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SVOZY ODPADŮ 
DUBEN

DOMOVNÍ ODPAD
týdenní - každé pondělí
14ti denní – liché pondělí 

9.4. a 23.4.2018
kombinovaný 

každé liché pondělí
9.4. a 23.4.2018

měsíční - pondělí 2.4.2018

PYTLE S TŘÍDĚNÝM 
ODPADEM

Sudé pondělí 2.4., 16.4. 
a 30.4.2018

BIO ODPAD
14ti denní 

sudá středa 4.4. a 18.4.2018

Velikonoční 
jízda 

neděle 1.4.2018, 
kostel sv. Mikuláše, 
mše svatá 10.30 h. 
jízda po skončení

Velikonoční 
kraslice 

pátek 30.3.2018, 
Slovanský dům 

13.30 h.

Maškarní karneval s pejskem a kočičkou

Martin Maxa koncertoval 
ve Slovanském domě

Každoroční dětský maškarní karneval se opět konal ve Slovan-

ském domě a ústředním motivem celého veselého odpoledne 

byly postavičky ze známé pohádky Josefa Čapka O  pejskovi 

a kočičce. Učitelské sbory základní i mateřské školy se tak ujaly 

pořadatelské taktovky a pro vesměs malé děti připravily od-

poledne plné soutěží, her a  tanečního dovádění. Nejtěžší na 

celé akci bylo jako vždy právě hodnocení masek, ve kterých se 

děti na parketu předvedly hodnotící porotě. Ta nakonec došla 

ke shodě, že ocenění si zaslouží úplně všichni, co si dali práci 

a nějakou tu masku si připravili. Ať už sami nebo za přispění 

svých rodičů či jiných pomocníků, na začátku musí vždy být 

myšlenka, nějaký ten nápad nebo přání jaký převlek by byl pro 

letošní rej ten nejlepší, nejoriginálnější.

Foto: Tomáš Fúsek

V rámci oslavy Mezinárodního dne žen v Mikulášovicích se ve 

Slovanském domě představil ve svém recitálu známý hudeb-

ník a zpěvák Martin Maxa. Zahrál řadu svých osvědčených hitů, 

ale publikum potěšil i některými ze svých novinek. Plánované 

vystoupení se nakonec protáhlo, protože Martin Maxa se mu-

sel hned několikrát na pódium vracet a  při děkovačce vždy 

přidal další skladbu.

Vážení občané,
již v roce 2017 jsme vyzývali ty z Vás, kteří v roce 2018 
oslaví kulaté životní jubileum, aby se sami
přihlásili na MěÚ, tel. 474774105, příp. 474774106. 
Návštěva u  jubilantů se uskuteční pouze s  výslovným 
souhlasem oslavence.  Důvodem jsou jednak omezení 
vyplývající ze zákona o  ochraně osobních údajů 
a  i  reakce některých oslavenců, jak je v  minulosti 
zaznamenaly členky SPOZ.  
Pokud si přejete pouze zaslat blahopřání s poukázkou, 
sdělte toto rovněž na uvedená tel. čísla.
V  případě, že chcete oslavenci popřát prostřednictví 
našich novin, lze toto provést dodáním podkladů 
v dostatečném předstihu. Uzávěrka materiálů je 15. dne 
v příslušném měsíci. Výjimkou je prázdninové dvojčíslo.

Vážení občané, 
sdělujeme, že platby předpisů za psy a  pronájem 
pozemků za rok 2018 lze platit v pokladně města 
v pracovní době městského úřadu. Pokud chcete platit 
bezhotovostně, lze platby poukázat na číslo účtu 
921390349/0800, kde uvedete, o jakou platbu se jedná. 
Platby za pronájem pozemku jsou splatné dle smlouvy 
do 31.01.2018, za psa potom do 31.03.2018. 
Pokud jste dosud svého psa nepřihlásili na MěÚ, lze toto 
rovněž provést v  pracovní době MěÚ v  kanceláři č. 1. 
Výše poplatku je stanovena platnou vyhláškou města. 

KRÁTKÉ ZPRÁVY

Masky, které si děti připravily mnohdy zamotaly při hodnocení 

porotě hlavu.

Foto: Tomáš Fúsek

Hudební vystoupení Martina Maxy mělo úspěch a na pódium se 

musel vracet a zahrát hned několik přídavků.

Odpoledne plné soutěží, které si užily malé i velké děti.

Memoriál Josefa Horáka 

v Mikulášovicích - str. 6
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Poděkování

Na veletrhu IWA Outdoor 
Classics v Norimberku Mikov 

představí novinky pro rok 2018

Mikov představil své nože 
na výstavě v Brně

Turnaj Prší

Dětská scéna 2018 - Mikulášovice

Chtěly bychom poděkovat paní Soně Hoštičkové za vstřícné 
jednání a vzorné plnění povinností správce tělocvičny.                                                                                         

V. Vondráčková, D. Kalousková

Největší český výrobce nožů Mikov letos představí na veletr-
hu IWA Outodoor Classic v Norimberku novinky pro rok 2018. 
Bude to jednak nůž Elipt, jehož koncept zde fi rma uvedla již 
v loňském roce, a dále prototypy dvou nových zavíracích nožů 
- loveckého Huberta a outdoorového nože s názvem Princ.
Expozici, která je letos motivovaná sloganem “Mikov - nože 
21. století” doplní ještě nová variace populární Rybičky s ruč-
ně malovanými střenkami a  kovový nůž Stovka s  krystaly 
Swarovski.
Vedle novinek pak budou na stánku fi rmy k  vidění jak nože 
klasické - lovecké, outdoorové nebo zavírací, tak i  moderní 
výrobky z řady Progress.
Expozici fi rmy můžete navštívit od pátku 9. března do pondělí 
12. března na Norimberském výstavišti ve stánku 5-412 v hale 
číslo 5.
Mikov sídlí v Mikulášovicích na Děčínsku, a je pokračovatelem 
zdejší několik staletí trvající výroby nožířského zboží. Mezi nej-
známější výrobky fi rmy patří vedle nejslavnější Rybičky armád-
ní nůž UTON, vyhazovací nože Predator nebo řadou designo-
vých cen ohodnocená sada kapesních nožů Pocket. 
Firma také dodává na trh pod značkou RON hřebíkovače, spo-
jovače a drobnou kancelářskou techniku. 

