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Čechomor vystoupí ve Slovanském domě
11.10.2019
od 20.00 hod.
SLOVANSKÝ DŮM
Narozeninová oslava

Step by Step
19.10.2019
Slovanský dům

V pátek 11. října tohoto roku v mikulášovickém kulturním stánku vystoupí hudební legenda skupina Čechomor.
Čechomor je česká hudební skupina, která vznikla z jara roku
1988 původně jako nezávislé sdružení muzikantů hrajících
kramářské písně. Její název byl I. Českomoravská nezávislá hudební společnost. Po roce 1994 přešla skupina z čistě akustického pojetí hry do elektrické podoby. Po vydání v pořadí svého
třetího alba „Čechomor“ byl název skupiny zkrácen rovněž na
Čechomor.
Čechomor v průběhu svého působení projel celou Evropu, severní Ameriku a Rusko, spolupracoval s divadlem Na Palmovce,
bratry Formany, divadlem Continuo a mnoha dalšími. Letos se
kapela podívala také do Austrálie a na Nový Zéland, kde svými
vystoupeními potěšili naše krajany zasažené povodněmi a zemětřesením.
Vážení spoluobčané nyní máte jedinečnou příležitost vidět
a slyšet tuto hudební legendu na domácích prknech našeho
Slovanského domu.

Mikulášovická řežba byla úspěšná
Ve dnech 6. - 8. září 2019 se v mikulášovickém zatopeném
lomu konal již čtvrtý ročník sochařského sympózia s názvem
„Mikulášovická řežba“. Již samo místo, kde se setkání sochařů
konalo, bylo velmi inspirativní. A pokud se na takovém místě
sejdou mistři dláta a motorových pil, je výsledek předem zaručen. Účast byla na letošním ročníku opravdu hojná, devět
umělců po tři dny měnilo hromadu klád a kamenů v umělecká
díla. Téma letošní řežby bylo volné, a tak mnozí tvořili až na
základě momentálního nápadu. To,Zbyšek Macháček, Michal

Jára, Petr Havlíček, Pavel Havlíček,Kája Havlíčková, Tomáš Česnek a Jiří Trojan již patří mezi pravidelné účastníky tohoto sochařského sympozia. Pro Honzu Kotvu a Přemka Šatného byl
letošní ročník premiérou. Všichni si pochvalovali tradičního
krocana z popelnice, pivo z pivovaru Falkenštejn i pojízdnou
saunu, která byla pro tuto akci připravena. Část děl byla věnována městu Mikulášovice, některá našla již v neděli svého
kupce a některá zůstala v prostoru lomu, kde potěší oko návštěvníků.
Text a foto Tomáš Česnek

Ti dřevění jako by jim z oka vypadli

Jedna z mnoha soch, co zkrášlují okolí zatopeného lomu

Návštěvníci se mohli nejenom kochat výrobou, dokonce si mohli
některé z výrobků zakoupit

Na letošní řežbě bylo rozhodně na co koukat
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SVOZY ODPADŮ
ŘÍJEN 2019
DOMOVNÍ ODPAD
týdenní - každé pondělí
14ti denní – liché pondělí 7.10. a 21.10.
kombinovaný - liché pondělí 7.10. a 21.10.
měsíční – pondělí 7.10.
BIO ODPAD
Sudé středy – 2.10.,16.10. a 30.10.
PYTLE S TŘÍDĚNÝM ODPADEM
sudé pondělí 14.10. a 28.10.
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Vojenský fond solidarity získá z projektu firmy
Mikov „Válečný veterán“ prvních 100 tisíc korun
Částku 100 tisíc korun získá Vojenský fond solidarity za prodej limitované edice důstojnické varianty nože M-1917, která byla v červenci slavnostně
představena za přítomnosti náčelníka generálního
štábu Armády České republiky Aleše Opaty.
Cílem projektu „Válečný veterán“ je propojit připomínku hrdinství Českých a Československých vojáků s humanitární pomocí pozůstalým po padlých
vojácích i vojákům, kteří ztratili své zdraví při plnění
svých služebních povinností.
„V rámci projektu plánujeme uvést na trh ročně je-

den nůž inspirovaný některou z významných vojenských misí naší armády. Z každého prodaného kusu
vždy budeme přispívat na Vojenský fond solidarity
podobně, jako to je u nože M-1917. Konkrétně u něj
fond získává 500 Kč za každý prodaný kus,” řekl Martin David, obchodní ředitel firmy Mikov.
Nůž M-1917, který je vyroben podle vzoru z pozůstalosti válečného hrdiny armádního generála Josefa
Bílého, je zároveň zamýšlen jako pocta tomuto výjimečnému muži. V současnosti zbývá zákazníkům
k objednání již posledních méně než dvacet kusů

Léto pomalu spěje ke svému konci a přichází
podzim. Měsíc září odstartoval houbařskou
vášeň, nemohli jsme odolat. Naše skupina
vyrazila na lov do místních lesů s představou
o vydatných houbových úlovcích. Pokyn zněl
nasbírat co nejvíce různorodých plodnic, které se roztřídí, určí druhově a popíšou. Otestují
se okolní lesy, kde, co se vyskytuje. Vnořili
jsme se do houštin, oči na stopkách, houby
jsou naším cílem. Plodnic bylo nasbíráno až
překvapivě dostatek. S nadšením jsme vše
roztřídili a určili dle jedlosti. Nejvíce se vyskytly hřibovité exempláře. Hřib kovář, smrkový, hřib dubový a hnědý (podoubák), ten
se vyskytl nejvíce. Klouzek sličný svým žlutým
kloboukem na sebe upozornil. Hřib nachový
trusný nebyl zařazen, byl starý. V plné kráse
se zaskvěly křemenáče osikový, březový, du-

