KČT Po neznámých stezkách Království 
25.2. Výroční shromáždění členů spolku v Mikulášovicích                                                         
11.3. uspořádání výstavy zvířat mladých chovatelů Slovanský dům Mikulášovice sobota      
25.3. účast na Ukliďme svět Mikulášovice                                                                                    
1.4. účast na Ukliďme Česko Mikulášovice                                                                                
7.4. pátek - uspořádání soutěžní výstavy Mikulášovická kraslice Slovanský dům                                                 
8.4. sobota -  účast na putování  Za monarchy Severního království Šluknov - Mikulá-
šovice 
15.4. sobota - výlet na chovatelský veletrh FOR PETS v Praze                                                 
19.4. základní kolo OMCH Mikulášovice - akce ke Dni Země 22.4.                                          
duben výlet do skanzenu venkova v Zubrnicích                                                                                                                                                   
duben/květen účast na NGO Marketu Praha                                                                               
květen/červen účast na vyhlášení Ceny přístav ČRDM                                                                                                                  
9.5. kladení věnců k památníkům osvobození města Mikulášovice                                            
20.5. výlet za historií do podzemní letecké továrny v Janské s položením věnce obětem                                   
21.5. výlet na mezinárodní výstavu psů Litoměřice                                                                      
24.5. postupové kolo OMCH Mikulášovice                                                                                  
18.6. neděle - účast na Vítání léta KČT v Severním království - Salmov 
Členové a všichni účastníci našich akcí jsou pojištěni pro případ úrazu, organizátoři navíc 
na odpovědnost /Verze 6.1.2023/

Vlastimil Jura – předseda spolku

I letos se Kostka Krásná Lípa zapojila do vánoční sbírky 
Diakonie ČCE s názvem Krabice od bot. Jedná se o sbír-
ku dárků pro děti z chudých rodin, kdy je podporována so-
lidarita mezi dětmi. Na sběrném místě v Krásné Lípě jsme 
díky Vám dárcům dokázali shromáždit přes 300 dárků. 
Další jsme přivezli ze sběrného místa ČCE Praha Nusle. 
Všechny dárky byly krásně zabalené ve vánočním papíru. 
Před svátky je do konkrétních rodin předali pracovníci so-
ciálních služeb, terénní pracovníci či pedagogové. Za po-
skytnuté dary děkujeme dětem i dospělým mimo jiné SZŠ 
a OA Rumburk, Hasičům Rybniště, dětem ze MŠ Sukova 
Rumburk atd. Poděkování patří i obcím za zajištění pře-
pravy dárků.
Těší nás, že jsme mohli předat dárky dětem, kterým dělají 
skutečnou radost.

Kateřina Luňáková, Kostka Krásná Lípa

Kolegové z Osobní asistence před sebe postavili novou 
výzvu nebo se spíše před nimi vynořuje. Ta vyplývá z po-
třeb našich klientů. Ročně pečujeme o zhruba 100 lidí 
v domácím prostředí. V posledním roce nás oslovuje více 
rodin, které chtějí pečovat o své blízké doma. Jak víme, 
tak min. 70 procent lidí si v závěru života přeje být doma, 
zemřít doma, být v kontaktu se svými blízkými.
Jak je tedy v tomto přání podpořit? Jak být laskavým prů-
vodcem?
Péče rodiny o někoho blízkého je fyzicky i psychicky velmi 
náročná, rodina ladí nejen péči o rodiče, prarodiče, ale 
také své pracovní možnosti, své další aktivity, péči o své 
děti a svou rodinu. Tento čas také odkrývá mnohé dary, 
čas se zpomaluje a dění se nás hluboce dotýká.
Týmy zdravotních, sociálních i duchovních služeb mo-
hou výrazně pomoci, doporučit, odlehčit, opečovat, oše-
třit a podpořit rodinu v tomto rozhodnutí tak, aby péče 
o blízké doma nebyla jen vyčerpávající, ale přinášela i čas 
blízkosti, důvěrností, radosti a důstojnosti. Jako poskyto-
vatele služeb nás zajímá kvalita života i v jeho závěru, 
den po dni, každý je jiný. Ale slunce je ráno vždy na svém 
místě a hvězdy večer také.
Pojďme také společně mluvit o tom, jaké máme možnosti, 
služby v regionu pro lidi v závěru života, pro jejich blízké. 
Co můžeme měnit, domlouvat a posouvat. Pojďme vytvá-
řet to, co je stabilní a podpůrné, když se věci okolo nás 
mění. Rádi se potkáme.
Zajímavý odkaz: https://sever.rozhlas.cz/komunitni-cen-
trum-kostka-v-krasne-lipe-nabizi-novou-sluzbu-zamere-
nou-na-podporu-8911977