Mikov se představil na výstavě BRNO SUPER 2018, za kterou 
stojí známý brněnský nožíř Lubomír Maďarič. Firma bude na 
výstavě přítomna po několikaleté odmlce.
Výstava má letos svůj již šestadvacátý ročník, a  koná se pod 
záštitou primátora města. Jako tradičně se uskuteční v prosto-
rách brněnské Nové radnice na Dominikánském náměstí od 
9 do 17 hodin.
Mikov je největším českým výrobcem nožířského zboží a drob-
né kancelářské techniky. Na výstavě představí zájemcům celý 
svůj sortiment nožů, včetně legendárního vyhazovacího Pre-
datoru, armádního UTONu nebo oblíbeného nože List.

 Dr. Bedřich Jetelina - ředitel komunikace

Ve dnech 27. února a 6. března se konaly tur-
naje v karetní hře Prší. Pro velký zájem jsme 
museli rozdělit turnaj na dvě kategorie – prv-
ní a druhý stupeň. Prvního turnaje se zúčast-
nilo 32 dětí, zastoupeny byly všechny třídy 
druhého stupně, největší počet měla osmá 
a pátá třída. Na druhý turnaj přišlo celkem 30 
dětí a zastoupeny byly opět všechny třídy, vy-
jma prvňáčků.
Hráči si náhodně vylosovali svá místa u stolů, 
přičemž u každého stolu hráli vždy 4 karbaní-
ci. Každý hráč měl 3 životy a z každého stolu 
postupovali pouze dva nejlepší. Tak se stalo, 
že se ve fi nále setkali nejlepší (nejšťastnější) 
4 hráči a ti si to rozdali o vítěze turnaje. 
V  kategorii, zahrnující žáky druhého stup-
ně, se k fi nálovému stolu dostal Matěj Tříško 
z  páté třídy, Lukáš Grabka z  devítky a  dva 
osmáci, Míša Riedelová a Radek Suk. Po ner-
vy drásajícím boji nejprve ukončila své účin-
kování Míša, poté Lukáš a nakonec v souboji 
dvou nejlepších měl pevnější nervy a  lepší 
kartu Radek Suk, který se tak stal prvním vítě-
zem našeho školního turnaje. 
V kategorii prvostupňových žáků bylo nejpo-
četnější zastoupení 4. a 5. třídy. I tady se hrálo 

stejným systémem a  i  tady se k  fi nálovému 
stolu dostali 4 nejlepší. Ivetka Le, David Chu-
doba a  Pepa Plešingr, všichni ze čtvrté třídy 
a jediný páťák, Milan Skukálek. I tady se bojo-
valo urputně a první místo nakonec získal Mi-
lan Skukálek, druhá skončila Ivetka, třetí Pepa 
a na čtvrtém místě zůstal David.
Ti, kdo se dostali k fi nálovému stolu, byli od-
měněni balíčkem karet. Vítězové obou kate-
gorií, Radek Suk a  Milan Skukálek, byli ještě 
navíc dekorováni šerpou Mistr Prší.
Karetní hra je jednou nejoblíbenějších a to jak 
mezi dětmi, tak i mezi dospělými. Proto se dá 
o  ní hovořit jako o  rodinné hře. Navíc rozvíjí 
jednak manuální zručnost (míchání, rozdává-
ní a  držení karet), ale i  strategii hraní, logiku 
a zejména matematiku. Jediné mínus na této 
hře je, že se nedá hrát při vyučování.

2. stupeň  1. stupeň
1. místo  Radek Suk Milan Skukálek
2. místo Matěj Tříško Ivetka Le
3. místo Lukáš Grabka Pepa Plešinger
4. místo  Míša Riedelová David Chudoba

V. Tesařík

Ve středu 21. února se konala ve Slovanském 
domě oblíbená recitační soutěž naší školy.  
Soutěžilo se v pěti kategoriích. Do umělecké-
ho přednesu se zapojilo 36 recitátorů z první 
až deváté třídy. Přítomné publikum složené 
z  rodičů, prarodičů, kamarádů a  dalších ná-
vštěvníků ocenilo jednotlivá vystoupení za-
slouženým potleskem. Pochvalu si zaslouží 
všichni recitátoři, paní učitelky, které žáky při-
pravily, ale také pan Klaus Klinger, který celou 
akci ozvučil. 
Do oblastního kola, které se koná 5. března 
v Rumburku, postupují vždy dva nejlepší z  I. 
– IV.  kategorie. 

Konečné pořadí:
Nejmladší kategorie (1. třída): 
Barbora Čiháková, Adriana Němcová (vystou-
pení mimo soutěž)

I.  kategorie (2. a 3. třída):
1.  Kateřina Čiháková    (3. tř.)
2.  Martin Belušiak        (2. tř.)
3.  Jakub Stumper          (2. tř.)

II.  kategorie (4. a 5. třída):
1.  Barbora Trojanová    (5. tř.)
2.  Veronika Musilová    (4. tř.)
3.   Tereza Kašpárková    (4. tř.)

III.  kategorie (6. a 7. třída): 
1.  Tereza Podoláková    (6. tř.)
2.  Valerie Lechmanová  (6. tř.)
3.  Lucie Buchtová          (7. tř.)

IV.  kategorie (8. a 9. třída):
1.  Eliška Šimková           (9. tř.)
2.  Andrea Fúsková          (9. tř.)
3.  Denisa Podoláková     (9. tř.)

Dětská scéna 2018 - Rumburk
V  pondělí 5.března se v  Rumburku konalo 
městské kolo přehlídky dětských recitátorů. 
Naši školu na této soutěži reprezentovalo 
9 žáků (K. Čiháková, M. Belušiak, B. Trojanová, 
V. Musilová, T. Podoláková, V. Lechmanová, A. 
Fúsková, D. Podoláková, E. Šimková). Pochvalu 
si za svůj výkon zaslouží všichni zúčastnění. 
V konkurenci okolních škol jsme i letos obstáli. 
B. Trojanová, T. Podoláková a A. Fúsková obdr-
žely čestné uznání poroty. Kateřina Čiháková, 
Veronika Musilová, Denisa Podoláková a Eliš-
ka Šimková postoupily do oblastního kola. To 
se konalo 14.3.2018 v  Domě dětí a  mládeže 
v Děčíně. 

Dětská scéna 2018 - Děčín
Ve středu 14.3. se konalo oblastní kolo pře-
hlídky dětských recitátorů v Děčíně Naši školu 
na této soutěži reprezentovaly čtyři žákyně - 
Kateřina Čiháková, Veronika Musilová, Denisa 
Podoláková a Eliška Šimková. Své texty před-
nesly velmi pěkně, ale na postup do krajského 
to nestačilo. I tak jsme se opět přesvědčili, že 
naši žáci mají v okresní konkurenci své místo.

