číslo 9

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
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Olga Lounová s kapelou v Mikulášovicích
Po dlouhé kulturní odmlce způsobené nepříznivou
epidemickou situací se mikulášovičtí občané opět
dočkali pořádného koncertu na prknech pódia i parketu
Slovanského domu. Do Mikulášovic přijela koncertovat
zpěvačka Olga Lounová s kapelou. Role předskokanů
se skvěle zhostila kapela Toxic People, která to

rozpumpovala v přízemí místního kulturáku. Koncertu
se zúčastnilo bezmála dvě stovky diváků, kteří si po
skončení užívali autogramiádu zpěvačky Olgy Lounové
a také fanouškovské focení.

Olga Lounová s kapelou to na velkém sále Slovanského
domu pěkně rozparádila

Populární kapela Toxic People, po dlouhé době opět
vystoupila na Šluknovsku

Foto: Jiří Fišer

Prosíme o trpělivost,
akutních případů přibývá

Katapult od podrazu
zábava,
Slovanský dům, velký sál
15.10.2021od 20.00 hodin

Fotozprávy str. 10

SVOZY ODPADŮ
ŘÍJEN 2021
DOMOVNÍ ODPAD
týdenní - každé pondělí
14ti denní - liché pondělí
11.10. a 25.10.
kombinovaný - každé pondělí
měsíční - pondělí 4.10.
PYTLE S TŘÍDĚNÝM ODPADEM
sudé pondělí 4.10. a 18.10.
SBĚRNÝ DVŮR
každý všední den
od 14.00 do 16.00 hodin
sobota 9.10. a 23.10.
od 9.00 do 11.00 hodin
BIO NÁDOBY
Sudá středa 6.10. a 20.10.
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Mikulášovice můžou slavit další mistrovské tituly
Předposlední zářijový víkend se do historie
našeho města zapsal zlatým písmem a to
doslova. Mikulášovické děti a mládež dovedly
svojí sportovní píli do vítězného konce, a to
hned ve dvou rozdílných a velmi ambiciózních
sportech. V Bystřici pod Hostýnem se
běželo Mistrovství České republiky žactva
v letním biatlonu, a kromě dalších velmi

kvalitních, a dokonce medailových umístění
si Klub biatlonu přivezl i tu vytouženou zlatou
medaili. Mistryní České republiky v kategorii
nejmladších dívek vybojovala Lucie Mocíková.
Téměř na druhé straně republiky se v sobotu
běželo Mistrovství České republiky štafet
v turistickém závodě. Závod se běžel v Českém
Brodě, a i tady se mikulášovickým sportovcům

podařilo obhájit mistrovský titul z loňska,
v kategorii žen si zlato domů odvezla děvčata
ve složení Eliška Šimková, Barbora Trojanová
a Andrea Fúsková. V neděli pak úspěšný víkend
dovršil na Mistrovství republiky v supersprintu
ještě Ondřej Fúsek, v kategorii žáků nenašel
přemožitele
a
suverénně
dominoval
v Kralupech nad Vltavou.

Třetí titul do Mikulášovic přiváží Ondřej Fúsek
v kategorii žáků ze supersprintu TZ.
Lucie Mocíková z mikulášovického Klubu biatlonu se stala mistryní České
republiky v letním biatlonu.

Lucie Mocíková se stala i celkovou vítězkou žebříčku Českého poháru
v letním biatlonu

Titul mistryň České republiky v turistickém závodě štafet si již podruhé
v řadě vybojovaly členky mikulášovického Turistického oddílu mládeže ve
složení Eliška Šimková, Barbora Trojanová a Andrea Fúsková.

KRÁTKÉ ZPRÁVY
-

V souvislosti s opravou budovy hvězdárny bylo instalováno
dopravní značení, a to podle přesného zákresu Silničního správníh
úřadu Rumburk. Prosíme Vás, buďte při projíždění kolem stavby
opatrní.

na zpracování projektové dokumentace, na výstavbě kotelen jak
do školy, tak i do tělocvičny. Projekt je realizován v rámci úspor
energií při vytápění, v rámci kotlíkové dotace, Cíle 2. Věříme, že
připojení bude zdárně provedeno v co nejkratším termínu.

-

Další dopravní omezení je v dolních Mikulášovicích, které je zde
instalováno v souvislosti s opravou mostu č.e. 42

-

Dolní budova základní školy a tělocvična bude připojena na
samostatnou plynovou přípojku. Od února intenzivně pracujeme

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
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Poradna v kostce
změnila provozní dobu
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
Pondělí		
Úterý		
Čtvrtek		