Hana Volfová - ředitelka komunitního centra 
Kostka Krásná Lípa

AMATÉRSKÁ FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ 
NA TÉMA DĚTI A ZVÍŘATA

OPERATIVNÍ PLÁN ČINNOSTI SPOLKU 
NA 1. POLOLETÍ ROKU 2023

KRABICE OD BOT 2022

OSOBNÍ ASISTENCE

Foto: vlastní
Nashromážděné dárky pod stromečkem potěšily a doká-
zaly vykouzlit úsměv ve tváři 
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V předcovidové době bývalo pěkným zvykem navštívit se žáky naší zá-
kladní školy v adventní době saské hlavní město Drážďany. Na tuto tra-
dici jsme navázali a ve čtvrtek 15. prosince jsme se do Drážďan vlakem 
vypravili s našimi sedmáky, osmáky a deváťáky, kteří se už učí němčině 
jako druhému cizímu jazyku. Naším hlavním cílem bylo Muzeum dopravy, 
ve kterém si našli své milovníci vláčků, starých automobilů, motocyklů… 
vlastně všech možných dopravních prostředků. Muzeum poskytuje i množ-
ství interaktivních zážitků, díky kterým jsme si mohli postavit vlastní virtuál-
ní loď a závodit s ní nebo například navrhnout vlastní automobil a poslat jej 
do ulic velkoměsta na pohyblivé mapě. Po muzeu měli naši žáci možnost 
navštívit vyhlášený trh Striezelmarkt nebo třeba svatyni všech shopaholiků 
- Primark.

Petr Pánek

Listopad a zima
Krásný podzim nastupuje,
barevné listí poletuje,
červené, žluté i hnědé,
kolik barev jich ještě bude?
Pomalu a jistě zima přichází,
mráz i sníh ji provází.
Až nám prosinec sníh nadělí,
bude to v sobotu, nebo v pondělí?
Je to jedno v který den,
už teď je to můj krásný sen.
Plyn a elektriku nám zdražili,
tak se modlím, abychom tu zimu pře-
žili.

O mém životě
Sportuju a trénuju,
fotbal ten já miluju.
Střílím, kopu, přihrávám,
školu - tu pak nedávám.
Učím se až do noci,
už mi není pomoci.
S Tesaříkem matiku,
tu budu mít v malíku.
Na tělocvik pana Fúska,
s ním je to fakt vždycky fuška.
Přírodopis, fyzika,
Riedel ze mě naříká.
Po hodině s panem Pánkem,
chtělo by to dohnat spánkem.
Nakonec to véózetko,
s Novákovou půjde všecko.

Začíná zima
Dnes je podzim, zítra zima,
je to tu, dcero milá.
Vítr fouká, je to prima,
dnes už je prostě zima.
V létě skáčem panáky,
v zimě zas stavím sněhuláky.
V zimě se bát nemusíš,

všude je bílo a sníh.
Ale, slunce rychle zapadá,
a proto nechoď pozdě hrát.
Zima je období svátků
a budeš mít hodně šťastných pátků.

O divokém psovi
Byl jednou jeden pes,
který má rád hodně les,
má rád i čočku,
ale omylem snědl kočku.
Je to zvíře veliký,
taky hodně divoký.
Má hodně rád maminku,
taky jí snědl kočičku.
Za ségru má fenku,
běhá s ní na zahradě venku.
Brácha jezdí na kole,
vždy přejíždí koleje.

O pejskovi
Byl jednou jeden pes,
který všude lez.
Měl kámošku kočku,
která snědla čočku.
Panička byla milá,
byla to totiž víla.
Když nemusí do práce,
cítí se jak v pohádce.
Jednou našla u moře
jedno milé kuře,
které mělo papučky
jako do školičky.
Milá víla si kuřátko vzala,
malá kočička byla ráda.
Pejsek však záviděl
a spadlou větvičku neviděl.
Větvička se rozpůlila,
panička se polekala.
Pejsek celý od krve,
dodnes leží v komoře.