D. Kalousková

Prodej slepiček 
Drůbež Červený Hrádek prodává slepičky typu Tetra 
hnědá a Dominant ve všech barvách, dále slepičky 

Green Shell typu Arakauna.  
Stáří 15 - 20 týdnů. Cena 159-195,- Kč/ks.

Prodej se uskuteční: 14. dubna a 12. května 2018  
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

30.3.2018  Velikonoční kraslice - Slovanský dům, 
odpoledne

1.4.2018  Velikonoční mše svatá, po skončení 
Velikonoční jízda od 10.30 hodin

4.4.2018  Olympiáda mladých chovatelů – horní 
škola

30.4.2018  Pálení čarodějnic – program U  Huberta, 
průvod, vatra a  ohňostroj u  Slovanského 
domu

KALENDÁŘ
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Dotace pro hasiče na 
pořízení nové dodávky 
- doplnění informací

Jak je to s demokracií v Mikulášovicích?
(Reakce na článek paní Mileny Šťastné z minulého čísla)

Vážení, spoluobčané, 

Informace Lužické nemocnice a polikliniky, a.s. Rumburk

Upřesňuji tímto informaci z minulých Mikulášovických novin, 
kde jsme se dočetli o podání žádosti o dotaci na dodávkový 
automobil pro nás hasiče. Podstatným doplněním je to, že 
technické podmínky zpracovala a  připravila bývalá paní sta-
rostka Ing. Miluše Trojanová. Tímto paní Trojanové děkujeme 
za její několikaměsíční práci a snahu.

 Jehlička Petr, velitel výjezdové jednotky 

Táže se pisatelka článku s  totožným názvem 
v  únorových Mikulášovických novinách. Otazník 
za názvem článku však nepředstavuje pisatelčinu 
otázku, ale její odpověď. Ta je obsažena zejména 
v následně citovaných částích textu: „o demokracii 
svědčilo i dění na Městském úřadě v Mikulášovicích 
dne 4.ledna 2018.....“ a zejména pak „zastupitelstvo 
prosadilo návrh na odvolání paní starostky Ing. 
Miluše Trojanové“. Z těchto výrazů lze odvodit pře-
svědčení pisatelky, že paní starostka byla odvolána 
v  rozporu se zásadami demokracie. O  pravdivosti 
svého přesvědčení se pak utvrzuje mylným názo-
rem, vyjádřeným větou „vždyť paní starostka byla 
v demokratických volbách zvolena již podruhé“.
Co se tedy uvedeného dne na jednání městského 
zastupitelstva, opravdu stalo a  v  čem se pisatelka 
článku mýlí?
Jejím zásadním omylem je tvrzení, že paní starostka 
byla v demokratických volbách zvolena již podru-
hé, což není pravda. Pravdou je, že bývalá paní sta-
rostka byla v demokratických volbách zvolena pou-
ze jedním z jedenácti zastupitelů města. Starostkou 
města se stala teprve na základě demokratické vol-
by zvolených zastupitelů. Z logiky věci a v souladu 
se zákonem tedy vyplývá, že stejně tak, jako byla 
ostatními zastupiteli demokraticky zvolena, může 
být, v případě zjištění závažných chyb a nedostatků 
v její práci, demokratickým hlasováním zastupitelů 
z funkce i odvolána. A to bez ohledu na nesouhlas 
většiny přítomných občanů města, kterými byli 
v  převážné míře pozvaní příznivci paní starostky. 
Těch by se totiž, na rozdíl od zvolených zastupitelů, 
netýkalo možné trestní stíhání za případné škody, 
způsobené zanedbáním nebo porušením zákon-
ných povinností vyplývajících ze zastávané funk-
ce. Což se například stalo, některým zastupitelům 
města Postoloprt. Mandát zastupitele města, který 
získala v  demokratických volbách jí i  po odvolání 

z  funkce starostky samozřejmě zůstává a  může se 
tak i nadále podílet na rozvoji a  řízení města. Pro-
to pisatelčino tvrzení, že „zastupitelstvo prosadilo 
návrh na odvolání paní starostky“ je nepravdivé 
a hrubě zavádějící, navozující dojem o svévoli. Proti 
komu zastupitelstvo svůj návrh prosadilo, jestliže 
pro odvolání hlasovali s  výjimkou jedné zastupi-
telky, paní starostky a jejího zástupce, který se hla-
sování zdržel, všichni ostatní zastupitelé. Odvolání 
bylo prakticky jednomyslné, a  to použiju-li termín 
z vysoké politiky „napříč politickým spektrem“.
Pisatelka článku má však pravdu v  tom, že svým 
způsobem selhalo i  zastupitelstvo, nebo alespoň 
jeho část. Příliš dlouho tolerovalo direktivní a  ne-
demokratický způsob, kterým bývalá paní starost-
ka prosazovala své názory a  v  mnoha případech 
i vlastní zájmy.
Podle mého názoru by každý bod usnesení z jedná-
ní zastupitelstva měl vyplynout ze svobodné disku-
ze zastupitelů v rámci řešeného úkolu a teprve po 
té demokratickým hlasováním buď schválen nebo 
zamítnut. Považuje snad pisatelka za demokratické, 
když paní startostka předloží zastupitelům již při-
pravený návrh usnesení, jehož výsledkem by byla 
změna původního dodavatele na dokončení opra-
vy školní jídelny a  kuchyně. Novým dodavatelem 
prací měla být fi rma SIOPS, a to navzdory tomu, že 
jeho cena včetně DPH byla o cca 40 tis. Kč vyšší než 
cena původního dodavatele. Tak mě jako normál-
ně uvažujícího člověka, musela napadnout otázka, 
kde se asi zrodil návrh takového usnesení? Předlo-
žený návrh byl většinou zastupitelů zamítnut, a to 
i s poukazem na morální střet zájmů paní starostky. 
Pokud by paní pisatelka byla na onom zasedání za-
stupitelstva přítomna a viděla její následnou reakci, 
možná by její údiv nad odvoláním paní starostky 
nebyl tak veliký. Je docela možné, že právě tehdy 
si zastupitelé konečně uvědomili ono pisatelkou 