bový, dále kozák březový. Byl přinesen ukázkový hřib žlučník. Hřib žlutomasý byl většinou
červivý. Z jedlých lupenatých hub byl nalezen
slizák mazlavý, celá řada holubinek, ryzec
smrkový také jedna liška obecná. Z muchomůrek růžovka a šedivka. Z méně kvalitních
lupenatých hub byly zastoupeny muchomůrka pošvatá. A to oranžová, plavá, žlutoolivová.
Bedla vysoká byla přidána do košíku jen ukázkově. Byla suchá. Za nejedlé byla zastoupena
penízovka splývavá, čechratka podvinutá
a černohuňatá. Byly jen k určení. Přinesen
byl také jedovatý pestřec obecný, ryzec hnědý, a šeredný. Objeven byl také nejedlý ryzec
dubový a žlutohnědý. Jen tak pro radost byl
přinesen krásnorůžek lepkavý. Za chorošovité
houby byly zastoupeny březník obecný, lesklokorka ploská, klanolístka obecná. Vše bylo
zapsáno a zdokumentováno. Z poživatelných
exemplářů byl připraven vynikající kotlíkový
gulášek. K chuti také přispěl opečený buřtík.
Při plápolajícím táboráčku se hezky povídá
o přírodě, houbách, každý přispěje pěkným
zajímavým povídáním. Historkou někde prožitou v lesních zákoutích. Svoje tajná místečka
nikdo neprozradí. Den pomalu končil slunce
zapadalo. Začínající déšť nás vyhnal domů.
S hezkými pocity jsme se rozcházeli.
Za houbařský spolek Mirka Záveská

Vaření polévky v kotlíku
na otevřeném ohni
Na pozvání Domova Brníky, p. o.
jsme se dne 12.9.2019 s klienty
Spolku Kolem dokola zúčastnili od
9.00 hod. vaření polévky v kotlíku
na otevřeném ohni. Pro letošní
rok organizátoři určili, že všechna
družstva budou vařit stejnou polévku, a to bramborovou.
Každý donesl nějaké suroviny na
tu nejlepší bramborovou polévku
z kotlíku.
Soutěže se na místě zúčastnilo celkem 12 družstev. S naší bramborovou polévkou jsme obsadili krásné
2. místo. Soutěžní den byl pohodový a proběhl v krásné a klidné
atmosféře.
Děkujeme organizátorům za pozvání a občerstvení. Klientům
Spolku Kolem dokola za úspěšnou
reprezentaci.
Jaroslava Špisová
vedoucí sociální služby

Foto: vlastní
Mikulášovický tým si nakonec odvezl krásné druhé místo

PhDr. Bedřich Jetelina - ředitel komunikace

KRÁTKÉ ZPRÁVY

INFORMACE HOUBAŘSKÉHO SPOLKU

Společná houbařská vycházka

nožů.
Vojenský fond solidarity byl založen v roce 2015
a podporuje vojáky a jejich rodiny, kteří se nezaviněně ocitli v tíživé životní situaci. Mikov jako největší český výrobce nožů a kancelářské techniky,
do jehož vlastnictví patří i výrobce ručních nástrojů
Narex Bystřice, projektem „Válečný veterán“ tak zakládá dlouhodobou a systematickou finanční podporu Vojenského fondu solidarity.

•

Město hledá kronikáře. Máte-li zájem, prosím, napište na
starosta@mikulasovice.cz

Autovraky
Máme zájem, aby naše veřejné prostranství a místní komunikace nehyzdily ani odpadky ani autovraky. Proti majitelům
těchto odložených automobilů budeme postupovat podle
platné legislativy, tj. podle zákona č. 185/2001 Sb. Zákon o odpadech a zákona č. 13/1997 Sb. Zákon o pozemních komunikacích. Jaký je postup v praxi? Majitel vozidla je vyzván písemně
k odstranění vozidla. Pokud se tak ve stanovené lhůtě nestane,
odborná firma vozidlo přepraví na odstavnou plochu, ze které si ho vlastník může po zaplacení odtahového poplatku vyzvednout. Pokud tak vlastník neučiní, po dvou měsících bude
vozidlo považováno za autovrak a na náklady posledního
vlastníka bude zlikvidováno. Poslední registrovaný vlastník se
vystavuje uložení pokuty o přestupku za to, že odstavil vozidlo
na veřejném prostranství, kde vozidlo narušuje vzhled obce
nebo ohrožuje vytékajícími technickými kapalinami životní
prostředí. Náklady na přepravu odbornou firmou, náklady na
likvidaci vozu a další případné výdaje budou účtovány poslednímu registrovanému majiteli vozu.