EXKURZE DO DRÁŽĎAN

BÁSNĚ - LITERÁRNÍ TVORBA ŠESŤÁKŮ

FOTOZPRÁVY

Ovocný sad „Za školkou“ Mikulášovice, právě tak se oficiálně jmenuje 
projekt díky kterému se podařilo opět trochu ozelenit městské prostory 
a zpříjemnit tak prostředí obyvatelům města. Sad vznikl za stoprocent-
ního přispění Státního fondu životního prostředí.

Členové turistického oddílu mládeže každoročně pravidelně na Štědrý 
den dopoledne vyrážejí do lesa ke krmelcům, aby zpříjemnili sváteční 
čas také obyvatelům okolní přírody.

Žáci prvního stupně místní základní školy navštívili městský úřad. Pro-
hlédli si celou budovu, seznámili se s jednotlivými odbory a nakonec 
měli spoustu zvídavých, ale zajímavých otázek.

V závěru kalendářního roku před vánocemi uspořádali starší žáci spor-
tovní den pro své mladší kamarády, ve sportovní hale se tak mohli vy-
dovádět při nejrůznějších pohybových aktivitách.

Na základě zadání České školní inspekce proběhlo celostátní testování 
tělesné zdatnosti žáků třetích a sedmých tříd základních škol. 
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FOTOZPRÁVY HISTORIE

Další po mnoho let opakující se akcí v době před koncem roku je zá-
vod mopedů a dalších jednostopých, ale dnes už i dvoustopých vozidel. 
Spolek Mopedostorpedos tak opět přilákal do Mikulášovic desítky nejen 
samotných závodníků, ale i diváků a fanoušku vůně benzínu.

Mikulášovické náměstí první den v roce večer opět rozzářil dnes již tra-
diční novoroční ohňostroj.

Zpravodajství České televize natáčelo reportáž o mikulášovické hvěz-
dárně.