vzpomínané „cui bono“ a odpověď na tuto otázku 
byla právě onou příslovečnou „poslední kapkou“, 
kterou už většina zastupitelů nebyla ochotna vypít.
Já sám, na základě vlastních zkušeností, jsem si 
o  bývalé paní starostce, zejména o  její čestnosti 
a  pravdomluvnosti, udělal vlastní názor a  na jeho 
základě plně souhlasím se všemi body, které jako 
důvod k  odvolání byly publikovány skupinou za-
stupitelů na internetových stránkách městského 
úřadu. V  této souvislosti bych se chtěl vyjádřit 
i  k  tvrzení pisatelky, že zastupitelé nebyli schopni 
na zasedání vysvětlit důvody k  odvolání. Já jsem 
na onom zasedání nebyl, což mě mrzí, protože tam 
někteří přítomní mluvili v  souvislosti s  odvoláním 
paní starostky, i o mé osobě. Proto bych konkrétní 
důvod, podle mého názoru velice závažný, který již 
delší dobu prošetřuje oddělení hospodářské krimi-
nality Policie ČR v Děčíně, přítomné veřejnosti byl 
schopen předložit. Velice však pochybuji o tom, zda 
by se mi to v atmosféře, která, jak jsem byl někte-
rými účastníky informován, spíše než rozumnou, 
kulturní a především demokratickou diskuzi připo-
mínala lynč, vůbec podařilo. Dopadl bych asi stejně 
jako ti zastupitelé.
Závěrem bych chtěl pisatelku článku ubezpečit, že 
k odvolání paní starostky došlo v souladu se záko-
nem a zásadami zastupitelské demokracie. Mikulá-
šovická demokracie se v  tomto případě zachovala 
zcela standardně.
Rád bych ještě využil této příležitosti k srdečnému 
přivítání bývalé paní starostky do našeho klubu 
„práskačů, udavačů, donašečů a  upozorňovačů“. 
Doufám, že jsem na žádný z titulů, kterými nás kdy-
si v těchto novinách veřejně počastovala, nezapo-
mněl.

Bohumil Šturma v.r.

delší dobu si naši zastupitelé stěžují na nezájem občanů o dění ve městě.  Pokud se začnu za-
jímat, tak dle vyjádření paní Kalouskové svými dotazy obtěžuji pana starostu. Pokud žádám 
o zveřejnění mého stanoviska k informaci zastupitelů, které se objevilo na stránkách města, není 
mi vyhověno. Zřejmě proto, že rozporuji jejich vyjádření a napsal jsem, že pan starosta lže, což 
mohu dokázat.
Dále mi není zřejmé, proč obě paní ředitelky neodpověděly písemně bývalé paní starostce na 
její písemné dotazy s  prohlášením, že nejsou ani na hlavičkových papírech, sami zastupitelé 
roznášeli své prohlášení bez hlavičkových papírů a navíc bez podpisů.
Paní Kalousková žije asi v domnění, že občané jsou tu pro zastupitele, což je mýlka. Naopak za-
stupitelé jsou zde pro nás občany, doba kdy se rozhodovalo o nás bez nás (viz odvolání bývalé 
paní starostky) je nenávratně pryč, což většina zastupitelů zřejmě ještě nepochopila.
Paní Kalousková veřejně Vás vyzývám ke zvážení své rezignace na post zastupitele.

 Karel Moravec - Mikulášovice 347

Oční ambulance Lužické nemocnice poskytuje komplexní 
péči v oblasti očního lékařství, zaměřuje se i na operace še-
dého zákalu
Šedý zákal (katarakta) je ve většině případů fyziologický proces stárnutí čočky, 
kdy dochází ke zakalování čočky. Pacient tyto změny může vnímat jako roz-
mlžené vidění do dálky či do blízka, dvojité vidění či snížení jasu barev. Pokud 
šedý zákal postoupil natolik, že jej nelze uspokojivě dokorigovat brýlemi a pa-
cient potíže subjektivně pociťuje, je vhodné pomýšlet na operační řešení. 
Před operací šedého zákalu pacienta u nás v ambulanci vyšetříme a zhodno-
tíme, zda celkový oční nález je vhodný k výkonu a na kolik změny ostatních 
očních struktur ovlivní výslednou zrakovou ostrost. Pacienta poučíme o předo-
perační přípravě a nutnosti dodržovat pooperační léčebný režim, aby výsledek 
operace byl co nejpříznivější.

Výkon pacient podstupuje ambulantně na operačním sále za aseptických 
podmínek v  lokální (místní) anestezii. Operace provádí zkušený externí lékař 
z Prahy. Samotná operace při nekomplikovaném průběhu trvá 10 až 15 minut. 
Po nakapání znecitlivujících kapek operatér odsaje zkalené čočkové hmoty 
pomocí speciální kanyly a do čočkového vaku implantuje čočku umělou, která 
v oku zůstává již trvale. Po výkonu je oko sterilně zakryto. Druhý den po výkonu 
je pacient pozván na kontrolní vyšetření, další kontroly jsou již plánovány dle 
pooperačního stavu. Doba event. pracovní neschopnosti je 2 až 4 týdny.
Vzhledem k náročnosti koordinace běžné ambulance a operantů nejsme 
schopni zajistit i péči pro pacienty, kteří jsou operováni na jiných pracovi-
štích bez našeho doporučení.
Z důvodu možných komplikací operaci na obou očích současně neprovádíme.

MUDr. A. Makovská, oční ambulance - Lužická nemocnice a poliklinika, a.s

DOŠLO REDAKČNÍ POŠTOU
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Rozvoj zemědělství nejen v Mikulášovicích
Práce v  oblasti zemědělství byla odpradávna nej-

důležitější činností celé společnosti. Osadníci byli 

závislí na domácích produktech ze svých políček 

a zahrádek. Žili z nich sami, ale dodávali je na stůl 

i dalším spotřebitelům, kteří půdu nevlastnili. Zpo-

čátku neupravené, v přírodním stavu tak, jak je skli-

dili.

V  Mikulášovicích žilo v  první polovině minulého 

století kolem 7 000 obyvatel, z nich 80 rodin hos-

podařilo na zemědělských usedlostech. Vedle toho 

žila ze zemědělské malovýroby i celá řada zdejších 

domkářů. Z  produktů pro potřeby vlastní rodiny 

ale i pro vedlejší příjem. V našich podmínkách měly 

zemědělské provozy užitkovou plochu mezi 10 až 

30 hektary půdy. Bývaly většinou ve vlastnictví jed-

né rodiny a přecházely z generace na generaci. Ne-

zřídka šlo o celé selské rody, na kterých byl závislý 

trh se základními potravinami.

Osev a výsadba na jednotlivých statcích byly pod-

míněny především kvalitou půdy. Pro ekonomic-

kou produkci bylo už tehdy nutné povolení pro 

získání zemědělské živnosti. Rostlinná výroba byla 

zaměřena hlavně na pěstování žita, pro další po-

travinové zpracování, ječmene a ovsa jako krmiva. 

