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SVOZY ODPADŮ 
ZÁŘÍ 2021
DOMOVNÍ ODPAD

týdenní - každé pondělí
14ti denní - liché pondělí 13.9. a 27.9.

kombinovaný - liché pondělí 
13.9. a 27.9.

měsíční – pondělí 6.9.

PYTLE S TŘÍDĚNÝM ODPADEM
sudé pondělí 6.9. a 20.9.

SBĚRNÝ DVŮR
každý všední den 

od 14.00 do 16.00 hodin
sobota11.8. a 25.8.

od 9.00 do 11.00 hodin

BIO NÁDOBY
Sudá středa 8.9. a 22.9.

Další ročník festivalu Eastern Tunes se vydařil

Poděkování za Moravu

Letošní ročník byl již šestý v pořadí a opět byl tak trochu 
zahalen rouškou tajemna kdo, že to vlastně bude tradiční 
východní kulturu reprezentovat. Stále trvající cestovní 
omezení posunulo výběr účinkujících na o  něco bližší 
východ, ale ani tak nebyla nouze o  široké spektrum 
zajímavé kultury. Na své si přišli jak velcí, tak i  malí 
účastníci festivalu, a to nejen hudbou, ale také například 
pohádkou či nejrůznějšími hrami. Mnoho doprovodných 
akcí bylo samozřejmě podpořeno i kvalitními a zejména 
tradičními pokrmy, k zakoupení byla i  řada zajímavých 
suvenýrů nebo tematické literatury. Celá akce probíhala 

za zpřísněných a  dobře zvládnutých epidemických 
opatření, na místě byla rovněž možnost se nechat 
otestovat na Covid. Tak teď už si jenom přát, aby ten 
následující ročník mohl proběhnout bez všemožných 
omezení a  na scéně se mohli objevit i  umělci ze 
vzdálenějších lokalit naší zeměkoule. Poděkování patří 
všem, co s přípravou a následnou realizací pomohli, ať 
už to bylo finančně, materiálně nebo jenom prací na 
sekání, stavbě pódia, stánků či následném úklidu. 

 Text a foto: Tomáš Fúsek

Chtěla bych poděkovat všem, kteří 
přispěli do naší sbírky a  neštěstí, 
které postihlo Moravu, jim nebylo 
jedno. Chtěla bych také poděkovat 
paní starostce Trojanové, která s  námi 
spolupracovala, sbírku vyhlásila 
rozhlasem a vytvořila další sběrné místo. 
Poděkování také samozřejmě patří 
našim dobrovolným hasičům (Ladislav 
Hořejší, Ondřej Linhart, Jiří Petrnoušek), 
kteří s  námi jeli sbírku odvézt až do 
Břeclavi.

Předání v  Břeclavi bylo velmi chaotické 
a  vůbec nedopadlo podle předchozí 
domluvy. Většinu věcí nám bohužel 
odmítli, že si je máme odvézt zpět. 
To jsem samozřejmě odmítla já. Věci, 
které nechtěli vzít, jsme proto převezli 
do dvou azylových domů pro matky 
s dětmi v okolí Břeclavi. Jsme rádi, že se 
posbírané věci dostaly k potřebným. 
S pozdravem a obrovským poděkováním 

Nikola Hajošová - Železářství 
Mikulášovice.

Olga Lounová
16.9.2021 koncert, 

Slovanský dům od 19.00 hodin

Toxic People
16.9.2021 koncert, 

Slovanský dům od 18.00 hodin

Vážení rodiče, milí žáci,
školní rok 2021/22 je tady. 

Těšíme se na Vás.
Vaši pedagogové.

Festival doprovázela celá řada zajímavých prodejních 
stánků, kde si na své přišli jak malí, tak i velcí návštěvníci 
akce.

Hned v úvodu si v nabitém programu užívaly zejména 
děti, pohádku “Honzíkova cesta kolem světa“ sledovaly 
s nadšením.

Hlavní organizátorka festivalu přivítala návštěvníky hned 
v několika jazycích a mimo jiné je také požádala, aby 
dodržovali všechna platná opatření.

Když došlo na hlad, na výběr byla celá řada tradičních 
asijských pokrmů.
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Kotlíková dotace

Poradna v kostce 
mění provozní dobu

Kostka rozšiřuje 
tým služby

AKTUALITY 
Z INFORMAČNÍHO STŘEDISKA 

Mikulášovice se zapojily v  roce 2019 do projektu Kotlíková dotace. Pomáháme 
občanům realizovat výměny zdroje vytápění a  tím se také snažíme získat finanční 
prostředky pro realizaci projektů města. Do 31.7. 2021 bylo schváleno celkem 44 smluv 
o návratné finanční pomoci občanům, a to v celkové hodnotě Kč 8290000,-. Snažíme 
se podnikat kroky ke zlepšování životního prostředí v našem městě. 
Krajský úřad Ústeckého kraje vyhlásil novou výzvu k  realizaci výměn starých kotlů. 
Informace jsou k dispozici i na webu krajského úřadu. Pokud ještě váháte se změnou 
vytápění, přijďte se informovat na městský úřad. Ochotně Vám poskytneme informace 
k přípravě žádosti o dotaci i k žádosti o bezúročnou půjčku.

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

V  červenci letošního roku tomu bude 10 let od 
zaregistrování sociální služby Odborné sociální 
poradenství a  otevření Poradny v  Kostce. Po ukončení 
tříletého projektu financovaného z  Evropského 
sociálního fondu, se vracíme k  dvoudenní provozní 
době v  komunitním centru Kostka Krásná Lípa. 
A k tomu zůstává zachována terénní forma poskytování 
poradenství. Služba je poskytována ve všech 18 obcích 
Šluknovského výběžku. V  obou případech je lepší 
si předem sjednat schůzku u  poradců Mgr. Romana 
Cupalová, tel. 777 291 359, JUDr. Miloš Hanzlíček,  
tel. 777 925 302.

Komunitní centrum  Terén
Pondělí  9.00 - 17.30 - - -
Úterý  13.00 - 17.00 9.00 - 12.00
Čtvrtek  - - -  12.30 - 15.30

 
Podpora na výměnu zastaralých zdrojů tepla na pevná paliva  

 v rodinných domech v Ústeckém kraji v rámci OP ŽP 2014-2020 

KOTLÍKOVÁ DOTACE 4. VÝZVA – 2. KOLO 
 

     

                 VYHLÁŠENÍ  
         2. kola příjmu žádostí v rámci 
 4. Výzvy Kotlíkových dotací v Ústeckém kraji  
rozhodnutím Zastupitelstva Ústeckého kraje dne 
21. června 2021  
 

         KDY BUDE MOŽNO ŽÁDAT  
     Zahájení příjmu elektronických žádostí  
    6. září 2021 od 10:00 hod. 
       Počet přijatých žádostí je omezen. 