KAPLE KORUNOVÁNÍ PANNY MARIE
V Mikulášovicích se stále nachází větší množství starých staveb, jež po-
cházejí z 18. století. Některé budovy, jako třeba kostel svatého Mikuláše 
či bohužel již zbořená Střelnice, byly od svého vzniku postupně přesta-
vovány, ale pod novou slupkou v sobě zachovávají části pamatující 17. či 
dokonce 16. století. Jen jedna stavba může být však nejstarší, dochovaná 
v nezměněné podobě. Tou je barokní kaple Korunování Panny Marie, ob-
vykle označovaná jako kaple Tří otců.
Podle dochovaných pramenů měl kapli postavit roku 1710 obchodník Za-
charias Hille, na stavbu pak měli přispět i otcové z okolí. Ti se pak v dalších 
letech o svatostánek starali. Kaplička tak byla obvykle zvána jako Väters 
Kapelle, tedy Otcovská kaple. V poválečném období se pak prosadil český 
název kaple Tří otců a objevil se i jeden mylný. Některé informační zdroje 
totiž kapli mylně pojmenovávají jako Bäterovu. Omyl byl způsoben špatným 
překladem a přepisem, kdy někdo výraz Väters Kapelle přečetl ve švaba-
chu jako Bäters Kapelle a poslal na svět Bäterovu kapli.
Vraťme se však zpátky do doby postavení kaple. Informace, že se na stav-
bě podíleli otcové ze sousedství, je totiž velmi zajímavá v konfrontaci se 
starými mapami. V roce 1710 bylo totiž okolí zcela jiné než dnes; z hlav-
ní silnice v „zatáčce U Špisů“ odbočovala polní cesta směrem do kopce 
a přes lány mnoha sedláků vedla až do Vilémova. Cesta je dnes z části 
vyasfaltovaná, zčásti přeoraná a přeložená a taky ji křižuje železnice, je 
však jediným dochovaným svědkem doby výstavby kaple. Žádný z domů 
v okolí kaple v roce 1710 nestál, a tak se stavba u polní cesty ve svahu 
kopce vyjímala a byla z dáli viditelná. Otcové, kteří se o kapličku zasloužili, 
bydleli patrně v domcích podél cesty, která vedla mezi hlavní silnicí a kaplí 
směrem k restauraci U Černých. Protože však „otcovské domky“ v pová-
lečném období zanikly, ztratila se postupně i cesta. Vlastně z nich zbyl jen 
jediný, a to čp. 390, který však na počátku 18. století vypadal úplně jinak 
a byl celý ze dřeva.
Výstavba Otcovské kaple nemohla být levnou záležitostí. Stěny jsou ka-
menné, ze tří stran omítnuté, průčelí s trojúhelníkovým štítem je však se-
stavené z opracovaného pískovce. Stavbu o téměř čtvercovém půdorysu 
zastřešuje krásná a mohutná barokní cibulová báň se zvonicí, na konci kte-
ré bývala makovice s dvojramenným křížem. Původní krytinou býval šindel. 
Uvnitř kaple stál dřevěný oltář s obrazem znázorňujícím Korunování Panny 
Marie a po obou stranách dřevěné lavice, do kterých se vešlo čtyři až pět 
osob. K mobiliáři se postupně přidaly dřevěné krucifixy a menší obrazy 
světců. V nice umístěné ve štítu stávala socha světce; kupodivu to nebyla 
Panna Marie, ale podle pamětníků to byl patrně svatý Václav s praporem 
v ruce. Kaple sloužila mimo jiné jako zvonice. Pravidelně se vyzvánělo 
v poledne a večer (v letním období v 19 hodin, v zimním pak v 17 hodin) 
a také za zemřelé sousedy. U kapličky se pravidelně zastavovali velikonoč-
ní jezdci a v květnu sem směřovala procesí během májových pobožností.  
V roce 1917 zrekvírovala válečná mašinerie zvon, aby jej přetavila na zbra-
ně, po skončení první světové války se však sousedé složili na nový, jehož 
žehnání se neobešlo bez velké slávy. V meziválečném období nahradil 
na střeše dožilou šindel plech.
Kaple zasvěcená Korunování Panny Marie byla více než dvě století udržo-
vaná a opečovávaná. Jenže přišel rok 1945, od kterého se mohly sakrál-
ní stavby beztrestně ničit, zvlášť když je vybudovali Němci. Rabování tak 
neminulo ani Otcovskou kapli. Lidé z okolí se sice snažili památku v rámci 
možností udržovat, ale postupně mizelo její vybavení a zhoršoval se její 
stavebně-technický stav. V roce 1966 byla zapsána jako kulturní památka, 
to už ale potřebovala opravit střecha, omítka a k tomu chyběla část vyba-
vení. V dalších letech zmizel i zbytek interiéru, dveře, ze střechy upad-
la ohnutá makovice s křížem a neznámo kam se ztratila i soška ze štítu. 
Po letech chátrání a devastace však začal být o kapli v novém tisíciletí 
zájem. Po vypořádání majetkových záležitostí se mohla kaple dočkat velké 
rekonstrukce. Během roku 2013 prošlo opravou kamenné průčelí, vnitř-
ní i vnější fasády a nově byla zhotovena celá báň se zvonicí. Slavnostní 
žehnání zrekonstruované kaple proběhlo ve státní svátek 8. května 2014.
Požehnáním však zájem o kapli nekončí. Místo dřevěných dveří dostala 

kaple uzamykatelnou mříž 
a v roce 2018 i nový oltářní 
obraz s motivem Korunová-
ní Panny Marie od Tomá-
še Bodora. V období mezi 
svátkem Nanebevstoupení 
Páně a Letnicemi se kaplič-
ka pravidelně otevírá, aby se 
zde sešli farníci tak, jak tomu 
dříve bývalo zvykem.