9.00 - 17.30
13.00 - 17.00
---

Terén

--9.00 - 12.00
12.30 - 15.30

Kostka rozšiřuje
tým služby
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
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Divočáci v Mikulášovicích
Divočákům se mezi námi lidmi v současné
době líbí. Naše obec je obklopena
poměrně souvislou výsadbou lesů...
vlastně byla. Již několikátý rok dochází
k intenzivní těžbě smrků napadených
lýkožroutem smrkovým. Brouci napadají
další a další zdravé stromy a rychlost,
jakou devastace pokračuje, nutí lesní
zaměstnance těžit současně na více
místech a provádět těžbu, nakládku
a odvoz vytěženého dřeva i v nočních
hodinách. Bohužel je to především
intenzivní těžba prováděná do pozdních
nočních hodin a leckdy i celou noc,
která má za následek, že zvěř přichází
o svůj přirozený úkryt, je neustále rušena
těžkou lesní technikou a ztrácí potřebnou
pestrost žíru. Tato inteligentní zvěř velice
rychle zjistila, že to, co ztrácí v lese,
nachází u lidí. Nikdo je nepronásleduje,
jelikož zastavěná část není honitbou
lov zde není povolen, úkryt nachází
v zarostlých neobhospodařovaných
koutech města, a hlavně se divočákům
zamlouvají udržované zahrady a veřejná
prostranství, kde najdou k žíru vše od
ovoce, brambor, různého hmyzu a červů
až po zbytky, které lidé odhazují na místa
divočákům dostupná. Příkladem může
být například prostor mezi Slovanským
domem a hřbitovem který rozorali tak, že
by se ani zemědělec nemusel stydět.
Dalším podstatným aspektem zvýšeného
výskytu zvěře ve městě je i výskyt vlka
v naší lokalitě. Stavy tohoto predátora se

k radosti různých rádoby ekologických
organizací, jejichž příjem je založen
na našem štědrém dotačním systému,
rychle zvyšují. Tím se ovšem dále zvětšuje
i již tak vysoký tlak na veškerou zvěř.
Následkem jsou opět zvýšené stavy zvěře
ve městě. V této situaci ovšem nejsme
sami. V podobné situaci jsou i některá
další města a obce v republice.
Lov divočáků je v tomto období poměrně
složitý. V lese pro kalamitní těžbu zvěř
vychází nepravidelně, intenzivně vnadit
je zákonem zakázáno z důvodu výskytu
afrického moru prasat v okolních
státech, a ve městě se, jak už bylo
výše uvedeno, lovit nesmí. Přesto se
našemu mysliveckému spolku podařilo
v posledních letech odlovit násobně vyšší
počet černé zvěře než v letech minulých.
Na závěr mi prosím dovolte jedno
doporučení. Jako ochranu svých zahrad
před zvěří, lze mimo pevného plotu
využít s poměrně slušným výsledkem
i různé druhy pachových ohradníků.
Městskému úřadu a Vám občanům
děkujeme za toleranci ke všemu živému,
co se v naší přírodě vyskytuje a pokud se
na svých vycházkách setkáte s uhynulou
zvěří, prosím nedotýkejte se jí a oznamte
to myslivci ze svého okolí. On se postará
o veterinární vyšetření a případný úklid
kadáveru.
Přírodě zdar!
Josef Šťastný, MS Tesák Mikulášovice

KALENDÁŘ AKCÍ
9.10.2021 Jan Pacina - vyprávění a promítání
o cestě přes Ameriku, Slovanský dům,
přízemí od 18.00 hodin
15.10.2021 Katapult od podrazu-zábava, Slovanský
dům, velký sál od 20.00 hodin

Prodej slepiček
Červený Hrádek prodává slepičky typu Tetra
hnědá, Dominant všechny barvy, Green Shelltypu Araukana a Dark Shell - typu Maranska.
Stáří 16 - 20 týdnů. Cena 185 - 229,- Kč/ks.

Prodej se uskuteční:
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

Foto: Jiří Fišer
Takto to vypadá u Slovanského domu po nočním nájezdu divokých prasat.
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AKTUALITY Z INFORMAČNÍHO STŘEDISKA
- 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
natel.: 739 452 734, e-mail: ic@mikulasovice.cz

- Městská knihovna je v provozu, každý čtvrtek od 14.00 hodin do
17.00 hodin

Správa Národního parku
České Švýcarsko informuje:
- 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
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).
Zcela aktuálně jsou všechny uzávěry
v Saském Švýcarsku uvedeny na https://
www.nationalpark-saechsische-schweiz.de/
aktuelles/wegeservice-und-wegeinfo/.

Zřícení pískovcových bloků

Návštěvníky čekalo nečekané překvapení
také na červené turistické stezce mezi skalní