Hlášení závad
Vážení občané města / obce, naše město /obec využívá aplikaci Česká Obec, díky které můžete dostávat aktuální informace
rovnou do vašeho mobilního telefonu prostřednictvím notifikací, tak že už vám neutečou žádné důležité informace, ať už
z běžného dění v městě / obci, nebo o sportovních a kulturních akcích.
Teď nově v aplikaci naleznete možnost zpětné vazby směrem
k úřadu, a to Hlášení závad.
Vidíte nedostatek v našem městě / obci, například černou
skládku, nesvítící veřejné osvětlení, či jiný nedostatek, jednoduše klikněte v aplikaci ve spodní liště na Hlášení závad, kde
se vám otevře jednoduchý formulář který vyplníte, přidáte
fotografii závady, přidáte lokalizaci bud´přímo na místě nebo
vyberete na mapě a to přidržením prstu na místě závady a dejte odeslat.
Email přijde na náš úřad, který danou závadu vyřeší.
Předem děkujeme, že nejste lhostejní ke svému okolí ve svém
městě / obci.
Nejde vám doma, či ve firmě elektřina? Zjistěte si informace
na webu!
Společnost ČEZ Distribuce pro vás připravila aktuální informace o plánovaných odstávkách, poruchách a kalamitách pohodlně přímo do vašeho notebooku, tabletu nebo mobilního
telefonu přes mobilní web Bez šťávy (www.bezstavy.cz)
Postihl vás výpadek elektřiny? Podívejte se nejdříve, jestli se to
týká pouze vaší nemovitosti, či bytu. Pokud ano, je zapotřebí
zkontrolovat stav hlavního jističe a případně přepnutím z vypnuto (OFF), na zapnuto (ON), vyzkoušejte, jestli chyba není
v něm. Následně si také ověřte, zda máte uhrazeny veškeré
platby za elektřinu. Poruchy způsobené závadou na zařízení
ve vašem vlastnictví (jističe, vnitřní elektroinstalace) odstraňují odborné firmy na vaše náklady. Pokud je na vaší straně vše
v pořádku, jedná se pravděpodobně o plánovanou odstávku
nebo došlo k poruše v dodávce elektřiny.
Skutečný stav si můžete ověřit na mobilním webu www.bez-
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stavy.cz. Pomocí našeptávače zadejte zájmovou adresu nebo
využijte automatické lokalizace polohy pomocí GPS. Pokud
evidujeme na zadané adrese plánovanou odstávku nebo již
hlášenou poruchu, dozvíte se předpokládaný čas obnovení
dodávek elektřiny. Pokud u poruchy nebude ještě čas obnovení dodávek elektřiny znám, nebo se z důvodu rozsahu poruchy
změní, můžete být později informováni prostřednictvím SMS
(vyjma kalamitních stavů). Web www.bezstavy.cz slouží také
k nahlášení poruchy na dané adrese. Vyberte a popište rozsah
výpadku (nesvítí v ulici, v celé obci, strom spadlý ve vedení,
stržené dráty, spadlý sloup po nehodě apod.) a přibližnou délku jeho trvání. Po nahlášení poruchy vás budeme informovat
o průběhu jejího odstranění pomocí SMS.
ČEZ Distribuce také spustila službu proaktivního oznamování
plánovaných odstávek a poruch pro vaše odběrná místa, kdy
jste v předstihu informováni o plánované odstávce na vámi
zaregistrovaný e-mail, a u poruchy delší než 15 minut vám
zašleme na registrované telefonní číslo prostřednictvím SMS
informaci o předpokládaném čase obnovení dodávky. Tuto
bezplatnou službu si můžete sjednat na www.cezdistribuce.
cz/sluzba nebo prostřednictvím Distribučního portálu (dip.
cezdistribuce.cz), kde najdete i další užitečné informace o vašem odběrném místě (údaje o spotřebě, časy spínání HDO
apod.) a jeho prostřednictvím můžete řešit veškeré distribuční
požadavky on-line z pohodlí domova.
Pokud preferujete osobní kontakt prostřednictvím operátora,
nebo nemáte přístup na internet, pak volejte bezplatné číslo
poruchové linky 800 850 860.
Jiří Sucharda

OČKOVÁNÍ PSŮ PROTI
VZTEKLINĚ PROBĚHNE
V MIKULÁŠOVICÍCH
v pondělí 7. 10. 2019
od 16:00 do 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 očkování
nebo doporučený termín přeočkování jejich psa. Je možné,
že některých psů se hromadné očkování proti vzteklině letos
nebude týkat.
Současně se vzteklinou může být provedeno i očkování proti
ostatním psím virózám a leptospiróze.
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 zůstává stejná jako v předchozích letech, tedy
samotné očkování proti vzteklině bude provedeno za 170 Kč,
očkování proti vzteklině a ostatním virózám a leptospiróze
kombinovanou vakcínou bude provedeno za 350 Kč. K dispozici budou opět preparáty proti vnitřním i zevním parazitům.
Dle novely veterinárního zákona je od 1. 1. 2020 očkování
psa proti vzteklině platné, pouze pokud pes splňuje podmínky na označení zvířat v zájmovém chovu (stanovené
v čl. 17 odst. 1 předpisu Evropské unie o veterinárních
podmínkách pro neobchodní přesuny zvířat v zájmovém
chovu). To znamená, že pokud nebude pes nezaměnitelně identifikován, tj. označen čipem (nebo před 3. 7. 2011
čitelným tetováním), a pokud nebude o této identifikaci
proveden záznam v dokladu o očkování, přestává dnem
1. 1. 2020 platit očkování psa proti vzteklině, i když byl
řádně očkován.
Doporučujeme tedy nechat psa do konce roku 2019 načipovat.
Dotazy je možné zodpovědět předem telefonicky na čísle 723
284 110 (mimo dobu očkování) nebo osobně ve veterinární ordinaci Varnsdorf, ul. Žilinská 1359.
MVDr. Jana Krausová a MVDr. Miroslav Kraus
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Pestré léto mladých
chovatelů z Mikulášovic
Ano, takto lze nazvat aktivitu zdejších mikulášovických mladých chovatelů v období
letošních prázdnin. Především díky již v Mikulášovicích tradičnímu dětskému stanovému táboru se zvířaty, jehož 36. ročník proběhl v měsíci červenci a srpnu na táborové
základně spolku na Salmově, již druhé letní
výstavě zvířat mladých chovatelů a brzy na
to v prvních dnech srpna, kdy se členové ze
zdejšího kroužku mladých chovatelů zúčastnili celostátního kola 51. olympiády mladých
chovatelů.
Letošní tábor byl rozsahem dosud v Mikulášovicích největší, zúčastnilo se jej celkem
59 dětí a dalších 10 vedoucích pracovníků.
Měli s sebou 20 zvířat, většinou psů, ale také
potkany, morčata a králíky. I přes horké počasí se zvládl celý plánovaný program, a to jak
chovatelská část, tak i poznávací a zábavná.
V rámci tábora se uskutečnil i celodenní výlet,
jehož cílem byla podzemní továrna Rabštejn
z doby 2. světové války v Jánské, kde děti
uctily památku umučených vězňů položením
věnce i lodičky v soutěskách v Hřensku. Mohl
se uskutečnit díky podpoře Koordinačního
centra česko-německých výměn mládeže
Tandem v Plzni s podporou MŠMT. Poděkování za podporu patří rovněž městu Mikulášovice, které akci podpořilo finančně, ale i zdejším hasičům, kteří opět uspořádali ukázkový
zásah s použitím pěny a zdejšímu oddílu TOM,
který nám zapůjčil na akci potřebné stoly
a lavice a Pivovaru Kocour, který se postaral
o limonádové občerstvení po dobu celého
tábora. Největší poděkování si ale zaslouží
jako vždy všichni vedoucí, kteří věnovali jako
dobrovolníci bez nároku na odměnu svůj drahocený čas pro tuto tradiční akci pro děti.
Tak jako v loňském roce i letos proběhla
v době konání tábora letní výstava zvířat
mladých táborníků, kterou doplnili svými
zvířaty i další zdejší mladí chovatelé. Výstava
proběhla v prostorách horní školy v Mikulášovicích a velice zajímavou částí byla expozice psů, která měla během dne dvě veřejná
představení. Jako vítězové si hezké poháry na