KDO MŮŽE ŽÁDAT   
Fyzická osoba vlastnící rodinný dům určený k bydlení 
v Ústeckém kraji, maximálně o 3 bytových 
jednotkách, který je vytápěn převážně kotlem 
na tuhá paliva s ručním přikládáním 1. nebo 2. 
emisní třídy.  
 
DOTACI JE MOŽNÉ POSKYTNOUT  
Nové tepelné zdroje splňující Směrnici o Ekodesignu, 
které jsou uvedeny v seznamu podporovaných 
výrobků a technologií pro Kotlíkové dotace – 3. kolo 
(117. výzva SFŽP od 2019) vedeném na webových 
stránkách SFŽP -  https://svt.sfzp.cz/ 
 
VÝŠE DOTACE  
Dotace je navázána na zvolený druh nového zdroje. 

Podpořené zdroje a maximální výše dotace:  
 Plynový kondenzační kotel   ~ 95 tis. Kč 
 Kotel pouze na biomasu s ručním přikládáním 

     ~ 100 tis Kč 
 Automatický kotel pouze na biomasu a tepelná 

čerpadla     ~ 120 tis. Kč 
 Obce v prioritním území navýšení o   + 7 500 Kč 

 

OD KDY LZE VÝMĚNU KOTLE REALIZOVAT 
Výdaje na realizaci výměny jsou způsobilé   
od 15. července 2015.  
 

V JAKÝCH PŘÍPADECH NEBUDE DOTACE 
POSKYTNUTA 
 na výměnu jiných typů tepelných zdrojů - tedy kamna 

(jednotlivě stojící) či krbové vložky, stávajícího kotle 
na tuhá paliva s automatickým či poloautomatickým 
přikládáním paliva ani na stávající plynové kotle a 
elektrokotle; 

 na výměnu stávajícího kotle na pevná paliva 
splňujícího třídu 3, 4 nebo 5 dle ČSN EN 303-5; 

 na výměnu zdroje tepla podpořeného v minulosti 
(nejdříve od 1. 1. 2009) z programů Zelená úsporám, 
Nová zelená úsporám nebo ze společných programů 
na podporu výměny kotlů realizovaných Ústeckým 
krajem a Ministerstvem životního prostředí; 

 na nový kotel bez řízeného přísunu spalovacího 
vzduchu pomocí ventilátoru; 

 na přestavbu stávajícího kotle; 

 na výměny v domech určených k rekreaci nebo pro 
krátkodobé ubytování nebo výhradně k podnikání; 

 je-li omezeno právo vlastníka nakládat s nemovitostí 
(exekutorská či soudcovská zástava nebo 
vyvlastnění); 

 dochází-li k převodu nebo přechodu práv 
k nemovitosti; 

 v případě, že žadatel bude mít k termínu podání 
žádosti neuhrazené finanční závazky po lhůtě 
splatnosti vůči poskytovateli; 

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

 

PŘED PODÁNÍM ŽÁDOSTI O DOTACI 
 vybrat nový tepelný zdroj ze seznamu 

podporovaných výrobků; 
 připravit fotodokumentaci stávajícího kotle 

napojeného na otopnou soustavu a komínové 
těleso; 

 zajistit doklad o kontrole technického stavu 
původního kotle; 

 zajistit doklad o vlastnictví bankovního účtu. 
 

ŽÁDOST O DOTACI 
 vyplnit elektronickou ŽÁDOST O DOTACI na 

webových stránkách Ústeckého kraje. Předkládání 
žádosti bude možné výhradně elektronickou 
formou s následným doručením písemností;  

 další informace budou dostupné na webových 
stránkách Ústeckého kraje. 
 

Webové stránky Ústeckého kraje:  
http://www.kr-ustecky.cz/kotlikovedotace/ 

 
Kontaktní osoby 
Krajský úřad Ústeckého kraje, Odbor strategie, 
přípravy a realizace projektů 
  
Ing. Tomáš Vaněk    475 657 511 
 vanek.t@kr-ustecky.cz   
Ing. Michaela Bartošová   475 657 279 
 bartosova.m@kr-ustecky.cz  
Ing. Darja Boudníková   475 657 986 
 boudnikova.d@kr-ustecky.cz  
Ing. Nela Brzobohatá   475 657 368 
 brzobohata.n@kr-ustecky.cz  
Bc. Eva Feltlová    475 657 392 
  feltlova.e@kr-ustecky.cz  
Bc. Alena Franceová   475 657 354 
 franceova.a@kr-ustecky.cz  
František Minárik   475 657 363 
 minarik.f@kr-ustecky.cz  
Bc. Kateřina Řádová   475 657 514 
 radova.k@kr-ustecky.cz 
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 zajistit doklad o kontrole technického stavu 
původního kotle; 

 zajistit doklad o vlastnictví bankovního účtu. 
 

ŽÁDOST O DOTACI 
 vyplnit elektronickou ŽÁDOST O DOTACI na 

webových stránkách Ústeckého kraje. Předkládání 
žádosti bude možné výhradně elektronickou 
formou s následným doručením písemností;  

 další informace budou dostupné na webových 
stránkách Ústeckého kraje. 
 

Webové stránky Ústeckého kraje:  
http://www.kr-ustecky.cz/kotlikovedotace/ 

 
Kontaktní osoby 
Krajský úřad Ústeckého kraje, Odbor strategie, 
přípravy a realizace projektů 
  
Ing. Tomáš Vaněk    475 657 511 
 vanek.t@kr-ustecky.cz   
Ing. Michaela Bartošová   475 657 279 
 bartosova.m@kr-ustecky.cz  
Ing. Darja Boudníková   475 657 986 
 boudnikova.d@kr-ustecky.cz  
Ing. Nela Brzobohatá   475 657 368 
 brzobohata.n@kr-ustecky.cz  
Bc. Eva Feltlová    475 657 392 
  feltlova.e@kr-ustecky.cz  
Bc. Alena Franceová   475 657 354 
 franceova.a@kr-ustecky.cz  
František Minárik   475 657 363 
 minarik.f@kr-ustecky.cz  
Bc. Kateřina Řádová   475 657 514 
 radova.k@kr-ustecky.cz 

KRÁTKÉ ZPRÁVY
Vážení rodiče novorozených dětí,
po obdržení rodného listu dítěte přijďte s  tímto 
dokladem na ohlašovnu městského úřadu Váš přírůstek 
přihlásit. Tento úkon nepodléhá poplatku.
evidence obyvatel MěÚ Mikulášovice

Do týmu sociální služby Osobní asistence přijmeme 
pracovníky/ce v  sociální službě. Zájem o  zajištění péče 
o  seniory v  domácím prostředí na Šluknovsku roste. 
Proto přijmeme zaměstnance se vzděláním a řidičským 
oprávněním. Jde o  náročnou práci, která má smysl. 
Podmínky jsou zveřejněny na jobs.cz, kde je možné se 
přihlásit. 