kaplí Kny a Pohovkou u Jetřichovic v Českém
Švýcarsku. Pravděpodobně v sobotu ráno 18.
září se zde totiž zřítila velká skalní stěna, která
zavalila cestu.
Odhadem se zřítilo okolo 150 kubíků pískovce.
Hrozí navíc další sesuv pískovcových bloků.
Správa národního parku proto tuto stezku
zcela uzavřela. Přestože se pískovcové skály
rozpadají běžně, podobně velké množství
spadlé hmoty příliš obvyklé není.
Stezka je zasypaná asi v polovině cesty mezi
skalní kaplí Kny a Pohovkou. „Do pohybu se
dala skalní stěna v délce zhruba 12 metrů,
kameny a písek zasypaly turistickou cestu do
výšky zhruba 1,5 metru. Ve svahu se nacházejí
další velké skalní bloky, které by se mohly
uvolnit a dopadnout na cestu,“ přiblížil pád
skály mluvčí správy národního parku Tomáš
Salov. Utržená skalní stěna narazila na terasu
nad stezkou, kterou rozdrtila na jemný písek.
Správa parku sleduje v Českém Švýcarsku
desítky skalních objektů a monitoruje jejich
pohyb. Zřícená stěna ale mezi ně nepatří.
Důvodů, proč se skála utrhla, může být hned
několik. Jedním z nich může být pevnost
pískovce v okolí Jetřichovic, který je měkčí
než v ostatních částech národního parku.
Dalším může být také to, že nedaleké Koliště

je čedičovým sukem prorůstajícím skrz
pískovcovou vrstvu, kterou s ohledem na
měkkost horniny mohl narušit.
Co bude se zřícenou stěnou dál posoudí
geologové. Budou zvažovat, zda je nutné
statické posouzení stěny. Již nyní je ale jasné,
že bude nutné některé kameny odtěžit,
případně rozdrtit na písek, aby neohrožovaly
turisty. Stejně tak je jisté, že se místo nevrátí do
původní podoby před pádem pískovcového
bloku. „Při odstraňování se neprokopeme
až na původní úroveň stezky. Spíše z tohoto
místa uděláme naučný koutek, kde se budou
moci lidé seznámit s přirozeným vývojem
pískovcových skal, jehož součástí je právě
i jejich řícení,“ doplnil Salov.
Pád skály přitom v Českém Švýcarsku není
příliš obvyklý, poslední podobně velký případ
zaznamenali v národním parku v roce 2002.
Tehdy se ve Ferdinandově soutěsce na řece
Kamenici zřítila věž mající přibližně 120
kubíků a zavalila i část řečiště. Každoročně
ale spadnou kameny o velikosti jednotek
metrů krychlových, jedná se v pískovcových
oblastech o přirozený proces.
Zdroj text a foto:
Děčínský deník a správa NPČŠ
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Motýlí dům v Jonsdorfu
Protože se chováme k přírodě tak, jak se
chováme, tedy vesměs macešsky, vídáme na
našich zahrádkách stále více slimáků, taháme
si čím dál tím víc klíšťat, ale na třepetajícího
se motýlka už narazíme jenom sem-tam.
Abychom si osvěžili paměť, jak takový bělásek,
žluťásek nebo modrásek vypadají, vydáme
se za nimi. Ne daleko. Do Motýlího domu
v Jonsdorfu.
Tohle městečko, které má ve svém názvu také
přízvisko kurort neboli lázně, leží pouhých
10 kilometrů za Varnsdorfem, použijemeli přechod za nádražím. Připomeňme si
jen krátce, že Jonsdorf vznikl tak, že deset
osadníků, kteří tu kdysi žili, odkoupilo místní
pozemky, které do té doby vlastnili celestiánští
mniši z kláštera v Oybinu. Živobytí obyvatelům
této části Lužických hor zajišťovalo několik
lomů v okolí, kde se těžil nerost vhodný
k výrobě mlýnských kamenů.
Ale přijeli jsme hlavně za motýly. V Motýlím
domě jich uvidíme stovky. Téměř v tropickém
prostředí, mezi palmami, banánovníky,
s pobíhajícími křepelkami pod nohama, si na
nějaký čas dobijeme baterky. Krasavci, mnohdy
i větší jak dlaň, kteří vám občas přistanou na

Motýl kam se podíváš

rameni nebo na hlavě, se klubou z barevných
kukel v docela složitém procesu. Doprovází
ho velká péče ošetřovatelů a dochází
k němu v klidném prostředí za podmínek,
kdy zakuklenci nesmí prochladnout. Motýli
vlastně procházejí čtyřmi etapami vývoje.
Jako vajíčko, housenka, kukla a pak už
přijde to, co na něm tak obdivujeme. Každý
budoucí motýl je ve svém zárodku zavěšen
speciálním šetrným lepidlem tak, aby se po
vylíhnutí mohl z tohoto místa bez problémů
osvobodit a vylétnout. Vylíhnutý motýl se ale
ještě chvilku připravuje na svůj první start.
Je-li k němu přizpůsobilý, zjistí chovatel tak,
že na něj lehce foukne. Pakliže se pomočí,
není k letu ještě úplně připraven. V domácím
prostředí Motýlího domu jsou jeho obyvatelé
přikrmováni například různými nektary,
banány a pomeranči na hraně hniloby. To
proto, aby degustace sosáčkem byla snadnější.
V jonsdorfském areálu toho ale uvidíme
a zažijeme daleko víc. Vedle motýlů v různých
stádiích vývoje jsou k zhlédnutí ještě akvária
s mořskými živočichy, terária s plazy, ještěry
a pavouky z pouští a deštných pralesů.
Zábavné jsou i opičky. V recepci s česko-