Foto: vlastní

závěr převzali za kynologii Kateřina Jeništová
z Rumburka spolu s Emou Erlec a Martinem
Pechancem z Prahy, ve felinologii Anna Hajná
a Marek Merva z Mikulášovic, v králících Adéla
Štefanová z Protivína, Ema Erlec z Prahy a Liliana Kotková z Hrádku nad Nisou, v hlodavcích
Antonín Provazník z Mikulášovic, v teraristice
Anastázie Vitvarová z Mikulášovic a v okrasném a exotickém ptactvu Marek Merva z Mikulášovic. Tuto akci rovněž finančně podpořilo
město Mikulášovice.
Reprezentace okresu Děčín na letošním celostátním kole Olympiády mladých chovatelů
se již po několikáté za sebou ujalo družstvo
složené z členek a členů zdejšího chovatelského kroužku. Jednalo se o Terezu Benátskou /
akvaristika/, Marcelu Shánělovou /kynologie/
a bratry Jakuba a Petra Frejlachovy /felinologie a hlodavci/. Tato čtveřice po svém květnovém vítězství v okresním kole olympiády
absolvovala ve svých odbornostech čtyřboj
spolu s dalšími olympioniky, aby na závěr
mohla převzít diplomy a odměny pro účastníky a jedna z nich i pohár pro vítěze. Naše
akvaristka se umístila na 1. místě, felinolog
na čtvrtém, kynoložka na pátém a chovatel hlodavců na osmém místě, což umožnilo
družstvu obhájit loňské 10. místo! Náš okres
patří k aktivnější části olympioniků, když sám
zajišťoval celostátní kola v letech 1976, 1980,
1987, vždy v Děčíně, v roce 2004 v Rumburku,
2008 v Jiřetíně p. Jedlovou a 2016 v Rumburku. V roce 1979 se okresní družstvo umístilo na
3. místě, v roce 1980 na 4. místě, a po několika
posledních letech průměrného umístění jsme
dosáhli v roce 2017 na 6. místo a nyní podvakráte na 10. Uvidíme, jak se našim mladým
podaří zabojovat v příštím roce, kdy se celostátní kolo uskuteční u nás v Mikulášovicích.
I v tomto případě je na místě poděkovat městu Mikulášovice a Dobrovolnému svazku obcí
Sever, stejně tak zdejší ZO mladých chovatelů
v Mikulášovicích a Územní organizaci ČSCH
Děčín, za finanční podporu, bez které bychom
se soutěže nemohli zúčastnit.
Vlastimil Jura st.

Účastníci letošního letního tábora na Salmově
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TIP NA VÝLET
Nový Bor nabízí nejen exkluzivní sklo
Je všeobecně známo, že město, do kterého vás tentokráte lákáme, je především mekkou sklářů. A to
doslova. Snad každý druhý dům je s výrobou skla
spojen. Žije a tvoří tu mnoho špičkových výtvarníků, foukačů, brusičů, rytců, malířů, expertů přes
vitráže, borců co umí spojit sklo s cínem, kartonážníků, šikovných výrobců plochého skla či figurek,
jejichž výrobky obohacují trhy po celém světě. Samotná výroba skla zde má tradici zasahující až do
dob prvních lesních hutí. V současnosti jsou proslulá sklářská sympozia, na která se sjíždějí, v tomto oboru, světové extrašpičky. Zájemci si termíny
konání těchto velkolepých akcí na internetu určitě
vyhledají.
Jenom pro pořádek si připomeňme, že Nový Bor se
svými 12 000 obyvateli leží na rozmezí Lužických
hor a Českého středovoří a dělí nás od něj nějakých
40 kilometrů. Vyrazíme-li tam na příjemný a nenáročný výlet,sklu se určitě nevyhneme ani my. Nejvíce se o něm a jeho historii zcela logicky dozvíme
ve sklářském muzeu. Věřte nebo nevěřte, ale bylo
otevřeno už v roce 1893 a najdeme ho v samém
centru, na náměstí. Vystavené exponáty jsou důkazem šikovnosti zdejších mistrů a i v tomto případě
platí, že je lepší jednou vidět, než stokrát slyšet.
V sousedství sklářského muzea stojí kostel Nanebevzetí Panny Marie z roku 1749. Modlete se jen aby
byl v dnešním,zvláštním systému katolické církve,
otevřen veřejnosti.
Z krásně upraveného centra to nebudeme mít
daleko na místní lesní hřbitov, který je raritou, na
kterou jinde jen tak nenarazíme. Hroby jsou zde