Pro zelené krmivo se využívaly vedle trávy také jetel 

nebo směsky z hrachu, ovsa a lupin. Využívaly se na 

zeleno, ale byly i  základem na sušení. Z  okopanin 

měly zcela logicky přednost brambory, ale i krmná 

řepa. Daleko méně se pěstovala zelenina. Z ní pak 

nejčastěji červené zelí, červená řepa, mrkev a ked-

lubny. Přilehlá okolí statků a  zahrádky byly hojně 

osázeny ovocnými stromy, odolnými zdejšímu drs-

nému podnebí, z nichž některé nesou kvalitní ovo-

ce ještě dnes. Také tyto plody byly využívány nejen 

pro vlastní spotřebu, ale i jako krmivo a často i k pá-

lení kořalek v několika místních palírnách.

Po živočišné stránce byla nejdůležitější tažná zví-

řata, jako koně a  voli, bez kterých se hospodáři 

neobešli, krávy pro produkci nezbytného mléka, 

drůbež dodávající vejce a  maso, drobné domácí 

zvířectvo jako králíci, holuby, prasata, kozy a  sa-

mozřejmě jateční dobytek. K  jednotlivým statkům 

patřilo většinou i několik hektarů lesa, neboť dřevo 

bylo nezbytně důležité pro chod usedlosti, ale i jako 

topivo. Občas bylo těženo i za účelem prodeje.

Podle tehdejších vžitých pravidel byly výrobky do-

dávány přímo spotřebitelům, kterými byli místní 

mlynáři, řezníci a uzenáři, jatka, pily ale také civilní 

obyvatelstvo. Pro tyto maloodběratele býval pro-

dej zřízen přímo na statku ve dvoře, nebo k tomu 

účelu zřízeném krámku. Takto byli nejbližší sousedé 

zásobováni mlékem, tvarohem, vejci, bramborami, 

zeleninou, drůbeží, někdy palivovým dřevem. Na-

příklad v dodávce mléka nebyla ani jiná možnost. 

Ve výběžku až do roku 1943 nefungovala žádná 

zpracovatelská mlékárna. Ta byla dána do provo-

zu až během druhé světové války v  roce 1944 ve 

Velkém Šenově. Nákupy u sousedů na statku měly 

své velké výhody. Přímý kontakt s výrobcem, krátká 

přepravní cesta, která šetřila čas i  náklady, balení 

i  transport. Zboží bylo vždy čerstvé a  dosahovalo 

vysoké kvality. Z  dnešního pohledu šlo už tehdy 

vlastně o výrobky označené jako BIO.

Jako hnojivo se používalo vlastní, organické, z do-

mácností, ze stájí a  chlévů, prosté jakékoliv che-

mie. Větší ale i  ti menší zemědělci bývali závislí na 

dalších řemeslnících v  obci, kterým naopak dávali 

pracovní příležitost. Například kolář stavěl povozy, 

sáně, ruční vozíky a  také zajišťoval jejich opravy. 

Kovář dodával veškeré výrobky týkající se železa, 

jako například obruče kol, kování všeho druhu, plu-

hy a další potřebné nástroje, různá nářadí a velice 

často byly využívány jeho podkovářské služby. Zá-

mečníci měli stejnou náplň práce jako dnes. Býval 

tu i  sedlář s  produkcí postrojů, různých řemenů, 

plachtovin, sedel a dalších kožených příslušenství. 

Zemědělstvím se živili i další místní osídlenci. Fun-

goval obchod s osivy, ovocnými stromky, na odbyt 

šly výrobky jako kbelíky, konve, různá příslušenství, 

zemědělské stroje (brány, válce, sečky, sklízecí stro-

je), žebříky, košíkářské výrobky, zařízení do stodol 

a chlévů.

Dodávka elektrické energie byla zajištěna z místní 

parní elektrárny. Stroje na polní práce byly přizpů-

sobeny pro využití tažných zvířat, čímž měly také 

omezenou výkonnost. Traktory byly v  té době ví-

ceméně raritou. Práce, zvláště ve chlévě, byla ten-

krát výhradně manuální, stejně tak jako ve stodole, 

krom používání stacionární mlátičky.

Zemědělci mají i dnes, natož tenkrát, velice těžkou 

a tvrdou práci. Neexistoval a neexistuje žádný pra-

videlný 8-hodinový pracovní den, neděle, svátky, 

natož dovolená. Pracovalo se doslova od slunka 

do slunka. Zvláště v době žní byly zapojeny do prá-

ce všechny generace v  rodině. Od dětí po starce. 

Vítaná byla pomoc od širší rodiny nebo sousedů, 

příležitostných brigádníků. Vše často komplikovala 

nepřízeň počasí, kdy se muselo využít každé chvil-

ky, aby obilí bylo ve stodole včas a suché. Na statku 

se neodpočívalo ani v  zimě. Musel být zaopatřen 

dobytek, v  prvních týdnech po sklizni bylo nutné 

vymlátit obilí, opravovaly se stroje, vozy, jutové pyt-

le, koše, vázala se košťata. Selky navíc obstarávaly 

chod rodiny, děti. V zimních měsících se vyhledáva-

ly i vedlejší pracovní činnosti pro zvýšení životního 

standardu. Statkáři tak například sloužili svými po-

vozy průmyslovým závodům, dřevařům, uhlířům, 

v kamenolomech, při různých slavnostních akcích. 

Zapojovali se do úklidu sněhu v  obci. V  té době 

mezi nimi panovala jistá pospolitost. Vzájemná 

výpomoc nebyla zvláštností, společně se slavívaly 

dožínky. Sedláci spolu s domkáři vyjížděli koňmo na 

Velikonoční neděli do kostela, poté jako velikonoč-

ní jezdci, orodovat za dobrou úrodu.

I když má dnešní hospodář díky technickému roz-

voji přeci jen ulehčenou práci, ani tak není život na 

statku jednoduchý a v mnohém se shoduje s  teh-

dejším. Těch, kteří se v  současnosti vydali touto 

cestou, si musíme velice vážit. Není jich už mnoho. 

I proto bývá tak smutný pohled na mnohé pastvi-

ny a  pole zarostlá vysokou trávou a  plevelem, na 

čemž má svůj podíl ve velké míře likvidace statkářů 

i malopěstitelů v čase budování takzvaného socia-

lizmu, kdy bývali tito dříči označováni za vesnické 

zbohatlíky a po vzoru Sovětského svazu za kulaky, 

zaváděla se družstva, kam byli všichni pod pohrůž-

kou likvidace nuceni vstoupit. 

P.S.:

Zcela výmluvný je pro porovnání přehled chova-

ného domácího zvířectva z  dob na konci předmi-

nulého století, jak jej zachytila Fiedlerova kronika. 