Petr Pánek

Tříkrálová sbírka, která probíhá v celé republice se jako každý rok 
uskutečnila i v našem městě, občané tak mohli přispět do oficiální za-
pečetěné pokladničky.
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SPORTOVEC ROKU 2022 - MIKULÁŠOVICE

NOMINACE SPORTOVCŮ:
BIATLON

Mládež do 19 let - dívky:
Mocíková Lucie:
letní sezona
Český pohár 1., 1., 1., 2. místo
MČR 1., 4. místo
Celkově ČP 1. místo
Trojanová Adéla:
letní sezona
Český pohár 14., 7., 9. místo
MČR 15., 25. místo
Celkově ČP 13. místo
zimní sezona
Český pohár 23., 22., 15., 16., 
21., 30. místo
MČR 33., 10. místo
Celkově ČP 20. místo
Ludvíková Natálie:
letní sezona
Český pohár 7., 4., 10., 8. 
místo
MČR 9., 7. místo
Celkově ČP 8. místo
zimní sezona
Český pohár 24., 30., 28., 24. 
místo
MČR 20., 23. místo
Celkově ČP 27. místo
Trojanová Barbora:
letní sezona
Český pohár 6., 4., 6., 6. místo
MČR 8., 13. místo
Celkově ČP 4. místo
zimní sezona
Český pohár 29., 34., 13., 16. 
místo
Celkově ČP 29. místo

Mládež do 19 let - chlapci:
Janele Adam:
letní sezona
Český pohár 9., 7., 4., 7. místo
MČR 6., 9. místo
Celkově ČP 6. místo
Jandus Aleš:
letní sezona
Český pohár 6., 7., 9., 14. 
místo
MČR 8., 15. místo
Celkově ČP 8. místo
Kocourek Matěj:
letní sezona
Český pohár 9., 14., 11., 6. 
místo
Celkově ČP 11. místo
zimní sezona
Český pohár 23., 21., 20., 20. 
místo
Celkově ČP 24. místo
Janele Idmar:
kolečkové lyže MČR 1. místo
zimní sezona
Český pohár 31., 17., 18., 18., 
16., 7. místo
MČR 11., 14. místo
Celkově ČP 15. místo

Dospělí:
Fúsek Tomáš:
letní sezona
Český pohár 6., 7., 11. místo
MČR 6. místo
Celkově ČP 8. místo

Trenér:
Němeček Zdeněk - trenér 
biatlonu, střelecká příprava 
dorostu
Provazník Karel - trenér biat-
lonu, střelecká příprava žactva 
a přípravky
Mocík Zdeněk - hlavní trenér 
mikulášovického biatlonu

BOX
Mládež do 19 let - chlapci:
Týle Kevin:
MČR (do 32 kg) 1. místo
1. místo v severočeské oblasti 
16 zápasů (z toho 13 vyhra-
ných)
Týla Marcus:
MČR (do 48 kg) 2. místo
1. místo v severočeské oblasti 
19 zápasů (z toho 18 vyhra-
ných)
Steranka Matěj:
MČR (do 46 kg) 2. místo
1. místo v severočeské oblasti 
13 zápasů (z toho 10 vyhra-
ných)
Filo Roland:
MČR (do 50 kg) 3. místo
1. místo v severočeské oblasti 
15 zápasů (z toho 12 vyhra-
ných)
Bajger Jan:
MČR (do 70 kg) 3. místo
1. místo v severočeské oblasti 
16 zápasů (z toho 11 vyhra-
ných)

FOTBAL
Mládež do 19 let - chlapci:
Fojta Adam:
Hráč mladších žáků FK Miku-
lášovice, členem FK od roku 
2017 v současné době je i hrá-
čem výběru U11 Děčínského 
okresu.
Jandus Aleš:
Hráč mladších i starších žáků 
FK Mikulášovice, členem FK 
od roku 2017 v současné době 
je i hráčem výběru U12 Děčín-
ského okresu.
Musil Jan:
Hráč mladších žáků FK Miku-
lášovice, členem FK od roku 
2017 v současné době je i hrá-
čem i výběru U12 Děčínského 
okresu.
Mrkus Antonín:
Hráč mladších a starších žáků 
FK Mikulášovice, členem FK 
od roku 2018       

Šupa Robin:
Hráč starších žáků a dorostu 
FK Mikulášovice, členem FK 
od roku 2018
Tříško Matěj:
Hráč dorostu a dospělých  
FK Mikulášovice, členem 
FK od roku 2014. Odchova-
nec FK Mikulášovic v sezó-
ně 2021/2022 byl zapůjčen 
na hostování do dorostu FK 
Rumburk kde hrál krajskou 
soutěž 1. A třídu dorostu. 
Po založení a přihlášení do-
rostu místního FK do soutěže 
se vrátil zpět, kde se stal sta-
vebním pilířem tohoto mužstva 
v Krajské soutěži 1. A třídy 
dorostu.
Ludrovský Josef:
Odchovanec Mikulášovické 
kopané, ze které odešel v roce 
2017 do FK Varnsdorf, kde hrál 
a trénoval do roku 2020 kdy 
přestoupil do Fotbalové aka-
demie Jablonec a v roce 2022 
odešel do FK Ústí n. L.