rozesety v rozlehlém lesním porostu, každé místečko posledního odpočinku je unikátní a jedinečné. Zvláštností je i vynalézavost pozůstalých, kteří
osadili snad všechny rohy lavičkami, pro čas odpočinku a rozjímání v blízkosti těch, na které už jen
vzpomínají. Znalci historie vědí, že na tomto lesním
hřbitově jsou ke svému věčnému spánku uloženi
i někteří z aktérů Rumburské vzpoury z roku 1918.
Na okraji tohoto lesíku najdeme i popraviště, kde
byli zastřeleni.
Plni zvláštních dojmů se můžeme vrátit mezi živé,
a chtěj-nechtěj znovu mezi skláře. Sklárna AJETO
v centru města je specifická. Jejím spoluzakladatelem byl po sametové revoluci světoznámý český
výtvarník, architekt a designér Bořek Šípek, který
tu s místními skláři, mistry svého oboru, tvořil pro
ty nejprestižnější zákazníky. Pro nás bude pro tento okamžik vyhlášená sklářská huť hned dvakrát
zajímavá. Nejen proto, že můžeme foukačům skla
koukat přímo pod jejích píšťaly, ale my si při tom
můžeme i pochutnat na místní vyhlášené kuchyni.
Restaurace a sklářské pece jsou od sebe totiž odděleny skleněnou přepážkou, takže obě strany mají
perfektní přehled o tom, co se děje na druhé straně.
Není nutno dodávat, že ve výhodě jsme v každém
případě my. V centru, pár metrů od náměstí, mohou
v restauraci, proslulé široko daleko, podráždit své
chuťové buňky i milovníci čínské kuchyně.
Po dobrém obědě spojeném se zážitkem ze sklárny nebo ze skvělé číny, doporučujeme vyrazit na
opravdu jen malou zajížďku. S Borem sousedící
vesnička Okrouhlá, nám kousek za vsí, směrem

na Skalici nabízí další unikát a znovu se sklářským
podtextem. U silnice, kde bychom to rozhodně
nečekali, nemůžeme minout 25 metrů vysokou kamennou gotickou věž, která tu stojí už od roku 1893
a původně sloužila jako vzorkovna zde vyráběných
skleněných vitráží. Vyráběli je místní malíři, rytci,
leptači, brusiči, řezači skla, truhláři, zámečníci nebo
sazeči do olověných rámů, ve firmě Karla Meltzera,
založené v 19. století. Zdejší výrobky byly instalovány na významných, především církevních stavbách. Dva takové skleněné obrazy byly vystaveny
i na Všeobecné zemské a jubilejní výstavě v Praze,
roku 1891. Jedna zachycovala příchod zvěrozvěstů Cyrila a Metoděje na Moravu, druhá sv. Václava.
Zdejšími uměleckými výtvory bylo osazeno i šest
velkých oken liberecké radnice. Zachycovaly alegorické postavy znázorňující umění, vědu, obchod,
průmysl, kupectví a městskou správu. V roce 1900
majitel z neznámých důvodů přestěhoval firmu do
saské Žitavy. Věž je v současné době v rekonstrukci
ale i v tomto stavu stojí za shlédnutí.
Cestu domů můžeme obohatit ještě jednou vzpomínkou. Tentokrát na našeho nejpopulárnějšího
dětského herce všech dob, Tomáše Holého. U silnice na cestě mezi Polevskem a Kytlicí nechal jeho
velký fanoušek, podnikatel Hynek Charous, postavit vkusný pomníček s podobiznou, na místě, kde
v roce 1990 tragicky zahynul při automobilové nehodě.
Výlet do Boru stojí určitě zato a do místa naší dnešní
návštěvy to je jen coby kamenem dohodil.
Text a foto Petr Horák

Skleněný ochránce města

Pomníček v místě, kde tragicky zahynul Tomáš Holý

Gotická věž

Pozvání na podzimní výstavu zvířat mladých chovatelů
do horní školy v Mikulášovicích
Jako součást celostátní akce 72 hodin se uskuteční
v sobotu 19.10.2019 od 10 do 17 h výstava zvířat
v držení mladých chovatelů, kterou pořádají členové zdejšího chovatelského kroužku a jejich vedoucí. Uskuteční se letos pro změnu v prostorách horní
školy v Mikulášovicích, jelikož ve stejném termínu
jsou prostory Slovanského domu pronajaty k uskutečnění tanečního bálu. Letošní ročník je pojat poněkud odlišně, než tomu bylo doposud. K účasti
jsou pozváni mladí chovatelé i z dalších měst a obcí

Šluknovského výběžku, takže se bude soutěžit nejenom mezi jednotlivci v jednotlivých odbornostech, ale i mezi městy a obcemi. Jsme moc zvědaví,
jak se v této plánované konkurenci prosadí naši
místní členové chovatelského kroužku a další mladí
účastníci z Mikulášovic. Vítězové si opět odnesou
domů hezké poháry. Hodnocení zvířat budou tradičně provádět samotní návštěvníci hlasováním
během celé výstavy. Druhou částí projektu bude
pokračování výsadby ovocných stromů, které pro-

běhne ve středu 9.10.2019 a provedou ji členové
kroužku a jejich vedoucí v místě sídla spolku na
Salmově a dále v Mikulášovičkách a horních Mikulášovicích. Tradiční podzimní úklid Salmovského
lesa budou mít naši mladí za sebou, protože proběhne už v sobotu 21. září 2019 v rámci celostátní
akce Ukliďmě svět- Ukliďme Česko. Srdečně zveme
veřejnost k návštěvě akce a tím k podpoře této bohulibé zájmové činnosti naší mládeže.
Vlastimil Jura, předseda spolku
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Fotografie v Loretě Rumburk
ukazují noční Prahu