V Mikulášovicích bylo evidováno 121 koňů, 92 telat 

do jednoho roku, 24 býčků starších jednoho roku, 

95 jalovic, 560 krav, 55 volů, 516 koz, 113 prasat 

nebo 14 včelařství. Co se pozemků týče, patřilo mi-

kulášovickým 890 ha polí, 440 ha luk, 90 ha pastvin, 

1065 ha lesa, téměř 2 ha měly místní rybníky a zdej-

ší zahrádky zabíraly 22 ha půdy. V seznamu jsou pro 

úplnost uvedeny i  plochy určené pro zdejší cesty 

(43 ha) a  stavební parcely ( 21ha). Podle tohoto 

přehledu byly Mikulášovice v tomto směru daleko 

nejbohatší na celém Lipovském okrese, pod jehož 

správu tehdy patřily.

Z  poznatků sepsaných místním rodákem dr. Jose-

fem Grohmannem a z překladu Horsta Hentschela 

čerpal Petr Horák.

Foto: vlastní

Rodina Kasperů ze Salmova na senách

HISTORIE - HISTORIE
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FOTOZPRÁVY

Objekt bývalé pekárny se začal bourat, činí tak majitel na základě úřední výzvy. Za provádění 
je plně odpovědný majitel, žádáme spoluobčany, aby byli ostražití při pohybu kolem nesta-
bilního objektu.

Letošní zima nám ve svém závěru alespoň trochu dopřála těch zimních radovánek. Také ško-
láci mohli využít skvěle upraveného ledu na místním koupališti, za jeho udržování patří velké 
poděkování partě hokejových dospěláků.

Ve Slovanském domě vystoupil divadelní soubor Hraničář z Rumburku s nastudovanou hrou 
Smíření.

Na místním koupališti se proháněli velcí i malí, kluci si letošní zimu užili hokejových radovánek 
víc než roky předešlé.

Pracovníci města zařazení do stavebního úseku se úspěšně zhostili další rekonstrukce velmi zanedbaných bytů, které jsou ve správě města. Pod vedením Jiřího Tříška se na rekonstrukci podíleli 
Petr Jehlička, Josef Novotný, Ondřej Stejskal, truhlářské práce pak provedl Lukáš Fišer. Samozřejmě na akci vypomáhal celý kolektiv pracovníků, vždyť nezanedbatelné jsou také práce spojené 
s převozem či úklidem.

V místní tělocvičně proběhlo pro žáky naší školy zajímavé vystoupení plné vyprávění bajek.

Exhibiční utkání mezi mužstvy Dolní Poustevny a Tachova se uskutečnilo na nově zrekonstru-
ovaném poustevenském kluzišti, branku domácích háji mikulášovický Václav Pícha.
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Maškarní rej v místní mateřské škole odstartoval pohádkový příběh, celé dopoledne si společ-
ně děti moc užily.

Charismatický zpěvák Martin Maxa vystoupil v rámci oslav MDŽ.

Martin Maxa si po vystoupení vyhradil čas také na mini autogramiádu, při které si zájemci 
mohli zakoupit jeho poslední album.

Přivítání našich žen na oslavě MDŽ se ujal starosta Ing. Bc. Emil Bláha, MBA. Malé dárky 
vyrobili frekventanti ve Spolku kolem dokola.

Boxeři se představili 
v Praze

Memoriál Josefa Horáka 
v Mikulášovicích

Mikulášovičtí boxeři byli pozváni do Prahy a velmi překvapili svými výkony. Jelo 
pět boxerů a z toho čtyři výhry a jedna remíza. Mikulášovičtí boxeři měli velmi 
náročný víkend a obzvlášť trenéři. V sobotu jsme se zúčastnili druhé ligy v Čes-
ké Kamenici, tam jsme měli 3 boxery, ale chybělo nám štěstíčko, jak u Rozárky 
Krpálkové, tak u Marcely Čermákové i náš jediný Jakub Kolebacz, který se bil do 
poslední sekundy. Jinak bych jim chtěl velmi poděkovat za dobré výkony, i když 
prohráli, ale dali do toho srdíčko a to je důležitý. Výkonům  nepřidalo to, že se 
boxovalo v pozdních hodinách a  to bylo pro zúčastněné velmi vyčerpávající.
Ale dnes to jejich kolegové napravili úplně  na tu největší jedničku. Dnes jsme 
se zúčastnili Středočeské oblasti v Novém Strašecí, tam jsme přijeli za dobrými 
boxery a hlavně vyzkoušet jestli jsou dostatečně připraveni i na místní boxery. 
Jeli jsme tam s pěti boxery a z toho byla jedna remíza, jinak samé výhry před 
limitem a o to se postaral Daniel Ficzu. Vyhrál v 1. kole, podal super výkon a má 
dobré předpoklady na MČR Prostějov.
A druhý byl Daniel Vlasák, který též vyhrál před limitem a patří mu velká gratu-
lace. Na body vyhrál Josef Křivohlavý, který se pomalu a jistě zlepšuje a tomu 
jsme moc rádi a děkujeme. Dnes pro Leona Demetra to bylo vítězné a vyhrál 
3:0 na body, byl to super výkon, ale musí též pořádně trénovat, aby obhájil titul 
mistra  republiky. Poslední byl Tomáš Baránek, který dnes boxoval velmi hezky 
a zasloužil si remízu, pochvala za super výkon. Jinak bych chtěl moc poděkovat 
všem, co nám pomáhají a fandí nám a samozřejmě i mým kolegům trenérům 
Jiřímu Krpálkovi, Ladislavovi Patkaňovi a Ladislavovi Krupinskému a také reali-
začnímu týmu. Děkuji moc. 

 Trenér Ondřej Berki

Letošní již 21. ročník satelitního turnaje starých gard od 35 let v halové kopané 
upořádal FK Mikulášovice v místní sportovní hale. Turnaje se zúčastnilo nako-
nec 5 týmů, když těsně před turnajem se odhlásil Šluknov. Hrálo se 2x10 minut, 
systémem každý s každým. Mikulášovičtí gardisté se turnaje zhostili velmi dob-
ře nejen pořadatelsky, ale také svým herním výkonem. 
1.  SG Vilémov  24:5 12 bodů
2.  SG Mikulášovice 14:15 7 bodů
3.  SG Velký Šenov 14:13 4 body
4.  SG Lipová  12:15 4 body
5.  SG Dolní Poustevna 8:24 1 bod

Hodnocení nejlepších jednotlivců:
Nejstarší hráč: Bedřich Grohman, ročník 1959 (Lipová)
Nejlepší brankař: Pavel Müller (Velký Šenov)
Nejlepší střelec: Petr Jirásek - 10 branek (Vilémov)
Nejlepší hráč: Miroslav Vích (Mikulášovice)
Následující ročník bude pořádat Dolní Poustevna.