Dospělí:
Tříško Matěj:
Hráč starších dorostu a dospě-
lých - okresní přebor, v FK Mi-
kulášovice od roku 2014
Soukup Tomáš:
Hráč dospělých - okresní pře-
bor, v FK Mikulášovice od roku 
2000
Soukup Miroslav:
Hráč dospělých - okresní pře-
bor, v FK Mikulášovice od roku 
1979. 
V létech 1992-2000 hráč SK 
Stap-Tratec Vilémov
Romanenia Valerii:
Hráč dospělých - okresní pře-
bor, v FK Mikulášovice od roku 
2020 

Kolektiv mládež:
Mladší přípravka FK Mikulá-
šovice
Mladší žáci FK Mikulášovice
Starší žáci FK Mikulášovice
Dorost FK Mikulášovice

Kolektiv dospělí:
A mužstvo dospělých FK Mi-
kulášovice

Trenér roku:
Kunc Václav
Na jaře byl trenérem mladších 
žáků. A po skončení sezóny 
přešel trénovat mladší příprav-
ku.
Tříško Jan
Celý rok působil jako trenér 
starších žáků 

TANEC - STEP BY STEP
Kolektiv dospělí:
Step by Step (HVK)
Regionální kolo Ústeckého 
a Libereckého kraje 1. místo
Mistrovství Čech 6. místo
MČR (Grand finále) 6. místo

BĚH - TURISTICKÝ ZÁVOD 
Mládež do 19 let - dívky:
Vejražková Alice:
Reprezentant České republiky.
Český pohár 1., 3., 1. místo 
MČR 1. místo
Celkově ČP 1. místo
Mezinárodním mistrovství Slo-
vensko 1. místo
Mezinárodní mistrovství ČR 
3. místo
Celorepublikový TZ v Pacově 
1. místo
Trojanová Barbora:
Český pohár 1., 1. místo 
MČR 10. místo
Celkově ČP 5. místo

Mládež do 19 let - chlapci:
Fúsek Ondřej:
Reprezentant České republiky.
Český pohár - nestartoval pro 
zranění 
MČR 2. místo
Mezinárodním mistrovství Slo-
vensko 1. místo
Mezinárodní mistrovství ČR 
1. místo
MČR smíšené dvojice 3. místo
MČR long 3. místo
Celorepublikový TZ v Pacově 
5. místo
Celorepublikový závod v Pa-
cově 5. místo. 
Mimo TZ dosáhl řadu medai-
lových umístění v atletických 
soutěžích národní úrovně.
Kreibich Daniel:
Reprezentant České republiky.
Český pohár 2., 6., 3. místo 
MČR 3. místo
Celkově ČP 3. místo
Mezinárodní mistrovství ČR 
5. místo
Celorepublikový závod v Pa-
cově 1. místo. 

Dospělí:
Plešingerová Michaela:
Reprezentant České republiky.
Český pohár 2. místo
MČR 4. místo
Mezinárodní mistrovství ČR 
4. místo
MČR long 1. místo
MČR smíšené dvojice 6. místo

Fúsková Andrea:
MČR supersprint 2. místo
MČR long 3. místo
Celorepublikový závod v Pa-
cově 2. místo

Fúsková Květa:
Reprezentant České republiky.
Český pohár 6., 5., 11. místo
MČR 7. místo
Celkově ČP 6. místo
Mezinárodním mistrovství Slo-
vensko 4. místo
Mezinárodní mistrovství ČR 6. 
místo
MČR smíšené dvojice 4. místo
Celorepublikový závod v Pa-
cově 5. místo.
Kalousek Petr:
Reprezentant České republiky.
Český pohár 7., 2., 11. místo
MČR 2. místo
Celkově ČP 6. místo
Mezinárodním mistrovství ČR 
4. místo
MČR long 10. místo.
Šimek Vojtěch:
Český pohár 2., 8., 7. místo
MČR 7. místo.
Celkově ČP 7. místo
Fúsek Tomáš:
Reprezentant České republiky.
Český pohár 4., 11., 2. místo
MČR 4. místo
Celkově ČP 4. místo
Mezinárodním mistrovství Slo-
vensko 3. místo
Mezinárodní mistrovství ČR 
2. místo
MČR supersprint 4. místo
MČR long 6. místo
MČR smíšené dvojice 4. místo
Celorepublikový závod v Pa-
cově 1. místo.