KALENDÁŘ AKCÍ
•

11.10.2019 Čechomor – koncert, Slovanský dům

•

19.10.2019 Narozeninová oslava Step by Step
s Adamem Nedvídkem

•

3.11.2019 Pohár Ústeckého kraje TZ – Mikulášovický kilák, veřejný běh za horní školou

•

9.11.2019 Hubertská zábava – Slovanský dům

•

16.11.2019 Společenská zábava ZŠ – Slov. dům

•

4.12.2019 Mikulášská besídka – Slovanský dům

•

7.12.2019 Mikulášský fotbalový turnaj

V ambitu Lorety Rumburk probíhá od 18. 9. do
31. 10. 2019 výstava fotografií Miroslava Jeništy. Výstava „Noční Praha“ je přístupná od úterý
do soboty mezi 10.00 až 17.00 hod. Vstupné
je 60 Kč / 40 Kč. Opožděná vernisáž výstavy
proběhla v neděli 22. 9. 2019 od 15.00 hod.
v rámci akce Den otevřených dveří Via Sacra
2019.
Amatérský fotograf ing. Miroslav Jeništa žije
v Rumburku. Jeho autorské zaměření je všeobecné, věnuje se focení krajiny, makrofotografiím a snímkům nočních měst. Volbu tématu
pro rumburskou výstavu zdůvodňuje M. Jeništa slovy: „V noci jsou místa ve městě magická. Přes den v nich chodí spousta lidí a město
tak nevnímá. Tatáž místa nabízí jiný pohled

– sportovní hala
•

Tomášovské posvícení v restauraci na Tomášově 19. a 20. října 2019 od 11.00 hodin.
V nabídce bude pečená posvícenská husa
a kachna s domácím knedlíkem a zelím pečené jehněčí, řízky s bramborovým salátem,
minutky a další. Nebudou chybět ani posvícenské koláče. Na čepu bude speciální posvícenské pivo. Zváni jsou všichni vyznavači
dobrého jídla a pití.

Prodám byt:
Prodám byt v 1. patře domu čp. 1050
o velikosti 1+2 s balkonem.

Informace na tel. čísle 601 369 159

Prodám palivové dřevo:
cena za PRM 300 Kč z odvozního místa
(množstevní sleva).

Tel.: 602 200 339

než za denního světla.“ Poprvé M. Jeništa vystavoval v Novém Boru. Aktuálně se s jeho
tvorbou setkáme rovněž v Městské knihovně
ve Varnsdorfu, kde probíhá výstava neformálního spolku Fotografové nejen z výběžku.
Výstava snímků Miroslava Jeništy v rumburské Loretě navazuje na předchozí prezentace
fotografů ze Šluknovska Českého Švýcarska.
V minulých letech tu své snímky představil,
např. Zdeněk Patzelt, Václav Sojka, Jiří Stejskal
a Josef Zoser.
Klára Mágrová - Loreta Rumburk 18. 9.-31. 10.
2019, úterý-sobota, 10.00-17.30
Noční Praha - snímky fotografa Miroslava
Jeništy z Rumburku. Více na www.loretarumburk.cz

Role muže v těhotenství
a při porodu

1.2.2020 Reprezentační ples města (Leona Machálková, kapela Bogie Man) – Slovanský dům

POZVÁNKA NA TOMÁŠOV
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Na čem se obvykle táta podílí? Běžně býváme u početí :-), když jsme se pro něj předem
rozhodli, máme z pozitivního těhotenského
testu radost. Početí se svou ženou ještě někteří z nás oslaví, ale pak se většinou začneme
věnovat každodenním povinnostem a prožití těhotenství a příprava na porod je hlavně
na naší ženě. V lepším případě jsme alespoň
přítomní na porodním sále, ale jen málokterý
z nás má tušení, jak být své ženě a dítěti při
porodu oporou. Často pak i první dny, u někoho týdny nebo dokonce měsíce hledáme
cestu ke svému dítěti a někdy i k ženě. Je to
velká škoda, protože tím přicházíme o spoustu radosti, lásky a společných chvil.
Naše zkušenosti a i řada výzkumů z posledních let potvrzují, jak důležité je pro pozdější
vývoj dítěte těhotenství, porod a rané dětství.
Žena v těhotenství dochází ke gynekologovi,
může být také v péči porodní asistentky, duly
nebo setry či kamarádky, ale pokud není její
muž součástí této péče, promarní velkou příležitost připravit se na rodičovství a vytvořit
si zdravý vztah se svým dítětem. Když se muž
od začátku těhotenství zapojí do péče o svou
ženu a miminko, prožívají vše společně, poznávají se více do hloubky a připravují se na
novou roli rodičů. Tělo ženy prochází v těhotenství řadou změn, tělesných i hormonálních, ty se mohou projevovat ještě častějšími
změnami nálad. Připravený partner může být
své ženě oporou při všech těchto změnách.
Když to dokáže, zároveň tím prospívá svému
dítěti, protože to v bříšku prožívá vše s maminkou. Dobře provedená masáž nohou, zad
a bříška jsou skvělým prostředkem ke zmírnění bolesti namáhaných svalů a zároveň vedou

Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek prodává slepičky našeho chovu typu Tetra
hnědá, Dominant všechny barvy, Green Shell - typu Araukana
Stáří 14 - 19 týdnů. Cena 159 - 209,- Kč/ks.

