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Obnovená Belzerova kaple
v dolních Mikulášovicích
Balzerovu kapli postihl stejný osud, jako
mnoho drobných sakrálních staveb severních Čech. Kaplička byla postavena v roce
1724, stála na pozemku patřícímu k nedaleké
zemědělské usedlosti sedláka Vogla. Kaple byla zasvěcena matce Boží, Panně Marii.
Každoročně se tu v květnu konaly takzvané
májové pobožnosti. Kaple byla udržována
pravděpodobně až do roku 1954, poté se již
nenašel nikdo, kdo by se o ni staral. Tak postupem času chátrala, až z ní zbyla jen hromádka
sutě, zdali kaplička spadla sama, nebo tomu
někdo napomohl, tím se již dnes zabývat nemusíme. Co ale víme, je to, že ze sutin vyrostla
během září kaplička nová. O obnovu kaple se
zasloužilo občanské sdružení „Drobné památky severních Čech“, na opravu přispěla nadace
VIA, částkou 50.000 Kč a majitel kaple, město
Mikulášovice 25.000 Kč. Opravy provedl člen
občanského sdružení Ing. Vojtěch Král. Na
výstavbu byl použit z velké části materiál, který se nacházel na místě, tak mohlo být třeba
osazeno původní ostění dveří s klínovým kamenem s datem 1724 a části původních říms,
bohužel chyběly hlavice sloupů… Byla zhoto-

vena nová střecha, která byla pokryta pálenými taškami. Celá kaple byla nově omítnuta a
natřena vápennou barvou, byla zvolena červená barva, kterou kaple již kdysi bývala natřena, což bylo patrné na pozůstatcích barvy
na kamenech. Okolí kapličky bylo vyčištěno
od náletových dřevin a bylo odkryto přístupové schodiště, které vede z cesty ke kapličce,
o to se postarali pracovníci městského úřadu.
Nové vybavení kaple bylo darováno majiteli
Restaurace „Baba Jaga“. Doufejme, že to není
poslední opravená ruina v našem městě. Nebuďme lhostejní ke svému městu, nenechme
chátrat a ničit kulturní dědictví!
Program Farnosti Mikulášovice:
1. 11. 2012 - Slavnost Všech svatých: mše svatá v 18.00 hodin v kostele
6. 12. 2012 - Koncert v kostele v 17.00 hodin,
mše ke svatému Mikuláši v 18.00 hodin
9. 12. 2012 - Poutní mše ke svatému Mikuláši
10:00 hodin
22. 12. 2012 - Předvánoční koncert v kostele:
České mše Vánoční „Rybovka“ v 15.00 hodin
24. 12. 2012 - Půlnoční mše v 10.30 hodin

Foto: Tomáš Fúsek
Tak tady je, nová v plné kráse tyčící se Balzerova kaple v dolních
Mikulášovicích. Ke slavnostnímu vysvěcení dojde v sobotu
10. listopadu 2012 v 10.30 hodin.

Chovatelé předvedli svá zvířata i pomohli městu
ášoV sobotu 29. září mikulášovická chovatelská organizace uspořádala již 4. výstavu
zvířat v držení mladých chovatelů, která byla letos rozšířena i o zvířata dospělých
chovatelů. Výstavu navštívilo celkem 131 návštěvníků,
na dobrovolném vstupném
bylo vybráno 1450 Kč. Oba
tyto údaje jsou oproti předcházejícím letům rekordní a
na místní poměry nebývalé.
Konečně se podařilo něco
ve městě „zlomit“! Několik
čísel o výstavě: Vystavovalo
7 dospělých vystavovatelů
celkem 75 zvířat, z toho 45 ks
drůbeže, 18 holubů, 5 morčat, 3 králíky, 2 papoušky a 2
psy. 10 mladých chovatelů
vystavilo celkem 16 zvířat, z
toho 7 drobných hlodavců,
3 drobné exoty, 3 kočky, 2

králíky a 1 strašilku (terarijního živočicha). Všem vystavovatelům a členům, kteří se
výstavy nějakým způsobem
zúčastnili, organizace děkuje
za příkladnou práci! Dalším
výsledkem výstavy je skutečnost, že se do naší ZO přihlásilo 5 dospělých a tři mladí
chovatelé. Z uvedeného důvodu se uskutečnila 13. října
členská schůze, kde byli zájemci přijati za členy, byl rozšířen výbor a revizní komise
a dohodly se zásady činnosti
ZO na příští rok. Za významnou podporu činnosti organizace zvláště děkuje městu
Mikulášovice, které poskytlo
prostory i podporuje činnost
naší organizace s mládeží.
Organizace se letos zapojila i
do celostátní akce pořádané
Českou radou dětí a mláde-

72 hodin – Ruku na to!“
že „72
to!“.
Uskutečnila se ve dnech 12.14. října u nás v Mikulášovicích a zahrnula aktivity, které
jsme měli pro letošní rok již v
plánu uskutečnit. První den
v rámci zooterapie se zvířaty jsme navštívili domov
důchodců v Mikulášovicích,
ale nikdo z obyvatel o akci
neprojevil zájem, i když jsme
ji prezentovali několikrát v
novinách a v místě byl vyvěšen plakátek. Už víme, že zde
podobnou akci již vícekráte
konat nebudeme a nabídneme ji mimo naše město!
Druhý den se pracovalo na
táborové základně na Salmově a třetí den jsme prováděli
úklid Salmovského lesa, který
novodobí hledači pokladů
celý rozryli a zaneřádili střepy
a dalším odpadem. Akce se

vydařila i když jsme
nicméně vydařila,
čekali větší účast a zájem
místních občanů. Navíc byla
podporována jak městem
Mikulášovice, tak Místní akční skupinou MAS Šluknovsko
a pochopitelně celostátním
organizátorem ČRDM. Naší
snahou bylo do ní zapojit i
mladé chovatele z blízkého
Německa, ale toto se nepo-

dařilo pro střet termínu s
jejich akcemi. Konání akce
bylo zveřejněno v Mikulášovických novinách a na www.
72hodin.cz a to nejenom o té
naší části v Mikulášovicích a
všichni účastníci si z ní domů
odnesli na památku speciální
šálu s označením akce.
Vlastimil Jura st.
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V rámci projektu 72 hodin – Ruku na to! se místní sdružení chovatelů mimo jiné pustilo do úklidu salmovského lesa.

KRÁTKÉ ZPRÁVY
1. Soutěž o nejlépe upravenou zahradu či zákoutí
v Mikulášovicích skončila
Letošní druhý ročník soutěže o nejlépe vypadající zahradu
nebo zákoutí v okolí našich obydlí skončil. Do hodnocení se
přihlásilo celkem pět soutěžících, výsledky a konečné pořadí
zveřejníme v příštím čísle.
2. Katapult po roce opět v Mikulášovicích – vstupenky již
v předprodeji ve Skloluxusu a na Měú

Foto: vlastní
Mikulášovická organizace chovatelů po roce opět uspořádala výstavu drobného zvířectva.

3. Sobota 10. listopadu 2012 pojede na zdejší železniční trati
historický vláček, podpoří zachování místního provozu
a připomene 110 let od vzniku tratě