Kolektiv dospělí:
TOM Mikulášovice
Týmová soutěž Českého po-
háru 3. místo
MČR štafet v TZ 3. místo
MČR štafet v krosu (atletika) 
3. místo
Run Tour - kolektivní soutěž 
Tandem (mezinárodní krosový 
běh Pardubice) 3. místo

NEZAŘAZENÝ SPORTOVEC 
Dospělí:
Pícha Václav:
Extrémní triatlonista absolvo-
val legendární závod „Winter-
man - Extreme Triathlon“
Závod dokončil na 92. místě 
v celkovém čase 18:26:43 
hodin

Další případné nominace spor-
tovců můžete navrhnout 
do 20.2.2023, e-mail: 
infomik@mikulasovice.cz

Ve spolupráci s Českou unií sportu Děčín (ČUS) se 
letos poprvé bude konat „Anketa sportovec roku“. 
Vyhlašovat se budou úspěšní sportovci hájící barvy 
našeho města, a to buď přímo za sportovní klub Mi-
kulášovic nebo s trvalým bydlištěm. Kategorie jsou 
mládež do 19 let (dívky a chlapci zvlášť), dospělí 
(ženy a muži dohromady), kolektiv mládeže (dívky 
a chlapci dohromady), kolektiv dospělí (ženy a muži 
dohromady) a trenér mládeže.

Postup hodnocení:
O konečném pořadí v anketě rozhodne součet tří 
subjektů:
1. Výkonnostní 
(podle důležitosti soutěže – mezinárodní, národ-
ní MČR a Český pohár, krajské soutěže, regiony 
a okres)
2. Hlasování představitelů města a členů sportovní 
komise

(každý hlasující si podle svého uvážení sestaví pořa-
dí sportovců a kolektivů)
3. Hlasování veřejnosti (každý občan Mikulášovic si 
na základě vyplněného očíslovaného hlasovacího 
lístku sestaví své pořadí a odevzdá ho k hodnocení)
Hlasovací lístky budou k dispozici od 20.2.2023 
na informačním středisku, budou očíslované a ná-
sledně slosovatelné, každý občan má právo hlasovat 
pouze jednou.
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FOTOZPRÁVY – SPORT

Na druhý svátek vánoční je již tradičně místní sportovní hala v obležení 
volejbalistů. Letošní ročník přilákal desítky hráčů z nejrůznějších koutů 
republiky. Pod vysokou sítí si vylosované týmy mezi s sebou rozhodně 
nic nedarovaly.

Závěr roku patří také fotbalu v tradičním derby mezi hráči staré gardy 
a mixu A mužstva s dorostem byli letos výrazněji úspěšnější ti mladší, 
potěšující byla zejména hráčská účast.

Posledním závodem roku 2022 byl tradiční Silvestrovský běh Varnsdor-
fem, ve kterém startovali také mikulášovičtí běžci. Ve výsledkové listině 
se rozhodně neztratili v běhu na 5 km Zdeněk Podolák, Tomáš Fúsek 
a Ondřej Fúsek. Mezi mílaři pak velmi dobře zaběhl Ondřej Fúsek, který 
ve své kategorii zvítězil a celkově doběhl druhý jen s těsným odstupem 
za elitním běžcem mužské kategorie M. Šanderou z AC Rumburk.