německou obsluhou nás nasměrují i do místní
kavárny nebo do dětského koutku. Relax
dovršíme procházkou nebo odpočinkem na
některé z laviček v parku, do kterého je Motýlí
dům zasazen. Budete-li mít štěstí s termínem
a v kufru auta brusle, nabízí se možnost
zaskotačit si na ledě zimáku v těsném
sousedství. Motýlí dům, rozprostírající se na
500 metrech čtverečních, je v celoročním
provozu s otevírací dobou od 10 do 18 hodin.
Pokud bychom zatoužili pojmout výlet za
motýly ještě více romanticky, můžeme zvolit
cestu do Jonsdorfu Zvonkovou úzkokolejnou
historickou železnicí vedoucí sem ze Žitavy.
Prodloužit výletní zážitek můžeme i návštěvou
v sousedním Oybinu, jehož pamětihodnosti
jsme vám už jednou v minulosti popsali.
Malá glosa na závěr. Z odborných materiálů,
zabývajících se tímto malým a sympatickým
tvorečkem, se dočteme, že bychom jim mohli
tak trochu závidět, neb svůj život věnují hlavně
vyhledávání partnerů pro rozmnožování.
Ale nechme na hlavě. Oni se zase na druhou
stranu dožívají třeba jen týden nebo dva věku.
Petr Horák
Foto: vlastní

Praktické informace:
otevřeno celoročně
od 10.00 do 18.00 hodin

včetně víkendů a svátků
tel.: 0049 35844 76420

Pozvání na výlet po památnících obětí 1. světové války
Už léta při naší činnosti nás trápilo, jaké
neznalosti o místní historii mají zdejší děti,
ale nejenom ony. I proto si náš nový spolek
dal do vínku především zájmové a neformální
vzdělávání a činnosti dětí a mládeže, podporu
domácího chovu zvířat, ekologickou výchovu,
péči o přírodu a životní prostředí a že
povede své členy i veřejnost k vlastenectví,
společenské odpovědnosti a udržitelnému
rozvoji a návratu k občanským hodnotám
a hrdosti na své bohaté národní tradice.
Proto v našem programu pro veřejnost jsou
již několik let kladení věnců u památníků
osvobození v našem městě, výsadba stromů
na památku sv.Anežky České nebo výročí
vzniku našeho státu, ale i pořádání výstav

Mikulášovická kraslice. Snažíme se všem
občanům našeho města a okolí, nejenom
dětem a mládeži, nabídnout připomenutí naší
historie a tradic, na které bychom měli být
společně hrdí.
Do tohoto programu patří i seznámení
s památníky na oběti 1. sv.války ve
Šluknovském výběžku, které za podpory
Ministerstva obrany ČR pro širokou veřejnost
připravil náš spolek. Seznámíme se s historií
regionu, abychom si uvědomili, že brzy bude
na mladé generaci, aby se nic podobného, jako
byly obě světové války, už nikdy neopakovalo!
Průvodce nám bude dělat náš dlouholetý
spolupracovník v této oblasti a m.j. autor
několika publikací o historii Šluknovského

výběžku Radek Antonov, kterého takto budou
moci účastníci akce osobně poznat.
Zájemci o účast na akci se přihlaste co nejdříve,
aby bylo možno zajistit potřebnou kapacitu
dopravy. Účast je ZDARMA! Nevylučujeme
drobnou změnu termínu a času podle vývoje
covidových opatření. Sraz plánujeme na
náměstí v Mikulášovicích ve středu 20. října
2021 ve 13.45 hodin. Přihlášky prosíme na
e-mail: chovatelemikulasovice@seznam.cz, na
události na FB: Výlet po památnících obětí 1.
světové války nebo SMS na čísle 602 682 600.
Vzpomínkovou akci podporuje Ministerstvo
obrany v rámci programu Rozvoje vojenských
tradic.
Vlastimil Jura, předseda spolku
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O projektové dny byl velký zájem
V rámci projektu s názvem „Zmírnění následků Covid krize pro děti z příhraničí“
podpořeného Česko-německým fondem budoucnosti proběhla během srpna a září
celá řada akcí kulturních, společenských, turistických, tvořivých, ale také sportovních.
Nejvíce si děti užívaly rukodělné tvoření, které bylo tak obsazené a programově pestré,
že muselo být přidáno hned několik termínů. Kromě keramického tvoření se malovalo
na sklo, tvořily korálkové náramky, zdobily čelenky, vyráběly odznaky, zdobily barvou
trička, nákrčníky i batohy a ten výčet by mohl pokračovat ještě dále. Za nápady
a kreativitu patří poděkování Simoně Machorkové a Květě Fúskové, právě ty nezištně
vše pro české i německé děti připravovaly. Za sportovními aktivitami zase stály
především členové Turistického oddílu mládeže, odborně vypomohly také biatlonisté,
orientační běžci z Rumburku a mikulášovický golf.