Prodej se uskuteční:
19. října a 16. listopadu 2019
Mikulášovice - u základní školy - 15.50 hod.

Při prodeji slepiček - výkup králičích kožek - cena dle poptávky.
Informace: Po - Pá 9.00 - 16.00 hod.
Tel.: 601 576 270, 728 605 840, www.drubezcervenyhradek.cz

k uvolnění, které je klíčem k přirozenému
porodu bez komplikací. Pravidelná masáž pomůže s poznáním a porozuměním tělu ženy
a partnery sbližuje. V čase masáže je možné
probírat i porodní přání ženy a postupně se
tak připravovat na porod, kde by měl být muž
své ženě oporou. Když je partner připravený
na výkyvy nálad své ženy a je si vědomý toho,
že miminko prožívá emoce spolu s maminkou, může reagovat jinak něž by reagoval za
normální situace a náladu své ženě zlepšit.
Miminko už v bříšku moc dobře vnímá, co
se kolem něj děje a kdo je původcem jakých
pocitů. Jeden z účastníků našich kurzů nám
vyprávěl o tom, jak chodil na doučování matematiky k těhotné mamince a často si tak spolu
v příjemné atmosféře povídali. Tatínek miminka pracoval v zahraničí a doma příliš času
netrávil. Po porodu když doučování pokračovalo, zklidňoval hlas doučovaného studenta
miminko, na rozdíl od hlasu tatínka, který tuto
schopnost neměl.
Obecně je možné říci, že každý příjemný čas,
který spolu partneři v těhotenství tráví, prospívá také miminku a jeho budoucímu vztahu
s tátou. Při práci s těhotnými jsme se zatím
nesetkali s žádnou ženou, která by neocenila
masáž od partnera.
Jak na masáž, těhotenství, porod, rodičovství
nebo vztah se můžete dozvědět na našich
přednáškách, kurzech nebo v rámci osobních
konzultací u nás v Mikulášovicích nebo po
dohodě kdekoliv ve výběžku. Podrobnosti
najdete na webu www.darzivota.cz nebo nám
zavolejte na tel. č. 728 759 299.
Gabriela a David Kovářovi
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Mikulášovické děti skvěle reprezentují naše město i ve sportovních oddílech v okolí. Jedním takovým je atletický klub Rumburk, kam mimo jiné dobře zapadli i naši
mladší žáci. Lukáš Machorek si na krajském kole v České Lípě zaběhl osobní rekord
na 800 metrů a rovněž bodoval i ve vrhu koulí.

Mikulášovický Ondřej Fúsek se rovněž zúčastnil atletických závodů v České Lípě, své
maximum na 800 metrů vylepšil na 2.53 min., což mu vyneslo pěkné třetí místo.
Stejné medailové umístění pak zaznamenal také ve vrhu koulí a stal se nejlépe bodujícím atletem tohoto kola, celkově ve družstvech mladší žáci Rumburku zvítězili.

Členové biatlonového a turistického oddílu se zúčastnili v Děčíně charitativního
běhu na podporu vojáků, policistů a hasičů a spolu s táborovými účastníky z Tomášova patřili jasně k nejpočetnější skupině.

Přesto, že to byl běh bez oficiální časomíry na kilometrové trati jasně dominovala
v dívkách Lucie Mocíková, která navíc patřila k nejmenším. Na pětikilometrové trati
pak opět v ženách skvěle zaběhla biatlonistka Natálie Ludvíková, která perfektně
využila možnost běžet se zkušeným veteránem Tomášem Fúskem.

Největší odměnou pak pro většinu účastníků byla návštěva a možnost společného fotografování se šampionem, bojovníkem Karlosem Vémolou.

Členové nově vzniklé zájmové chovatelské organizace Lerchův statek zorganizovali letní výstavu zvířectva. Zájem byl veliký nejen o prohlídku vystavených exemplářů, ale i samotný nákup zvířectva.

Majitelé legendárních Böhmerlandů přijeli navštívit také naše městské informační
středisko a Nožířské muzeum. Rachot burácejících motorů přilákal řadu zejména
mužských příznivců silných strojů.
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Prázdniny skončily a děti usedly do školních lavic, první školní den si s nimi užili
i jejich nejbližší. Prvňáčky přišla přivítat také starostka města Ing. Miluše Trojanová
spolu s místostarostou Ing. Antonínem Bláhou.

Nový školní rok zahájili také v mikulášovické mateřské škole i tam zavítalo vedení města, aby učitelskému sboru a personálu popřálo hodně úspěchů při výchově
malých předškoláků.

Na přátelskou pracovní schůzku na mikulášovickou radnici zavítali představitelé
města Volary. Vedení obou měst diskutovalo zejména o praxi při zajišťování bezpečnosti města a zajištění činnosti APK (asistent prevence kriminality).

Také letošního ročníku krásnolipského „Park maratonu“ se zúčastnilo několik mikulášovických běžců. Na nejrůznějších tratích v několika věkových kategoriích o sobě
dali rozhodně vědět.

Nejlépe se nakonec vedlo mužské štafetě, přesto že se závod zpočátku nevyvíjel ideálně štafeta ve složení Ondřej Fúsek, Daniel Charvát, Marek Charvát a Tomáš Fúsek
si doběhla pro vítězství. Krásné páté místo obsadila celkově také děvčata ve složení
Ludvíková, Fúsková, Švitorková, Šimková.

Na půlmaratonu si stříbro vyběhla Pavlína Trojanová na stupních vítězů, výsledkově se ještě prosadila na třetí místo na desetikilometrové trati Nordic Walking Květa
Fúsková. Samozřejmě patří uznání všem, kteří reprezentovali nejen své oddíly, ale
celé naše město. Závod probíhal pro běžce za velmi extrémního počasí.