Foto: Tomáš Fúsek
Nejlepším hráčem byl vyhlášen mikulášovický Miroslav Vích.



strana 7březen 2018 MIKULÁŠOVICKÉ NOVINY

Ústecký pohár 
v Mikulášovicích

Mikulášovičtí běžci vstoupili do sezony

Teplotní rozdíly, které panují na přelomu letošní zimy a  jara 
jsou opravdu decimující. Mezi závodem v Děčíně, který probě-
hl minulý týden a tím v Mikulášovicích o týden později byl roz-
díl 25 stupňů Celsia a bohužel do mínusu. A tak se po několika 
letech v Mikulášovicích opět běželo nejen na sněhu, ale také 
za velkého mrazu a  větru. Přesto se na start postavila téměř 
padesátka závodníků, která si to rozdala o  důležité body do 
krajského žebříčku. Právě celkové hodnocení z tohoto ústec-
kého pořadí pošle hned několik nejlepších do soutěží Českého 
poháru. Již tento v pořadí druhý závod letošní sezony několik 
našich závodníků pasoval do role favoritů na celkové prven-
ství a po odečtení jednoho nejhoršího výsledku se dá konsta-
tovat, že počet startujících v ČP bude minimálně stejný jako 
v  loňském roce. Příští závod se běží v Kralupech nad Vltavou 
jako Mistrovství středočeského kraje a bude velkou prověrkou 
připravenosti všech závodníků. Závěrem snad jenom dovětek, 
že závod byl zařazen do celostátního kalendáře akcí podporo-
vaných Českým olympijským výborem (http://ceskosportuje.
cz/kalendar-akci/turisticky-zavod-mikulasovice/). 

Nezvykle brzy byla zahájena letošní sezona v turistickém závodě, a to již v první 
polovině března. Mikulášovičtí závodníci se tak ještě v průběhu zimní přípravy 
představili již v neděli 11. března na prvním kole Ústeckého poháru v Děčíně. 
Závod se běžel za velmi pěkného již téměř jarního počasí a naši závodníci vyra-

zili v té nejširší možné sestavě, na start se v podstatě nepostavili pouze marodi. 
Celkem čtrnáct medailí, z toho devět zlatých, se podařilo na tomto závodě zís-
kat devatenácti startujícím.

Výsledky podle kategorií:
Předškoláci:
1. Matěj Vokoun
2. Alice Vejražková
3. Šimon Patzelt
6. Václav Kubička
13. Filip Vokoun

Nejmladší žákyně:
1. Magdalena Kulhavá

Mladší žákyně:
1. Barbora Trojanová

Mladší žáci:
1. Lukáš Machorek
2. Ondřej Fúsek

Starší žáci:
1. Daniel Kreibich

Mladší dorostenky:
1. Andrea Fúsková
4. Eliška Šimková

Mladší dorostenci:
1. Marek Charvát

Ženy A:
1. Michaela Kreibichová

Muži A:
1. Zdeněk Plešinger
2. Petr Kalousek
4. David Machorek

Ženy B:
2. Květa Fúsková

Muži B:
Vojtěch Šimek – nedokončil

Foto: Tomáš Fúsek
Pohled na stupně vítězů v kategorii předškoláků je pro Mikulášovice velmi příjemný, v oddíle 
rostou již nové závodnické naděje.

Sníh ani mráz závodníky od absolvování závodu neodradil.           Foto: Tomáš Fúsek

V rámci druhého kola Ústeckého poháru v turistickém závodě 
proběhl také již třetí ročník závodu „Mikulášovická míle“. Na 
start se postavilo i několik členů místního biatlonového oddílu.

Nejlepšího běžeckého času na trati letošního mrazivého závo-
du dosáhl mikulášovický David Machorek.

Výsledky podle kategorií:
Předškoláci:
1.  Alice Vejražková 
2.  Šimon Patzelt
3.  Matěj Vokoun
4.  Radek Charvát
5.  Filip Vokoun
6.  Patrik Kalousek
7.  Adéla a Nela Kalouskovy

Nejmladší žákyně:
1.  Magdalena Kulhavá

Mladší žákyně:
1.  Renáta Charvátová

Mladší žáci:
1.  Ondřej Fúsek 
2.  Lukáš Machorek
3.  Matěj Kocourek

Starší žáci:
1.  Daniel Kreibich

Mladší dorostenky:
1.  Andrea Fúsková
2.  Eliška Šimková

Mladší dorostenci:
1.  Marek Charvát

Ženy A:
1.  Michaela Kreibichová

Muži A:
1.  Zdeněk Plešinger
2.  Petr Kalousek
3.  Daniel Charvát
4.  Tomáš Levan
5.  David Machorek

Ženy B:
1.  Květa Fúsková
2.  Pavlína Trojanová

Muži B:
1.  Vojtěch Šimek
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Krvavé hvozdíky
Mezi největší a  nejmalebnější kopce Šluknovska 
patří Tanečnice na česko-saské hranici. Celý vrch 
tvoří jakýsi protáhlý horský hřeben, z  něhož smě-
rem k  dolní části Mikulášovic vybíhá menší a  ne-
nápadnější hřeben, tvořící jakýsi samostatný vrch, 
dříve zvaný Heršlsberk (Herschelsberg), dnes bez 
českého pojmenování.
Před dávnými časy na tomto kopci údajně stával 
hrad jednoho z  mnoha loupeživých rytířů, sužují-
cích ve středověku celou oblast Šluknovska a jejího 
okolí. V celém kraji si nikdo nebyl jist životem před 
tímto zlosynem a  jeho pacholky, kteří jen loupili 
a  vraždili. Okrádali hlavně obchodníky táhnoucí 
tímto krajem, a  pokud je nezabili hned na místě 
přepadení, uvěznili je na heršlsberském hradě. Na 
jejich příbuzných potom vymáhali vysoké výkupné 
a ten z obchodníků, který nemohl být vykoupen, ať 
již z nedostatku peněz jeho blízkých, anebo proto, 
že nikoho neměl, byl zavražděn a svržen z hradu do 
lesa. Řádění loupeživého rytíře a jeho pacholků se 
stále více stupňovalo a současně s tím také narůstal 
strach o majetek i holý život okolního obyvatelstva.
Obchodníci se proto spojili se sedláky a  ti zase 
s  ostatním obyvatelstvem, zejména z  Mikulášovic 
a  poradili se jak učinit konec rytířova loupežného 
řádění. Vědomi si skutečnosti, že nejsou a  nemo-
hou být tak dobře ozbrojeni jako posádka opevně-
ného hradu, museli nejprve vymyslet plán, jak se 
zmocnit hradu i s jeho loupežnickým velitelem.
Místní obyvatelé věděli, že z  okraje lesa, zvaného 
„Bílý les“, vede do hradu podzemní chodba, nevě-
děli však ve které části hradu vychází na zemský 
povrch. Rozhodli se proto, že až budou sedláci opět 
muset rytíři dodat nové seno a slámu pro dobytek, 