Hana Volfová, ředitelka Kostka Krásná Lípa p.o.

Kontakt:
Hana Volfová
„O kostku pestřejší život“
Kostka Krásná Lípa, p.o., Masarykova 1094/4, Krásná Lípa
GSM: +420 777 291 400
www.komunitnicentrum.com

- informační středisko, Nožířské muzeum a  prodejna 
suvenýrů i  nožů funguje v  nepřetržitém provozu. 
Otevřeno je denně od 9.00 do 16.00 hodin s  polední 
pauzou 12.00 - 12.30 hodin. Případné informace na  
tel.: 739 452 734, e-mail: ic@mikulasovice.cz
Městská knihovna je v  provozu, každý čtvrtek od 
14.00 hodin do 17.00 hodin

16.9.2021 - Olga Lounová - koncert, Slovanský dům od 
19.00 hodin
16.9.2021 - ToxicPeople - koncert, Slovanský dům, 
přízemí od 18.00 hodin

Akce ostatních subjektů:
3.-5.9.2021 - Mikulášovická řežba - zatopený lom 
v Mikulášovicích

KALENDÁŘ AKCÍ
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Správa Národního parku České 
Švýcarsko informuje: 

Aktuální přehled uzavřených turistických cest v Českém Švýcarsku 

- Aktuální informace o  omezení vstupu a  přechodně 

uzavřené turistické cesty v  NPČŠ (z  důvodu bezprostřední 

hrozby pádu smrkových souší) a také možnosti, kudy některé 

cesty obejít, naleznete zde: npcs.cz/bezpecnost

V regionu Českého Švýcarska jsou v této 
sezoně uzavřeny či přerušeny některé 
turistické trasy, zejména z  důvodů 
odstraňování následků kůrovcové 
kalamity.  V  článku najdete i  alternativy 
na obchůzné trasy.  
Vážení návštěvníci,
na celém území národního parku 
hrozí vysoké nebezpečí pádu stromů 
a  jejich částí. Důvodem je velkoplošný 
rozpad smrkových kultur oslabených 
dlouhotrvajícím suchem a  následně 
napadených lýkožroutem smrkovým.
Važte si svého zdraví a  dbejte prosím 
zvýšené opatrnosti, zvláště za silného 
větru, deště, sněžení nebo námrazy! Ve 
vlastním zájmu se řiďte upozorněními 
umístěnými v terénu a dodržujte pravidla 
pro návštěvu národního parku.
Mějte na paměti, že do přírody a do lesů 
vstupujete na vlastní nebezpečí. Správa 
národního parku neodpovídá za škody 
na majetku, zdraví nebo životě vzniklé 
jiným osobám působením přírodních sil. 
(Viz § 63 odst. 5 zákona č. 114/1992 Sb., 
o ochraně přírody a krajiny).

Aktuální přehled uzavřených 
turistických cest v  Českém 
Švýcarsku
V regionu Českého Švýcarska jsou v této 
sezoně uzavřeny některé turistické 
trasy, zejména z  důvodů odstraňování 
následků kůrovcové kalamity. Informace 
získáváme od Správy NP, KČT i organizace 
Lesy ČR. Zde je přehled z území NP České 
Švýcarsko (území spravuje Správa NP ČŠ), 
z CHKO Labské pískovce a CHKO Lužické 
hory (území spravuje s.p. Lesy ČR). 
Je předpoklad, že uzávěra potrvá i nadále 
během sezony 2021, konkrétní data 
znovuotevření nejsou známa, v  případě 
změn budeme informovat.

České Švýcarsko (vč. CHKO 
Labské pískovce a části CHKO 
Lužické hory)
Zelená značka z  Brtníků na Turistický 
most. Uzavřena od Soví vyhlídky 
do údolí Vlčího potoka (dočasně 
odstraněno turistické značení). Z Brtníků 
do Kyjovského údolí je možno dojít 
po modré přes osadu Kopec a  údolím 
Brtnického potoka (a  dále např.do 
Zadních Doubic a do Saského Švýcarska) 
nebo po cyklotrase 3033 od žluté značky 
spojující osadu Vlčí Hora a  Brtníky. Tato 
cesta vede přímo k  Turistickému mostu 

v Kyjovském údolí.
Zelená spojka od Vlčí desky 
k  Niedermühle (cesta přechodně 
uzavřena, neprůchodná). Nejbližší 
přechod do Saska je v Zadních Dubicích.
Dálková modrá z  Brtníků do Rynartic 
je přerušena v  úseku Hadí pramen - 
Panenská jedle, vč. odbočky k  Černé 
bráně (cesta přechodně uzavřena, 
neprůchodná). Náhradní trasu nelze 
realizovat. Okolí Panenské jedle je nyní 
přístupné jen po modré a  zelené ve 
směru Na Tokání – Panenská jedle – 
bývalé Zadní Jetřichovice – Mezní Louka 
a naopak.
Žlutá z Kyjovského údolí do Divoké rokle 
je uzavřena od začátku klidového území 
v  Divoké rokli k  odb. k  Černé bráně 
na rozcestí s  taktéž uzavřenou výše 
zmíněnou modrou. (cesta přechodně 
uzavřena, neprůchodná). Od rozcestí 
Hřebec se zelenou nemá smyl po žluté 
sestupovat na počátek Divoké rokle, 
neboť je pak nutno vrátit se stejně zpět.
Žlutá od Vysoké Lípy na Mezní Louku 
je uzavřena v  úseku od odbočky pod 
Šaunštejnem k  cyklotrase č. 3030 (cesta 
přechodně uzavřena, možnost obejít po 
červené přes Malou Pravčickou bránu)
Část dálkové červené od Mezní Louky 
směrem na Větrovec a Malou Pravčickou 
bránu (trasa přeložena souběžně se 
zelenou /směr bývalé Zadní Jetřichovice/ 
a  napojena později zpět na červenou, 
prodloužení cca 0,5 km).
Je uzavřen průchod Divokou soutěskou 
ve směru Mezní Louka z  horního 
přístaviště(žlutá). Návštěva Divoké 
soutěsky je možná jen okruhem ve směru 
od Edmundovy soutěsky, tj. z  Mezního 
můstku. Odtud pěšky proti proudu 
Kamenice k  dolnímu přístavišti člunů 
v  Divoké soutěsce, plavba tam a  zpět 
bez výstupu člunu u horního přístaviště, 
a zase pěšky návrat k Meznímu můstku ( 
a dle pokračovat např. do Mezné)
Zelená z  Hájenek na Mezní můstek (ve 
směru od Růžové/Janova) by měla být 
zpřístupněna během srpna, konkrétní 
datum nyní nevíme.
Červená z Hřenska směr Pravčická brána: 
Stezka vedoucí podél silnice na rozcestí 
Tři prameny je poničena po povodních  
z 17. července – nutno jít po silnici, pozor 
na provoz
Hrad Šaunštejn s vyhlídkami (na červené 
z  Jetřichovic na Mezní Louku) je kvůli 
rekonstrukci uzavřen do jara 2022.
Je uzavřen průchod Pavlininým údolím 
po dálkové červené od koupaliště 
v  Jetřichovicích do Studenéh (dle 