Pohled na prostranství, které vzniklo po likvidaci ruiny bývalé pekárny je již o mnoho veselejší. Nyní se již intenzivně jedná s projektanty a zvažují se možná řešení pro
praktická i estetická využití vzniklé plochy.

Výjezdová jednotka obdržela od města další potřebné vybavení, které bude nápomocno ke zvládání mnohdy složitých situací a ochraně samotných hasičů při ostrých zásazích. V průběhu nácviku a odborných školení si je mohli odzkoušet v praxi.
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Soustředění žáků FK Mikulášovice
Družstva mladších a starších žáků našeho
fotbalového klubu absolvovala ve dnech
25.8.-27.8.2019 fotbalové soustředění a to na
našem nově opraveném trávníku. Ubytování
bylo zajištěno v chatkách na Mikulašovické
plovárně, kde jsme mohli využívat zároveň
i zázemí na našem hřišti.
Soustředění jsme odstartovali dvěma přátelskými zápasy rodiče vs. mladší žáci a rodiče
vs. starší žáci. Oba zápasy si všichni zúčastnění
užili a dobře se pobavili.
Následující den ráno proběhl trénink na našem hřišti a odpoledne se naše družstva přesunula do Heřmanic v Podještědí, kam nás
pozval trenér žáků FK Mladá Boleslav. Zde
odehrála obě družstva přátelské zápasy proti žákům z Mladé Boleslavi. I když oba zápasy
skončily vysokým rozdílem, tak určitě to byla
zkušenost pro naše hráče a trenéry, kteří viděli, jak se dá hrát fotbal v tomto věku. Dále si
připravil trenér Mladé Boleslavi pan Miroslav

Zdražil asi hodinový trénink jen pro naše hráče, což byla další zkušenost pro všechny. Kluci
i když byli po zápase unavení, tak je trénink
velice zaujal. Pan Zdražil též slíbil, že se přijede
podívat na trénink k nám do Mikulášovic a připraví si další tréninkovou jednotku.
Poslední den ráno proběhl trénink opět na
našem hřišti, kde už si hráči vyzkoušeli nějaké
triky, které se naučili v Heřmanicích. Odpoledne od 14.30 hodin proběhl turnaj „LIGY MISTRŮ“, který se hrál na hřišti 15x20 metrů, na
malé branky, a to v počtu tří hráčů. Na tento
turnaj se hráči rozlosovali den předem a to do
8 družstev jako např.: Barcelona, PSG, Juventus atd. Tento turnaj zakončil soustředění a též
přitáhl i velký počet diváků z řad rodičů, kteří
si zároveň děti na konci soustředění vyzvedli.
Celé soustředění jsme si všichni užili a věřím,
že to byl přínos pro další práci v našem klubu.
Václav Kunc

Na hřišti při zápasech s rodiči to jenom vřelo

Na mistrovství České
republiky smíšených
dvojic cinkaly medaile
Na sklonku školního roku jsme z Mistrovství České republiky
jednotlivců sice medaili nepřivezly, ale o to víc měli členové
mikulášovického oddílu chuť zabojovat na MČR smíšených
dvojic. V Jílovém u Děčína se pod Sněžníkem v pořadatelské
režii oddílu Konkordia Děčín běžel závod za pěkného počasí
na dobře připravených avšak náročných tratích. Naši závodníci
se ve startovním poli rozhodně neztratili, a i přesto že nevybojovali mistrovský titul, dvě bronzové medaile se cení. V kategorii dětí a dorostu si bronzovou medaili vyběhli Andrea Fúsková a Ondřej Fúsek, v kategorii dospělých pak bronz získala
dvojice Jana Patzeltová a Vojtěch Šimek. Ke těmto medailím
oddíl přidal ještě řadu velmi kvalitních umístění a nutno podotknout, že časové rozdíly byly velmi minimální.
Květa Fúsková

Titul na Mistrovství České republiky v „longu“
získala Pavlína Trojanová
Hned druhý den po skončení mistrovského
závodu smíšených dvojic se v okolí rozhledny
Sněžník běželo Mistrovství České republiky
jednotlivců v dlouhém závodě „longu“. Tratě
byly velmi náročné a v podstatě přímo stoupaly drsným terénem k rozhledně a následně
pak seběhem opět do místa startu. Podle samotných účastníků závodu patřila tato více
jak deseti kilometrová trať k nejnáročnějším
za poslední roky. O to víc je potěšující, že mikulášovické závodnice v tomto závodě dominovaly a přivezly nejen mistrovský titul, který
vybojovala Pavlína Trojanová. Navíc stříbro

a titul vicemistryně České republiky si vyběhla teprve mladší dorostenka Andrea Fúsková.
Dobrý výsledek zaznamenali také naši muži
na čtvrtém místě doběhl Vojtěch Šimek a páté
místo obsadil Petr Kalousek.
Nyní se oddíl zúčastní ještě několika mistrovských soutěží a letošní sezona se uzavře.
V neděli 3. listopadu se již poběží první krajský pohár započítávaný do sezony 2020 a to
v Mikulášovicích za horní školou, všichni jste
srdečně zváni.
Text a foto Tomáš Fúsek.

Pavlína Trojanová vybojovala pro Mikulášovice mistrovský titul
v „longu“

Na stupních vítězů dvojici mikulášovických běžkyň doplnila Lenka Slabáková z SKP Kometa Brno,
která se připravila o lepší umístění chybou při ražení kontroly na azimutech

Nejmladší závodnice ve startovním poli Andrea Fúsková získala
stříbro
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