že s  nimi pojede také jeden odvážný a  spolehlivý 
čeledín. Ten měl za úkol, aby až ostatní budou seno 
a  slámu skládat, šikovně a  nenápadně našel ono 
místo, kde vychází podzemní chodba a současně si 
měl všímat veškerého dění a provozu na hradě, aby 
mohl dle toho být vybrán nejvhodnější okamžik 
pro přepadení tohoto hnízda loupežníků.
Příležitost na sebe nenechala dlouho čekat.Rytíř si 
na sedlácích vynutil pod pohrůžkami další dodáv-
ku sena i slámy a mezi těmi, kteří jeli četnými vozy 
s  tímto nákladem na hrad, byl i onen odvážný če-
ledín. Nejenže vypozoroval, jak to na hradě chodí 
a  jak mají loupežníci vše zorganizováno a uspořá-
dáno, ale podařilo se mu i nenápadně prolézt hrad 
a zjistit, ve které jeho části vyúsťuje tajná podzemní 
chodba na povrch. Po tomto zjištění pomáhal če-
ledín ostatním složit seno a  slámu z  vozů, a  když 
bylo vše hotovo, vrátil se spolu s  ostatními do 
Mikulášovic.
Po svém návratu vyprávěl čeledín občanům co 
všechno vypátral a  zjistil. Kromě toho jim ještě 
sdělil, že nejvhodnějším okamžikem pro dobytí 
hradu bude čas návratu hradní posádky z  nějaké-
ho loupežného tažení. To prý všichni pijí a radují se 
z  úspěšného lupu.V ten okamžik jsou prý nejvíce 
zranitelní, a to i přes svoji dobrou výzbroj.
Po těchto zprávách bylo rozhodnuto, že hned při 
další loupežné rytířově výpravě, se obyvatelé se-
jdou, vyčkají návratu rytíře a jeho družiny do hradu 
a  pak že jedna skupina lidí se pokusí napadnout 
hrad zvenčí, čímž vlákají ven z hradu rytíře a  jeho 
ozbrojence. Druhá skupina že pak vnikne do hradu 
zevnitř, podzemní chodbou. Jak bylo ujednáno, tak 
se i stalo.

Hned při následující rytířově loupeživé výpravě, se 
obyvatelé Mikulášovic a  blízkého okolí, vypravili 
k Heršlsberku. Vyčkali návratu loupežníků do hradu, 
ukryti v  lesních houštinách. Když se za posledním 
loupežníkem zavřela velká hradní vrata, rozděli-
li se obléhatelé hradu na dvě skupiny a vzali hrad 
útokem.
Jedna skupina napadla hrad zvenčí, snažíc se po-
sádku a jejího velitele vylákat ven, což se jim poda-
řilo. Druhá skupina se pak zmocnila hradu podzem-
ní chodbou. Avšak loupežníci nebyli žádní vylekaní 
slaboši, kteří by se lehce vzdali a hodně dlouho hou-
ževnatě odolávali přesile rozlícených občanů. Proto 
bylo při dobývání hradu prolito velké množství krve 
a na obou stranách padlo mnoho obětí. Loupežníci 
byli však přece jen přemoženi i  se svým rytířským 
vůdcem, který byl lapen a svržen z věže hradu na 
skalní sráz, kde zcela polámán a zohaven zůstal bez 
života ležet. 
Pevný loupežnický hrad byl rozlíceným davem lidu 
vypálen, aby již nikdy žádným loupežníkům nemo-
hl poskytovat příležitost k takovémuto řádění. Na-
konec byly zbořeny i zbytky hradu, a to s takovou 
důkladností, že podle žádného z  kamenů na Her-
šlsberku se nacházejících, nelze určit přesné místo 
kde stával.
Avšak zem byla v  těchto místech prý tak nasáklá 
krví nevinných obětí, svržených rytířem z  hradu 
i padlých jeho dobyvatelů, že z této krve po mno-
ho let na vrcholu Heršlsberku vyrůstaly krvavě rudé 
hvozdíky v celých trsech, aby na věky připomínaly 
tuto událost.
                                                                                                                                                      

       Eduard Steun
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KLUB ČESKÝCH TURISTŮ RUMBURK 
Ve spolupráci s MěÚ Rumburka OÚ Staré Křečany 

Pořádá v sobotu 5. Května 2018 

SSSSTTTEEEZZZKKKUUU    OOOODDDVVVAAAHHHYYY    
XXXIX. ročník 

    

K výročí  
100 let republiky, 100 let Rumburské vzpoury, 130 let od založení KČT 

   

Je to pěší turistická akce pro rodiče a prarodiče s dětmi v délce cca 8 km územím  
CHKO Labské pískovce a Národního parku České Švýcarsko.  

Na trase vlastní značení a kontroly s razítky. 
V cíli táborák, pro děti medaile a diplomy za účast a sportovní soutěže 

s cenami. Trampské písničky hraje skupina P. R. T. 
Jednotné vstupné 20,- Kč 

    

Start: Informační středisko „Ametyst“ Brtníky 7:30 - 10:00 
Cíl: osada Kopec, turistická základna KČT Rumburk 

   

Také letos samostatná trasa vhodná pro kočárky - 4,5 km 
   
   

ZVEME VŠECHNY DĚTI Z MĚSTA RUMBURK A OKOLÍ 
   

                                                                       a    
    

Z důvodu výluky ČD bude jezdit náhradní autobusová doprava 
Účast na vlastní nebezpečí 

    

Informace podá: Václav Provazník, tel. 737 703 502 a Přemysl Homolka, tel. 724 229 249 

a

 

Pašijový betlém  
v Loretě Rumburk  

www.loretarumburk

Kontakt:  
Loreta Rumburk 
Tř. 9. května 149/27 
loreta.rumburk@seznam.cz 
Tel. +420 604 555 922 

 Římskokatolická farnost - děkanství Rumburk        

17. 3.—19. 5. 2018 
úterý—sobota 

březen 9.00—16.00, od dubna 10.00—17.00 

Scény: modlitba Ježíše Krista v Getsemanské zahradě, bičování,      
vysmívání, nesení kříže, ukřižování, Kristův hrob a zmrtvýchvstání  

 

Vstupné 60 a 40 Kč 