Prodej slepiček
Červený Hrádek prodává slepičky typu Tetra 

hnědá, Dominant všechny barvy, Green Shell- 
typu Araukana a Dark Shell - typu Maranska.
Stáří 16 - 20 týdnů. Cena 185 - 229,- Kč/ks.

Prodej se uskuteční: 

25.9., 24.10. a 14.11. 2021
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

informací zs.p. Lesy ČR uzavírky v Pavlinině údolí potrvají 
min. do 20.10.2021)
Je uzavřen sestup po modré z Rynartic do Pavlinina údolí
Je uzavřen výstup po zelené od koupaliště 
v Jetřichovicích směr Česká Kamenice (tj. není průchozí 
cesta z Č. Kamenice do Jetřichovic, nutno volit modrou 
přes Filipov a Všemily)
Je uzavřen průchod roklí Suché Kamenice po dálkové 
červené ve směru od rozcestí na silnici u Hřenska směr 
Arnlotice, ale je průchozí kombinace: Arnoltice – po 
modré do horní části Suché Kamenice a  výstup po 
červené do Labské Stráně a na Belveder.
Do 13.8. je uzavřena cyklotrasa 3013/3015 od Hraničního 
rybníku (silnice Kytlice-N. Huť) k  dálkové červené 
u Jedlovských rybníků. Na kole ani pěšky nelze během 
denních prací v lese projet/projít.
Bližší údaje naleznete také na mapy.cz a na www.npcs.
cz/bezpecnost.

Saské Švýcarsko
V  Zadním Saském Švýcarsku mezi údolím Křinice, 
Winterbergem, Zeughausem a  Hinterhermsdorfem 
je uzavřena řada cest, včetně přístupové cesty 
z  Neumannmühle na Zeughaus, včetně Křinické 
cyklostezky podél Křinice od odbočky ze silnice 
BadSchandau -Hinterhermsdorf k Zadním Jetřichovicím. 
Z  důležitých pěších cest je zachována dálková trasa 
LichtenheinerWasserfall-  Kuhstall- M. Winterberg 
(vyhlídky do Malého Zschandu) - Velký Winterberg- 
Schmilka, hlavní cesta BadSchandau-Schrammsteine- 
Velký Winterberg , všechny výstupové cesty ze Schmilky 
do skal.

Zcela aktuálně jsou všechny uzávěry v Saském Švýcarsku 
uvedeny na https://www.nationalpark-saechsische-
schweiz.de/aktuelles/wegeservice-und-wegeinfo/.
V případě změn nás prosím informujte na email: jiri.rak@
ceskesvycarsko.cz
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AKTUÁLNÍ TIP NA MINIVÝLET
Kloboučníci na zámku ve Šluknově

Klub českých turistů odbor Rumburk hodnotil uplynulý rok 

Že mají ve šluknovském zámku kulturu pod 
palcem šikulové, jsme se mohli přesvědčit 
už mnohokrát. A  nezklamali ani teď. Budete-
li mít do tehdejšího okresního města cestu, 
pak neváhejte a do zámku vkročte. Rozhodně 
neprohloupíte. V  současnosti je tam totiž do 
24. září k vidění velice zajímavá výstava čepic, 
klobouků, přileb a  mnoha dalších pokrývek 
hlavy.
Tato sbírka má původ v  roce 1909 a  jejím 
iniciátorem byl jistý Otakar Hrabě z  Prahy. 
Jako redaktor věstníku „Kloboučnické listy“ 
byl člověkem od fochu. Svoje první úlovky 
tento sběratel vystavoval na výstavě strojů 
a  pomůcek pro kloboučníky, uspořádanou 
v  Technickém muzeu v  Praze v  roce 1914. 
Byla to tehdy vůbec první výstava související 
s  tímto oborem. Kolekce pokrývek byla 
postupně rozšiřována a  po první světové 
válce v  roce 1927 byl proveden pečlivý 
soupis jednotlivých položek, které pak majitel 
prezentoval na mnoha dalších výstavách. V té 
době byla sbírka označována jako největší na 

světě. V roce 1943 vyšel katalog pod názvem 
„Obrázkový průvodce sbírky pozoruhodných 
klobouků“, kde byl podrobně popsán vývoj 
tohoto unikátního souboru.
Jak konstatují současní správci z  Městského 
muzea v  Novém Jičíně, konec druhé světové 
války a  znárodnění průmyslu komunisty, 
ukončilo zlatý věk kloboučnictví na území 
tehdejšího Československa. Sbírka pana 
Otakara Hraběte se stala součástí podnikového 
muzea firmy Tonak. Dnes je k vidění částečně 
v  prostorách Žerotínského zámku v  Novém 
Jičíně, na zámku Kunín, v  muzeu v  Bílovci, 
Frenštátě pod Radhoštěm, Klinkovicích, 
v Příboře, ve Štramberku nebo Fulneku. Jedna 
její část je vyčleněna jako putovní a  jako 
taková doputovala i do Šluknova.
Spoluzakladateli a dárci byli mnozí významní 
mecenáši mezi kterými byli například 
cestovatel Emil Holub, lékař císařepána 
Františka Josefa I. Dr. August Bielka von 
Karltreu a  další cestovatelé, podnikatelé, 
přírodovědci, archeologové, národopisci 