září 2021
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Sobotní zářijová podzimní vycházka
Éterem probleskla zpráva, že prý rostou. Čas,
na který čeká každý houbař. Kamenem úrazu,
ale je, že okolní lesy jsou silně zdevastovány
těžbou dřeva, zásluhou všudepřítomného
kůrovce. Tato situace vyžadovala rázné řešení.
Pro zdárné zajištění úlovků houbových plodnic
bylo rozhodnuto, že každý člen musí zajít
individuálně do míst, která nejsou těžbou tak
poničená a je tam možnost dobrého úlovku.
Naděje umírá poslední. Nevyzpytatelné
počasí zradilo. Celý týden téměř „babí léto“,
ale sobota hodně deštivá. Přes tuto nepřízeň
a nepohodu vydal les přeci jen něco úlovku.
Z hřibovitých byly nalezeny hřiby smrkové,
hnědé, hřib žlutomasý (babka)a hřib plstnatý.
Zastoupen byl klouzek sličný, křemenáč
osikový a březový, ty patří k proměnlivým
druhům, jejich zařazení je podle jejich
stanoviště růstu. Podobně to platí u kozáka
březového a habrového, tento rod má asi
18 druhů. Z lupenatých plodnic se vyskytla
holubinka hlínožlutá, jedlá pouze s výhradami,
její použití je do houbových směsí. Dále byla
nalezena holubinka namodralá, mandlová,
kolčaví a chromová, tyto holubinky jsou jedlé
a také chutné. Byla přinesena opěnka měnlivá,

výborná do polévek a omáček. Objeven byl
ryzec smrkový, muchomůrka růžová(masák)
a muchomůrka šedivka, která není tak chuťově
kvalitní jako růžovka. Zjištěn byl už výskyt
václavky smrkové, ta potřebuje dlouhou
tepelnou úpravu. K určení byli přineseny
pýchavka obecná, mladé plodnice jsou jedlé,
čechratka černohuňatá pro úpravu nepřipadá
v úvahu, je poživatelná až po dlouhém vaření.
Pestřec obecný je lehce jedovatý, přesto
je odborníky sbírán a používá se v sušené
podobě jako koření. Tato houba může
způsobit zažívací potíže v jiné formě použití.
Dále bych uvedla strmělku mlženku. Ta byla
dříve pokládána za tržní houbu, ale bohužel
jí každý nesnáší, také může způsobovat
zažívací potíže. Na závěr uvedu chorošovité
houby, například: hnědák Schwenitzův je
nejedlý, paraziticky roste na bázích a kořenech
jehličnanů, vzácně i listnáčů. Toto vše bylo
pečlivě roztříděno a určeno podle druhů.
Houbovou smaženici do našich zobáčků jsme
museli připravit na kuchyňských kamnech,
protože venku zase lilo jako z konve. K naší
velké lítosti. Pozdě odpoledne se alespoň na
chvíli počasí umoudřilo a dovolilo nám opéct

si buřtíky na rozdělaném ohýnku. Houbařská
cháska si měla o čem povídat a naplánovat
další podzimní vycházku do okolních zbytků
lesa a s vidinou snad už lepšího počasí. Rádi
sedáváme venku u plápolajícího táboráčku
a je to pro nás zajímavější.
Hodně úlovků a houbám zdar!
Za spolek houbařů Mirka Záveská předsedkyně.

Květnatec Archerův vzhledem sice připomíná spíše
exotickou květinu nebo mořského živočicha, ale je
to houba. Setkání s touto nepůvodní podivně tvarovanou houbou přistěhovalou z Austrálie je nevšední
zážitek.

září 2021
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FOTOZPRÁVY

V poslední době i u nás v Mikulášovicích voda přinesla nejedno nemilé překvapení v podobě lokálního zatopení zahrad, dvorků, silnic a cest, ale také sklepů i obytných prostorů. Právě nyní dochází v dolních Mikulášovicích k výstavbě opěrné zídky podél problematické místní komunikace, kde pravidelně přívalové deště páchají velké škody.

Informační středisko oddělení prodeje nožů navštívil v civilu major Roman Hippík.
Není tajností, že tento elitní voják, který prošel i řadou zahraničních misí má zálibu
v chladných zbraních. Nejen, že umí s nožem zacházet, ale spolupracuje i na jejich
vývoji. V prodejně si prohlédl novinku v podobě zavíracího nože „Elipt“ a neváhal
ani vteřinu a byl jeho.

Rozběhané Mikulášovice, i takto by se to dalo o našem městě říci. Máme tady prvotřídní sportovce, kteří vozí cenné kovy z mistrovských soutěží, ale máme tady i „hobíky“. Ti si dělají radost na nejrůznějších bězích po celé republice a vůbec ne špatně.
Jana a Vojtěch Šimkovi na Run Tour v Karlových Varech.