ODDÍL KUŽELEK MIKULÁŠOVICE 
OK MIKULÁŠOVICE
Po téměř sedmileté odmlce je naše kuželna opět v plném provozu. Re-
konstrukce budovy, herního vybavení a zázemí kuželny probíhala od roku 
2016. Na podzim roku 2022 jsme se přihlásili do regionální kuželkářské 
soutěže a pokračujeme v mnohaleté kuželkářské tradici. Navázali jsme 
na úspěchy našich dědů a otců, kteří závodili nejen na kuželnách Ústecké-
ho a Libereckého kraje. Před lety hráli dokonce úspěšně soutěž nejvyšší. 
Do Mikulášovic tak zavítala družstva z celé republiky.V podzimní části sou-
těže jsme si nevedli vůbec špatně. Po čtrnáctém kole jsme na prvním mís-
tě. Nejlepším hráčem družstva je Trojan Vojtěch, který je celkově sedmý 
a Soukup Miroslav, který je v tabulce všech hráčů osmý. Soupiska našeho 
družstva registrovaného pro soutěž: Ludvík Kvasil (předseda spolku), Ka-
lousek Petr, Soukup Miroslav, Soukupová Monika, Tříško Zdeněk, Trojan 
Jiří, Trojan Vojtěch, Trojanová Miluše. Dalšími dlouholetými členy spolku, 
kteří fandí při zápasech a bez kterých by na kuželně bylo smutno, jsou 
paní Havlíčková Karla, paní Sopoušková Vlasta, pan Šelmek Tomáš, pan 
Kocek Jiří, paní Hentschelová Dita. Bez vzájemné podpory a bez výborné 
kolektivní spolupráce by se tak příjemný výsledek nedostavil. 
Kuželna je otevřená každé pondělí a středu od 15.00 hodin cca do 18 ho-
din, v pátek probíhá soutěž dle rozpisu. Přijďte se podívat, přijďte si s námi 
zahrát. Podmínkou je sportovní oblečení a sportovní čistá obuv. Rádi uví-
táme nové zájemce.

 Ing. Miluše Trojanová

KRAJSKÝ PŘEBOR LIBERECKÉHO KRAJE 2022/2023

VÝSLEDKY OKRESNÍHO PŘEBORU JEDNOTLIVCŮ 
V KUŽELKÁCH PRO ROK 2023

Ve 14. kole se utkala družstva TJ Kuželky Česká Lípa C versus OK Mikulá-
šovice, ve kterém zvítězily Mikulášovice v poměru 1:5 (1565:1608) a pojis-
tily si tak vedení v průběžné tabulce.

Okresní kolo se konalo 14.1. 2023 na kuželně v České Lípě. Mikulášo-
vické barvy hájila Miluše Trojanová. Ve své kategorii zvítězila a postupu-
je do krajského kola, které se uskuteční 28. a 29. ledna 2023 na kuželně 
v Teplicích a v Dubí.

TABULKA DRUŽSTEV
1. OK Mikulášovice 14 12 0 2 1631 24
2. TJ Doksy A 14 11 0 3 1660 22
3. TJ Kuželky Česká Lípa B 13 10 0 3 1668 20
4. TJ Lokomotiva Liberec B 14 9 1 4 1677 19
5. TJ Bižuterie Jablonec n.N. A 13 9 0 4 1634 18
6. SK Šluknov B 14 9 0 5 1619 18
7. TJ Kovostroj Děčín B 14 8 1 5 1596 17
8. TJ Spartak Chrastava 14 7 0 7 1595 14
9. TJ Sokol Blíževedly 14 7 0 7 1575 14
10. TJ Doksy B 14 4 0 10 1525 8
11. TJ Bižuterie Jablonec n.N. B 14 4 0 10 1532 8
12. SK Skalice B 14 2 1 11 1497 5
13. TJ Kuželky Česká Lípa C 14 2 0 12 1444 4
14. SK Skalice C 14 1 1 12 1503 3

VÝSLEDKY
1. Miluše Trojanová / OK Mikulášovice 404 186 590
2. Věra Šimečková / KO Česká Kamenice 364 168 532
3. Pavlína Sekyrová / SK Verneřice 355 175 530
4. Kamila Ledwoňová / SK Verneřice 357 167 524
5. Adéla Exnerová / TJ Kovostroj Děčín 340 162 502

Turnaj v nohejbalu dobrovolných hasičů se odehrál v mikulášovické 
sportovní hale za účasti čtyř okolních sborů, nejlépe si vedli domácí 
hasiči ve složení Ondřej Linhart, Roman Provazník, Petr Opočenský.