a  jiné zajímavé a  známé osobnosti. Takto se 
sešly dnes už vzácné kousky nejen z  Evropy 
ale i  z  Číny, Blízkého východu, Vietnamu, 
Mongolska, Brazílie, Bolívie, Mexika a  dalších 
destinací.
Takže vážení „nechte na hlavě“ a  vážně 
uvažujte o zastávce ve šluknovském zámku.
Poznámka na závěr:
Výstava je otevřena denně od 9.00 do 17.00 
hodin s  přestávkou na oběd v  čase od 11.30 
do 12.30 hodin.
Na konci výstavního okruhu se nabízí možnost 
vyfotit se s  několika klobouky připravenými 
k  tomuto účelu na zámeckém věšáku. 
Speciální vychytávkou šikovných organizátorů 
je vyhlášený bonus, podle kterého návštěvníci, 
kteří přijdou do zámku s kloboukem na hlavě 
mají vstup zdarma!
Dámy a pánové, držte si klobouky a vzhůru do 
Šluknova.

Z propagačního materiálu čerpal 
a vlastní foto dodal  Petr Horák

Členové odboru Rumburk Klubu českých 
turistů se po dlouhé době sešli na členské 
schůzi, aby zhodnotili uplynulý turistický rok 
2020. 
Činnost odboru se v  loňském roce řídila 
schváleným plánem činnosti, do něhož 
bohužel zasáhla covidová pandemie a z toho 
vyplývající omezení, která se neblaze projevila 
na počtu uskutečněných akcí. V plánu činnosti 
bylo naplánováno celkem 43 akcí, z  nichž se 
podařilo uskutečnit pouhých 14. Ostatní akce 
musely být úplně zrušeny nebo přesunuty na 
další rok. 
Největší akcí pro veřejnost byl 41. ročník 
Stezky odvahy, turistický pochod pro 
děti a  rodiče. V  zářijovém termínu akce 
přilákala 291 dětí a  255 dospělých. Tradičně 
také proběhl na základně v  Kopci již 42. 
Vzpomínkový memoriál.   Sešlo se 90 

kamarádů, členů a  přátel, kteří si připomněli 
a  uctili památku zesnulých členů odboru. 
Členové se pravidelně zúčastňují i  tradičních 
akcí spřízněných turistických odborů, bohužel 
v  roce 2020 z  důvodu pandemie jich bylo 
pomálu.Mimo výlety a  akce pro veřejnost 
odvedli členové veliký kus práce na brigádách 
na údržbě a  zvelebování turistické základny 
v osadě Kopec.
Na schůzi turisté schválili hospodaření za rok 
2020, rozpočet na rok 2021 a  upravený plán 
činnosti na rok 2021, který obsahuje výlety 
za poznáním přírodních krás a  kulturního 
bohatství naší země i  sousedního Německa, 
pro všechny generace.
Na počátku roku 2021 nečekaně odešel 
do turistického nebe dlouholetý předseda 
odboru pan Václav Provazník a  zanechal 
v  srdcích všech členů smutek, ale i  krásné 

vzpomínky. Členská schůze zvolila nový 
výbor odboru ve složení: Přemysl Homolka 
- předseda, Jan Bukva - místopředseda 
a  Vlasta Hnilicová, Ivona Šaverová a  Zuzana 
Benediktová - členové výboru. V  současné 
době má odbor Rumburk 71 členů.
Velké poděkování za podporu patří všem 
sponzorům, bez které by činnost klubu 
nemohla být zdaleka tak bohatá.
Rumburští turisté zvou na své akce každého, 
kdo má rád přírodu, baví ho poznávat 
zajímavá místa a  nechce být na výletě sám. 
Informace o akcích a výletech je možné získat 
ve vývěsní skříňce v  Rumburku na pěší zóně 
poblíž Lužického náměstí, ve vývěsní skříňce 
v  Mikulášovicích či na našich oficiálních 
webových stránkách a na Facebooku.

Přemysl Homolka - předseda

Vítejte v historii klobouků Přilba obecního strážníka v  Novém Jičíně  
začátkem 20. století

Buřinka filatelistického spolku v Praze začátkem 
20. století
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KLUB ČESKÝCH TURISTŮ, ODBOR RUMBURK 
ve spolupráci s městem Rumburk a obcí Staré Křečany 

 

pořádá 
v sobotu 11. září 2021 

 

42. ročník Stezky odvahy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Účast na vlastní nebezpečí 

  
Další informace podá: 
Přemysl Homolka, tel.: 724 229 249   

 

STEZKA ODVAHY 

Pěší turistická akce pro rodiče a prarodiče s dětmi 
v délce cca 8 km územím CHKO Labské pískovce 
a Národního parku České Švýcarsko. 
Také samostatná trasa vhodná pro kočárky cca 4,5 km. 

Start: u Koloniálu Brtníky (zastávka autobusu Brtníky, nám.) 
           7:30 - 11:15 hod.  
Cíl: osada Kopec, turistická základna KČT Rumburk  
Startovné: jednotné 20,- Kč 
 

Na trase vlastní značení a kontroly s razítky. V cíli táborák, pro děti 
medaile s diplomem za účast a sportovní soutěže s cenami. 
Trampské písničky bude hrát skupina P.R.T. 
 
 

Trampské písničky hraje skupina P.R.T. 

FOTOZPRÁVY

Před prázdninami se na Šluknovsku rozjel zajímavý atletický projekt „Pojďme dětem vrátit chuť sportovat“. Výsledkem bylo, že desítky dětí si přišly zasportovat nejenom ve 
svých městech a obcích pod vedením proškolených trenérů. O prázdninách pro účastníky proběhl skutečný atletický závod na rumburském stadionu. Mikulášovice tam 
měly velmi silné zastoupení a naše děti se rozhodně na oválu výsledkově neztratily. Přesto je nutné říci, že není potřeba vždy vítězit, ale mít ze sportu a celkově pohybu 
radost nejen v mládí, ale pocelý život. 

Mikulášovické „áčko“ sehrálo přípravný zápas v Lipové proti týmu Šluknov B a svému soupeři byli velmi vyrovnaným soupeřem. O smírný výsledek přišli až v posledních 
vteřinách zápasu, který nakonec skončil lépe pro domácí, a sice v poměru 5:4.