V dolních Mikulášovicích probíhá rozsáhlá rekonstrukce jednoho z mostů přes Mikulášovický potok. Věnujte prosím zvýšenou pozornost při průjezdu, práce mohou
mírně omezit dopravu.

Tradičního zahájení nového školního roku se spolu s prvňáčky zúčastňují i rodiče,
vždyť kdo by si nechal tento slavnostní okamžik ujít.

Nový školní rok začal také v mikulášovické mateřské škole, tam to v oddělení Sluníček bývá zprvu trochu uplakané, ale dětem se to bude určitě mezi spoustou hraček líbit.
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Také na mikulášovické náměstí dorazil avizovaný „Očkobus“ vypravený Ústeckým
krajem, během krátké doby se nechala očkovat proti Covidu necelá desítka občanů.

září 2021

Sportovní hala se v těchto dnech rovněž připojuje na nové plynové vytápění, dobrou zprávou je, že novým systémem zlepší také průběžné ohřívání teplé vody a tím
se zvýší komfort pro naše sportovce.

Stejně jako před začátkem prázdnin, tak i na konci probíhá v Mikulášovicích tradiční turnaj ve volejbale. Tentokrát se odehrál ve sportovní hale, jelikož počasí několika
desítkám hráčů moc nepřálo.

Příjemně strávený víkend v překrásném prostředí mikulášovického lomu přinesl také celou řadu zajímavých výtvorů místních i přespolních dřevosochařů. Jako pracovní
náčiní se používaly nejen motorové pily pro hrubé opracování, ale na řadu přišla také tradiční dláta.

Tour de Zeleňák projel Mikulášovicemi
K začátku září patří neodmyslitelně i největší
amatérský cyklo závod Tour de Zeleňák, letos
se jel již 37. ročník a v pelotonu se představila
i celá řada cyklistů z našeho města. Ve více
jak sedmisethlavém startovním poli je těžké
vyhledat všechny mikulášovické zástupce,
tak alespoň několik z nich, které povzbuzovali

jejich věrní fanoušci a obdivovatelé.
Krpálek Ladislav st. (1.33.33 h.), Podolák
Zdeněk (1.28.34 h.), Krpálek Ladislav ml.
(1.41.17 h.), Marek Petr (1.44.10), Pícha Václav
(1.57.53 h.) a Kestner Josef (2.12.37 h.) všem
patří poděkování za reprezentaci města
i obdiv, že celý závod zvládli. Ty závodníky,

které jsme ve výsledkové listině nedohledali,
těm se omlouváme a všem čtenářům
doporučujeme navštívit web závodu, kde
naleznete nejen podrobné výsledky, statistiky,
ale tisíce fotografií i videí letošního ročníku
i těch minulých.
Text a foto: Tomáš Fúsek

Petr Marek je dlouholetý účastník slavného Tour de
Zeleňák

Ladislav Krpálek ml., v kategorii dvacetiletých jde ve
šlépějích svého otce

Zdeněk Podolák, každým rokem lepší a lepší, Mikulášovicemi projížděl s úsměvem

září 2021
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Mikulášovice mají vytoužený biatlonový titul
bojovnice za potlesku diváků doběhla do cíle
na 7. místě v jedné botě. I takové věci byly
k vidění na mistrovství.
Nejstarší žáci svádějí již několik roků hon na
několikanásobného mistra republiky Františka
Jelínka z KB Trefy z Mladé Boleslavi. Jinak tomu
nebylo ani v Bystřici. Náš Idmar Janele se o to
také pokusil. Ve sprintu, kde po střelbě 1,2
doběhl na 9. místě. V neděli si v hromadném
závodě Idmar na trati máknul a na střelnici
mu jediná chybička v poslední položce vzala
medaili. Doběhl na 5. místě 12 sekund od
třetího místa. Dvojnásobným vítězem se stal
opět František Jelínek.
Nejstarší žákyně mají také velice těžkou
konkurenci v první desítce, do které patří
i naše Natálka Ludvíková. Ve sprintovém
závodě Naty zastřílela 1,2 a to jí v cíli stačilo
na 7. místo. V neděli, v dlouhém hromadném
závodě, sahala po třetí příčce až do smolného
posledního desátého výstřelu, který minul
terč. Po jednom trestném kole doběhla na 5.
místě.
Do sobotního odpoledního závodu štafet
nasadil Klub biatlonu Mikulášovice pouze
jedinou štafetu mezi nejmladšími žáky. Štafeta
mohla být smíšená, a tak byla nasazen Aleš
Jandus s Lucií Mocíkovou, doplněno Janou
Randákovou z klubu ze Zadova. Štafetový
závod byl jako vždy velice napínavý do
poslední střelecké položky. Naše štafeta se
umístila na krásném 4. místě 11 sekund od
bedny. Závodu se účastnilo 12 štafet.
Bezva parta mladých sportovců z Mikulášovic
ukazuje, že dlouhodobým, důsledným
a cílevědomým přístupem v trénincích,
mohou konkurovat sportovcům z velikých
sportovních center.
Nedílnou součástí těchto úspěchů je
i nezbytná aktivní pomoc rodičů a v neposlední
řadě sponzorů. Mezi ty hlavní patří Město
Mikulášovice, MK Lůžkoviny Mikulášovice, BeA
Lobendava a Auto Kelly.
Dále děkujeme za výbornou spolupráci
Turistickému oddílu mládeže Mikulášovice
a AC Rumburk.
Zdeněk Mocík - trenér biatlonu