Místní houbaři rokovali na své výroční schůzi, která se konala v  náhradním  
termínu, jako náhrada za jarní zrušenou pro covidová opatření. Přítomní zhodno-
tili uplynulé období a schválili si plán akcí na rok 2022.
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Mezi nejzajímavější akce vždy patří táboření a přespávání v přírodě, to proběhlo 
i v letošním roce na začátku prázdnin. Právě tyto a podobné akce mohou „tomíci“ 
organizovat v rámci nejrůznějších projektů. 

Gumbalkan je zajímavá a dobrodružná moto akce s mikulášovickou účastí. Vozidla nesmí mít větší hodnotu než pětadvacet tisíc a pohon všech čtyř kol. Startuje se na 
tajném místě v Čechách nedaleko Ostravy a cíl je v Rumunsku. Projíždí se řadou kontrolních checkpointů také na území Slovenska či Ukrajiny. Start mikulášovické kolony 
se uskutečnil na nádvoří továrny Mikov a nechyběly ani legendární rybičky přibalené na cestu. 

Účastníci srazu veteránů tovární značky VW, kteří si se svými vzduchem chlazenými 
miláčky dali dostaveníčko na Polevsku, zavítali do Mikulášovic. Historický konvoj 
zaplnil celé náměstí, posádky vozů pak po skupinách navštívily informační středis-
ko a nožířské muzeum. Jsme moc rádi, že vám můžeme alespoň zprostředkovaně 
přiblížit atmosféru, která sálá z těchto ikonických vozidel. Bohužel o řadě akcí neví-
me s předstihem. Účastníci srazu, který probíhal mimo náš region se prostě rozhodli 
navštívit naše město a my jsme hrdí na to, že si vybrali právě Mikulášovice.

Mikulášovice prostě běhají a běhají dobře. Každý si najde ve svém kalendáři právě 
to co mu sedí nejlépe, ať už jsou to oficiální soutěže pořádané jednotlivými svazy 
a nebo masovější běhy, jako je například běžecký seriál Runtour.

Letošní závod Tour de Feminin opět projel Mikulášovicemi. V pelotonu se představila celá řada reprezentantek chystajících se na olympiádu, včetně těch českých. Při le-
tošním ročníku se pod novým vedením opět závodilo, byla vidět radost z vítězství, slzy štěstí i zmaru. Náš region má štěstí na to, že tento celosvětově významný cyklistický 
závod se jezdí právě u nás na severu, druhý takový je k vidění na druhé straně republiky v Orlové.

Prázdninové a víkendové aktivity patří v mikulášovickém turistickém oddíle mlá-
deže k tradičním a důležitým doplňkům sportovních aktivit, které probíhají během 
roku. Jsou určeny především menším zájemcům a moc děkujeme starším členům 
oddílu za pomoc organizování aktivit. Řada těchto drobných akcí probíhá za pod-
pory nejrůznějších institucí podporujících dětské a mládežnické aktivity ve volném 
čase.
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Mladí chovatelé zvířat bilancují letošní léto
Tradičně největší akcí letošní sezóny byl letos 
už 38. ročník stanového tábora se zvířaty, 
který se uskutečnil ve dnech 18.7.-7.8. na 
táborové základně spolku na Salmově. Letos 
se jej zúčastnilo 52 dětí, o které se staralo 12 
dospěláků, kteří měli s sebou 8 morčat a dalších 
hlodavců, 5 pejsků, 3 králíky kočky, 2 terarijní 
živočichy /želvu a  africké šneky/ a  po letech 
i  jednu fretku. I  přes nutná opatření spojená 
s  coronavirem i  letos byl tábor mezinárodní, 
když se jej vedle převahy tuzemských 
zúčastnili i  táborníci z  Francie, Německa, 
Ruska, Ukrajiny a  Vietnamu.  Společně 
strávili tři týdny bohatého programu plného 
her, vědomostních soutěží, ale především 
pobytu v  lese a  u  vody. Nezapomněli jsme 
ani na tradiční úklid lesa po neukázněných 
návštěvnících.
Součástí byl i  celodenní výlet do Janské, kde 
pod vedením zkušeného průvodce absolvovali 
prohlídku podzemní letecké továrny Rabštejn, 
kde se seznámili s její tragickou historií a při té 
příležitosti položili věnec u  památníků obětí 
místního koncentračního tábora. Absolvovali 
i  vycházku po pásmu lehkého pohraničního 
opevnění mezi Všemily a Srbskou Kamenicí se 
zajímavým výkladem a besedou. Tento projekt 
byl realizován ve spolupráci s  Ministerstvem 
obrany ČR. Tábor rovněž podpořilo Město 
Mikulášovice, Pivovar Kocour z  Varnsdorfu, 
JSP Gastro z  Vilémova, společnost Marsapet 
ze SRN a  TOM Mikulášovice, kterým jsme za 
podporu velice vděčni.
V průběhu tábora se i letos uskutečnila výstava 
zvířat mladých chovatelů z  Mikulášovic 
a  okolí, a  to nejenom účastníků tábora se 
zvířaty. Návštěvníci tak mohli spatřit pejsky, 
hlodavce, králíky, terarijní živočichy, kočky, 
okrasné a  exotické ptactvo a  pro zpestření 
i  fretku. Tradičně se soutěžilo o  krásné 
poháry a  věcné ceny. Nejúspěšnějším se 
stal člen našeho chovatelského kroužku 
Marek Merva, který získal vítězství hned ve 
třech odbornostech: králíkářích, teraristice 