Po zrušené zimní biatlonové sezóně 2020
žáků a dorostu se na jaře před prázdninami
pomalu rozjel okleštěný seriál závodů v letním
biatlonu 2021. I přes zrušení třetího Českého
poháru musel klub více cestovat, protože se
museli jednotlivé republikové závody rozdělit
na žákovské a dorostenecké z důvodu velké
účasti závodníků a covidovým opatřením.
Klub tedy absolvoval od června do konce září
čtyři pohárové a dva mistrovské biatlonové
víkendy.
Před prázdninami nám udělali velikou radost
začínající nejmladší žáci Aleš Jandus a Lucie
Mocíková, kteří si na prvním českém poháru
ve Starém Městě pod Landštejnem připsali
druhé a první místo. Ve vytrvalostním závodě
Aleš a ve sprintu Lucie. Ve starších žákyních,
vicemistryně republiky z minulého roku,
Adélka Trojanová, potvrdila svoji třídu dvěma
4. místy, následována krásným 6. místem
ze sprintu Natálky Ludvíkové v nejstarších
žákyních.
Koncem letních prázdnin žáci absolvovali
druhý český pohár ve Vrchlabí a zde navázali
na dobrou letní přípravu. Nejmenší biatlonisti,
Alešek Jandus se ve dvou závodech vešel do
první desítky, 9. a 10. místem. Lucie Mocíková
si opět vyskočila na stupně vítězů 2. místem
a v dalším závodě brala bramborovou. Adélka
Trojanová ve své kategorii bramborám utekla
a na stupně vítězů si došla pro bronz, ve
druhém závodě skončila 5. Natálka Ludvíková
obsadila vždy elitní desítku, 9. a 5. místem.
V průběhu prázdnin se v týmu Mikulášovic
začal připravovat starší žák Idmar Janele ,
který se chystá přestoupit do Mikulášovic
z klubu biatlonu Konkordia Děčín. S týmem
si bezvadně sedl, zapojil se do přípravy a ve
Vrchlabí poté absolvoval dva závody, kde
skončil na 10. a 23. místě.
Pohárové závody ukázaly, že všichni žáci mají
na to, pomýšlet na ta nejcennější umístění na
nadcházejícím Mistrovství ČR v Bystřici pod
Hostýnem pořádaném ve dnech 18. a 19. září
2021.
Na samotném mistrovství se sešlo celkem
49 klubů z ČR a dva kluby ze Slovenska.

V sobotních sprintech a nedělních
hromadných závodech vždy závodilo bezmála
400 závodníků.
Mikulášovice se zúčastnily s pěti závodníky,
kteří z deseti individuálních startů vybojovali
tři medaile, tři 5. místa, tři 7. místa a pouze
jedno „nejhorší“ a to 9. místo. Ze štafet si
připsali super 4. příčku.
V sobotních sprintech hned první závod
nejmladších žáků ukázal Alešek Jandus, že
má na mistrovskou medaili. Při střelbě udělal
pouze jedinou chybičku, která ho poté v cíli
dělila 14 sekund od bronzu. Obsadil však
krásné 5. místo. V neděli v delším závodě
s hromadným startem po dvou chybách
doběhl na 7. místě.
Ve stejné kategorii dívek, Lucie Mocíková,
ve sprintu udělala čtyři chyby na střelnici,
ale „torpédo v zádech“ a nejrychlejší běh jí
vynesl 3. místo pouhých 7 sekund od zlata.
Před nedělním závodem trenéři Lucinku
nezatěžovali informací o tom, že o jeden bod
vede v žebříčku Českého poháru, aby se plně
soustředila na hromaďák. Samotný závod byl
i tak dramatický. Lucinka na střelnici přiběhla
s náskokem, udělala však tři chyby a na
trestném kolečku se seběhlo hodně závodnic.
Nikdo netušil u soupeřek, jak dlouho budou
kroužit. Lucka do posledního běžeckého kola
vyběhla jako první a už si titul nenechala
vzít. Za ní doběhly dvě závodnice se ztrátou
10 sekund. V součtu republikových závodů
v sezóně se stala celkovou vítězkou českého
poháru.
Starší žákyně Adélka Trojanová v sobotním
sprintu obhajovala druhé místo z minulé
sezóny. V závodě to vypadalo slibně, ale
v našlapané konkurenci jí jediná chyba na
první střelecké položce zařadila na třetí příčku
za dvě děvčata ze sportovního klubu v Novém
Městě na Moravě. V nedělním hromaďáku
startovala Áďa z první řady. Na první střelbě
ztratila po dvou chybách kontakt s úplným
čelem, ale po druhé položce, která byla čistá
se opět zařadila do bojů o bednu. V posledním
kole se jí však stala kuriozní situace, kdy se jí
v běhu svlékla z nohy běžecká bota a tak Áďa-

Štafeta těch nejmladších biatlonistů před startem

Spokojený tým, kterému se dařilo jak na MČR, tak v průběhu celé letní sezony
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Další tituly Mistrů České republiky pro mikulášovické běžce
Po zisku čtyř titulů Mistr České republiky
z jarní části sezony, která je určena především
pro soutěže jednotlivců se závodníkům
mikulášovického turistického oddílu daří
také po prázdninách. Měsíce podzimní jsou
určeny především pro soutěže týmové a také
mezinárodní, ty byly bohužel pro letošní rok
zrušeny vzhledem ke stávající epidemické
situaci a nařízeným restrikcím na Slovensku.
V prvním závodě po prázdninách se letos
běžely štafety a vzhledem ke zraněním
v týmu jsme museli tak trochu improvizovat,
ale nakonec jsme rozhodně nezaostali za
očekáváním. V kategorii žen jsme obhajovali
loňské zlato z Orlové a bronz mužů. Děvčatům
i když v mírně pozměněné sestavě se to
povedlo a s minimálním náskokem vydřely
opět mistrovský titul. Všechny tři odvedly
maximum na svých úsecích a ke kýženému
výsledku nám dopomohlo i trochu toho
sportovního štěstíčka, když los jednotlivých
úseků přiřkl jednotlivé barvy tratí podle
zkušeností závodnic. Děvčata ve složení Eliška
Šimková, Barbora Trojanová a Andrea Fúsková
nejen dobře běžela, ale také minimální

penalizace jim přinesla vytoužené zlato.
Historie se nám tak trochu opakuje, když
právě v tomto složení před lety tato štafeta
startovala v kategorii žákyň. Tam ale bylo jejich
vítězství ještě trochu nečekané. Mužům už se
vedlo o trochu méně, i přes nejlepší běžecký
čas v součtu všech úseků si nakonec odvezli
nepopulární čtvrté místo. O lepší umístění je
připravily zbytečné trestné minuty, kterých
bylo opravdu mnoho. V podstatě nachytali
nejvíce trestných z celého startovního pole,
ale i to patří ke sportu, a i oni sami vědí, že
příště už podobnou chybu neudělají. Takže
pro úplnost čtvrté místo štafeta mužů ve
složení David Machorek, Vojtěch Šimek a Petr
Kalousek. Mikulášovice měly na startu také
druhé štafety v obou kategoriích a ty obsadily
v ženách desáté místo, běžely ve složení
Renáta Charvátová, Jitka Vejražková a Květa
Fúsková. Muži si pak připsali sedmé místo
ve složení Daniel Kreibich, Lukáš Machorek
a Tomáš Levan.
V neděli pak pokračoval nabitý víkend
v Kralupech nad Vltavou, kde se běželo
Mistrovství České republiky v supersprintu.

Tam jsme také měly svá želízka v ohni a sice
Barboru Trojanovou, Andreu Fúskovou
a Ondřeje Fúska. Báře o malinký kousek uteklo
finále, když o pouhé dvě vteřiny zaostala
za také mikulášovickou Květou Fúskovou.
Ta vybíhala do stíhacího finále z desátého
místa a výše se jí už vzhledem ke startovní
ztrátě nepodařilo posunout. Lépe na startu
byla postavena Andrea Fúsková, nicméně tu
srazila zbytečná penalizace a doběhla sedmá.
Z druhého místa na startu se ztrátou 17 vteřin
vybíhal Ondřej Fúsek a manko v podstatě
ihned smazal a pak už svůj náskok až do cíle
zvyšoval. Nový Mistr České republiky letos
naposledy startoval v kategorii žáků od příští
sezony už bude startovat v jednotlivcích mezi
dorostenci a v týmových soutěžích už posílí
naše muže. Pro úplnost v supersprintu dále
startovali ještě žákyně Alice Vejražková, která
dokončila na skvělém pátém místě. V žácích
pak ještě Matěj Vokoun, který si vybojoval
pěkné sedmé místo, Lukáš Machorek
a nováček Matěj Knap se do desetičlenného
finále nevešli.
Text a foto: Tomáš Fúsek

Vítězky z Mikulášovic gratulují soupeřkám z Frýdku Místku

Daniel Kreibich právě absolvoval svůj běžecký úsek

Předávka Barbory Trojanové, která byla nejrychlejší běžkyní mezi ženami. Do posledního třetího úseku vybíhá Andrea Fúsková, to ještě netuší, že nakonec uhájí
těsné zlato před domácím Českým Brodem.

Při supersprintu se mezi žákyněmi neztratila ani naše nejmladší závodnice Alice
Vejražková a pátým místem dokázala konkurovat mnohem starším závodnicím.
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