a okrasném a exotickém ptactvu. Mezi pejskaři 
zvítězila tábornice Anna Patzaková z  Hořetic, 
mezi vystavovateli hlodavců tábornice 
a  členka našeho kroužku Kamila Krpálková, 
stejně tak mezi chovateli koček člen kroužku 
Tomáš Barna, bez konkurence byla tábornice 
Barbora Soukupová z  Poděbrad se svým 
kožešinovým miláčkem fretkou. Výstava letos 
prvně proběhla na velmi hezkém místě přímo 
v  areálu táborové základny našeho spolku 
v  Mikulášovicích - Salmově, a  navštívilo ji 54 
platících dospělých diváků a dalších bezmála 
80 dětí a mládeže bezplatně. Velký zájem byl 
o  odpolední ukázku výcviku služebních psů 
a besedu, kterou pro účastníky a návštěvníky 
výstavy uskutečnil dlouholetý krajský 
policejní kynolog pan Pavel Beer ze Šluknova. 
Mezi sponzory akce patří Město Mikulášovice, 
Antonín Blažek - ZOOcentrum Šluknov, Marpol-
Fruit Mikulášovice, František Möse Řeznictví 
Mikulášovice a  Pivovar Kocour z  Varnsdorfu, 
kterým všem tímto moc děkujeme! V průběhu 
výstavy byly předány i  poháry vítězům 
prvního ročníku fotografické soutěže na téma 
Děti a  zvířata. Ve svých kategoriích podle 
věku zvítězili: Mariana Přeučilová z  Malé 
Skály s  fotografií Psí jaro, Adriana Senáši 
z Liberce s  fotografií Klobouk veverky, Nikola 
Mejstříková s fotografií Zbyněček s kocourem, 
Vlastimil Jura st. s fotografií Z výstavy v Hörnitz 
a  Michaela Doubravová s  fotografií Marek 
a  jeho kocour, všichni z  Mikulášovic. Všem 
vítězům gratulujeme a  děkujeme za účast 
v  soutěži. Nejúspěšnější fotografie může 
veřejnost shlédnout v naší propagační skřínce 
na náměstí v  Mikulášovicích a  následně 
budou zveřejněny i na našich FB a webových 
stránkách.
Letošní celostátní kolo soutěže mladých 
chovatelů proběhlo ve dnech 11.-15.8. 
v Olomouci v prostorách Střední zemědělské 
a  zahradnické školy. Z  našeho spolku se 
letos zúčastnily pouze dvě soutěžící, vítězky 
postupového kola v  odbornostech psů - 

Marcela Shánělová a  hlodavců - Kamila 
Krpálková. Obě dvě nás reprezentovaly 
výborně: Marcela ve své odbornosti zvítězila 
a  Kamila, náš letošní nováček, jen těsně 
přišla o  medailové místo a  obsadila čtvtou 
příčku. Pro zajímavost v soutěži družstev jsme 
získali 7. místo, když družstvo Prahy, které se 
umístilo na 3. příčce, mělo pouze o  jednu 
zlatou medaili více! Oběma děvčatům moc 
gratulujeme a  přejeme úspěchy v  dalších 
soutěžích a  jejich chovu zvířat! Naši účast na 
akci podpořil Dobrovolný svazek obcí Sever 
a Město Mikulášovice, kterým děkujeme.
Před námi jsou ještě mnohé letošní akce, 
jako další úklid lesa na Salmově v  sobotu 
19.9. v  rámci celosvětového úklidového 
dne, účast v  celostátní akci 72 hodin-Ruku 
na to! - výsadba stromků v  Mikulášovicích 
14.10. V  závěru měsíce října má náš spolek 
rovněž v  plánu uskutečnit další autobusový 
poznávací výlet pod vedením historika Radka 
Andonova po památnících obětí 1. světové 
války v  našem regionu spojenou s  kladením 
věnců u památníků v našem městě, na kterou 
už nyní zveme širokou veřejnost. 

Vlastimil Jura, předseda spolku
Foto: vlastní

Oceněná fotografie od autorky Nikoly 
Mejstříkové, název fotografie Zbyněček 
s kocourem 

Marek Merva, byl nejúspěšnějším členem 
mladých chovatelů

Od mnohahodinového tanečního drilu se 
účastníci tanečního soustředění odreagovali 
mimo jiné také golfem. 

Taneční soustředění 
v Mikulášovicích

Již potřetí se v  Mikulášovicích uskutečnilo 
taneční soustředění Taneční školy Astra 
Praha. První týden se jej zúčastnili zájmové 
páry dospělých a  v  druhém týdnu pak 
soutěžní páry mládeže i  dospělých. Všichni 
byli v  Mikulášovicích velmi spokojeni 
především s tréninkovými možnostmi v obou 
tělocvičnách. Velmi si pochvalovali i turistické 
možnosti v blízkém i širším okolí Mikulášovic. 
Mimo jiné navštívili nožířské muzeum, 
koupaliště a  golfový areál kde si vyzkoušeli 
SNAG (výukovou formu golfu) viz foto. Bylo 
na první pohled patrné, že se dovedou bavit 
i  jinak než tancem. Držme jim palce v  další 
taneční sezoně.

 Ing. Ivan Strakoš
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Virtuální běhy 2021 Po pěti letech v turnaji zvítězili Predators

Oddílové přebory mikulášovického biatlonu

Tour de Zeleňák 
opět projede 
Šluknovským 
výběžkem

Virtuální běhy se staly neodmyslitelnou součástí 
celonárodní běžecké scény a ve startovních i vý-
sledkových listinách se stále objevují také běžci 
z Mikulášovic. Tato aktivita slouží nejen k cílené 
přípravě výkonnostních sportovců, ale zejmé-
na pro takzvané „hobíky“, prostě pro každého, 
kdo chce udělat něco pro svojí kondici a zdraví. 
Nevíte-li si rady s  první registrací či odesláním 
výsledků, nezdráhejte se nás oslovit, rádi vám 
poradíme a pomůžeme rozšířit skupinu mikulá-
šovických účastníků. 
Informační kontakt: 739 452 734.

Následující termíny virtuálních běhů a chůzí:

Běh pro zdraví: 16.9. - 26.9.2021
Tratě: zatím nezveřejněny

Halloweenský běh: 29.10. - 1.11.2021
Tratě: zatím nezveřejněny

Novoroční běh: 31.12.2021 - 3.1.2022
Tratě: zatím nezveřejněny
Tratě: průběžně a podrobně na 
www.letnivirtualnihry.cz

Za účasti pěti mužstev ze Šluknovského výběžku 
a  okolí se uskutečnil v  tradiční červencový termín 
v pořadí již 12. ročník memoriálu Josefa Hýbla a Mi-
roslava Linharta, který navazuje na dřívější tři ročníky 
„Bernard Cup“. Mužstva na rozehrání byla nalosová-
na do jedné skupiny, ve kterých se hrálo systémem 
každý s každým a pořadí ve skupině určilo nasazení 
prvních čtyř mužstev do vyřazovacích bojů a  s  pá-
tým mužstvem jsme se rozloučili. Tím mužstvem se 
stalo mužstvo kolem trenéra přípravky Robina Foj-
ty Severní vítr je krutý!. Hrací dobu si hráči schválili 
na 2x12minut, jak ve skupině, tak ve vyřazovacích 
bojích. O postup do finále se utkala mužstva Sokol 
Krchleby - Family + 1905 s výsledkem 3:7 a ve dru-
hém semifinále hrané současně na druhém hřišti 
bojovala mužstva Predators- Modré rakety Šluknov 
s výsledkem 6:2.  Utkání o 3. místo si to měla rozdat 
mužstva Sokol Krchleby s  Modré rakety Šluknov. 
K tomuto utkání se, ale mužstvo ze Šluknova již ne-
dostavilo a  ani pokutové kopy o  třetí místo se jim 
nechtělo kopat. Tak třetí místo vybojovalo mužstvo 
z Krchleb bez boje. V očekávaném finále12. ročníku 
se po roce opět utkala mužstva Predators a  Fami-
ly+1905. Letošní finálové utkání lépe zvládlo muž-
stvo kolem Ondry Linharta a  vyhrálo přesvědčivě 
6:1. A tím se stalo vítězem 12. ročníku tohoto turnaje.
Pořadí v základní skupině:
1. Family + 1905 17:5 10 bodů
2. Modré rakety Šluknov 22:15 7 bodů
3. Predators 13:8 6 bodů
4. Sokol Krchleby 12:16 4 bodů
5. Severní vítr je krutý! 7: 27 0 bodů
Semifinále:
Modré rakety Šluknov - Predators 2:6
Sokol Krchleby - Family+1905 3:7

o 3-4 místo: 
Sokol Krchleby - Modré rakety Šluknov 3:0 kontumačně
finále:
Predators - Family+1905  6:1
Nejlepší jednotlivci turnaje:
nejlepší střelec - Valerii Romanenia (Predators) 
10 branek
nejlepší hráč - Adam Peterka (Family + 1905)
nejlepší brankař - František Richter (Sokol Krchleby)

Turnaj měl díky malému počtu mužstev kvalitní ob-
sazení a  tím i velice dobrou úroveň, velkou škodou 
bylo, že se neuskutečnilo utkání o třetí místo. Dobré-
mu průběhu pomohly i dobré výkony delegovaných 
rozhodčích: Tomáše Červeného a Petra Micheka, kte-
rým patří i dík pořadatelů. Poděkování za organizaci 
tohoto turnaje patří i členům výboru, hráčům A muž-
stva a Staré Gardy, kteří na Memoriál pečlivě připravi-
li dvě plně hodnotné hrací plochy o rozměrech 48m 
x 28m na hlavní hrací ploše. Na které byl odehrán 
celý turnaj, a  jedno hřiště ještě bylo připraveno na 
tréninkovém hřišti pro případ nepříznivého počasí. 
Poděkování patří také městu Mikulášovice, za zajiš-
tění a posekání obou hracích ploch a posekáni ocho-
zů před kabinami, kde se pohybovali jak hráči, tak 
fandové svých mužstev.  První čtyři mužstva a jme-
novaní jednotlivci byli oceněny hodnotnými cenami. 
Po skončení sportovního klání připravili nadšenci 
z kiosku, kulturní akci, během které se konzumovala 
grilovaná kýta, k poslechu a tanci hrála poslechová 
hudba. Za rok se na Vás těšíme již na 13. ročníku.

Jaroslav Šulc
předseda FK Mikulášovice

Přesně týden před druhým kolem Českého poháru 
v  letním biatlonu se uskutečnil oddílový kontrolní 
test, navíc s  ukázkovým závodem pro širokou ve-
řejnost. Soutěž ve střelbě na rychlost a  přesnost 
odstartovala zajímavé a pohodové odpoledne, které 
zahrnovalo také závod ve sprintu a kolektivní štafe-
tový mix. Cílem bylo nejenom si ověřit stávající for-
mu a připravenost závodníků, ale také přiblížit tento 
zajímavý sport dětem, mládeži a zároveň široké ve-

řejnosti. Téměř čtyři desítky účastníků se tak mohlo 
zapojit a  prakticky si vyzkoušet zejména střelbu ze 
sportovních zbraní v  praxi. Celkovou vítězkou se 
stala Greta Buchholz z Německa. Akce částečně pro-
běhla v rámci česko-německého projektu „Zmírnění 
následků COVID krize pro děti z příhraničí“ podpoře-
ného Česko-německým fondem budoucnosti. 
 

Zdeněk Mocík - trenér biatlonu

Každoročně první sobotu v  září se ve Šluknov-
ském výběžku koná slet všech milovníků cyk-
listiky. V roce 2021 to bude již 37 let, co se před 
legendární hospodou Zelený strom v Rumburku 
sešlo pár nadšenců, aby objeli společně výbě-
žek…
Registrace na letošní ročník byla spuštěna již 1. 
července a  systém přihlašování, ozkoušený po-
sledními roky, zůstává formou „soutěže“, tedy 
kdo dřív přihlásí, ten méně platí. Zároveň z kapa-
citních důvodů na trati a především na rumbur-
ském náměstí byl stanoven limit 800 účastníků 
(550 na Zeleňák a  250 na Obra). Tradiční triko 
závodu si lze předobjednat do konce července, 
číslo se jménem pak bude mít každý předem při-
hlášený do 15. srpna na internetových stránkách 
www.zelenak.cz nebo osobně v  Informačním 
centru na rumburském Lužickém náměstí. 
Trať Obr Zeleňáku je opět součástí dnes již velmi 
prestižního seriálu největších silničních závodu 
v  ČR s  názvem RoadCup! Ve vloženém závodě 
Speciálů jsou osvědčené kategorie historických 
a  horských kol, historických silniček Classico 
a koloběžky. Večerní kulturní program, dětské zá-
vody, dárek pro předem přihlášené, divácká tom-
bola a jiné jsou již řekněme stálicí na programu 
celého dne. Tváří letošního jubilejního ročníku 
Tour de Zeleňák bude opět exprofesionál, které-
ho rozhodně uslyšíte i  během komentovaného 
přímého přenosu vysílaného na stránkách Road-
Cycling.cz a na velkoplošné obrazovce přímo na 
Lužickém náměstí v  Rumburku. Jeho jméno si 
ale ještě pár dní necháme pro sebe. O  dalších 
atraktivních novinkách, které jsou momentálně 
v jednání, vás seznámíme pár dní před závodem.
Tour de Zeleňák s  sebou přináší samozřejmě 
i drobná dopravní omezení, proto již nyní infor-
mujeme řidiče, že první sobotu v  září bude ze-
jména centrum Rumburku, ale také významná 
část výběžku zasažena stovkami cyklistů, kteří 
si přijedou užít jeden z nejstarších amatérských 
závodů v ČR. Pevně věříme, že se vše obejde bez 
zásadních komplikací a ohleduplnost všech pří-
tomných zvítězí.

 organizační štáb Tour de Zeleňák Dobrou náladu podpořilo také krásné letní počasí, poděkování patří také všem pomocníkům


