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SVOZY ODPADŮ 
DUBEN 2022

DOMOVNÍ ODPAD
týdenní - každé pondělí

14ti denní - liché pondělí 
11.4. a 25.4.

kombinovaný - každé pondělí
měsíční - pondělí 4.4.

PYTLE S TŘÍDĚNÝM ODPADEM
sudé pondělí 4.4. a 18.4.

SBĚRNÝ DVŮR
každý všední den 

od 14.00 do 16.00 hodin
sobota 9.4. a 23.4.

od 9.00 do 11.00 hodin

Besedy o Českém nizozemí sklidily velký ohlas

První „pocovidová“ taneční zábava v Mikulášovicích

V  předešlém čísle novin jsme informovali o  úvodní 
besedě o  Českém nizozemí a  také o  velkém zájmu 
posluchačů nejen z  našeho města, ale z  okolí. Nejinak 
tomu bylo i  u  dalších dvou tematických přednášek 
o  našem regionu a  sice o  textilním průmyslu a  také 
významných osobnostech. Celá akce vznikla na základě 
zajímavého projektu v  režii spolku s  příznačným 
názvem „Partnerství pro Český Sever, o.s.“ pod osobitým 
vedením Dany Štefáčkové. Přednášek se vždy velmi 
odborně, avšak zajímavým a  poutavým způsobem, 
ujali odborníci z daného oboru. V průběhu se také živě 
diskutovalo a  vždy se našla chvíle, jak se pozastavit 

u  tématu, který přítomné zajímal více. V  závěru akce 
pak proběhla i  malá vědomostní soutěž o  zajímavé 
regionální ceny, která tak trochu prověřila pozornost 
posluchačů. Organizátory i samotné přednášející potěšil 
velký zájem o daná témata a již v průběhu celého seriálu 
přednášek bylo přislíbeno další pokračování v několika 
dalších tématech. Seriál přednášek se uskutečnil hned 
v  několika městech a  obcích regionu s  nejrůznějšími 
tématy, proběhl za finanční podpory Místní akční 
skupina Český Sever a Ústeckého kraje v rámci projektu 
„Podpora komunitního života na venkově“.                                                                                                                       

Text a foto: Tomáš Fúsek

Stará garda mikulášovických fotbalistů se ve spolupráci 
s  městem Mikulášovice rozhodla uspořádat vůbec 
první společenskou akci ve Slovanském domě. Jak se 
asi dalo předpokládat, účast byla stále ještě ovlivněna 
určitou nejistotou ze strany návštěvníků, stejně tomu 
bylo i v okolních městech a obcích během uplynulého 
víkendu. Nicméně akci připravili na úrovni včetně 

úvodního slova, kvalitního předtančení v podání sestav 
místní taneční školy Step by Step. Nezbývá nic jiného 
než doufat, že nebude trvat moc dlouho a  návštěvníci 
a publikum připravovaných akcí se do hlediště zase vrátí 
a budou si užívat kultury a společenských akcí jako tomu 
bylo před pandemií.

Text a foto: Tomáš Fúsek

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

Prosíme o trpělivost!

 Fotozprávy str. 5

Mikulášovičtí běžci 
zahájili sezonu v krajských 

soutěžích
str. 8

Zajímavá přednáška o textilním průmyslu opět přilákala 
téměř stovku posluchačů.

O předtančení se postarala děvčata z taneční školy Step by Step, úvodního slova se za starou gardu ujal 
Ing. Josef Kestner. 

Plno bylo také na třetím mikulášovickém setkání 
vedeného Rostislavem Křivánkem. 
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KRÁTKÉ ZPRÁVY
PODĚKOVÁNÍ
Dovolte nám touto cestou poděkovat sboru 
mikulášovických hasičů za velikou pomoc s připevněním 
odletělého kusu střechy na kůlně dne 17. února 2022. 
Pánové našli rychle efektivní řešení. Za jejich ochotu, 
nasazení a šikovnost jim tímto ještě jednou moc a moc 
děkujeme, jste bezvadní! Moc si vaší práce vážíme.
Nemalý dík patří i  paní Kuncové za upozornění na 
vzniklou situaci.        rodina Seďova

AKTUALITY Z INFORMAČNÍHO STŘEDISKA 
- informační středisko, Nožířské muzeum a  prodejna 
suvenýrů i nožů otevřená i v zimních měsících. Otevřeno 
je od pondělí do pátku v  době 9.00 do 16.00 hodin 
s polední pauzou 12.00 - 12.30 hodin, o víkendech pak 
individuálně dle objednávek. Případné informace na  
tel.: 739 452 734, e-mail: ic@mikulasovice.cz

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

Otevření turistické sezony 
v Českém Švýcarsku

Prosím nerušit, hnízdíme!

Klub českých turistů 
v Rumburku má nového 

předsedu

CELODENNÍ PROGRAM 9.00 - 19.00 HODIN
Možnost účastnit se pouze vámi zvoleného programu. Uvedené časy jsou orientační. 

Nádraží Jedlová 9.00 - 9.45 h.
• sraz kolem 9:00 na nádraží
• příjezdy vlaků na Jedlovou z těchto směrů: 
 o Rumburk 8.38 - Krásná Lípa 8.44 - Jedlová 8.58
 o Česká Lípa 8.26 - N. Bor 8.40 - Jedlová 8.57
 o Děčín 8.36 - Č. Kamenice 9:05 - Jedlová 9.24
• představení nového člena Destinačního fondu - hospoda a  apartmány nádraží  

Jedlová, p. Hrdlička,
• prohlídka restaurace a apartmánů,
• možnost občerstvení v legendární nádražní restauraci 
• 9.45 hod. odchod z nádraží Jedlová na hrad Tolštejn

Hrad Tolštejn 10.20 - 11.10 h.
• představení člena Destinačního fondu p. J. Krejčí
• možnost prohlídky zříceniny hradu Tolštejn s vyhlídkami
• možnost občerstvení v restauraci Tolštejn
• představení člena Destinačního fondu Galli Distillery - p. Z. Kohout, ochutnávka  

destilátů
• 11.10 hod. odchod z Tolštejna

Křížová hora kolem 11.30 h.
• povídání o Jiřetíně pod Jedlovou, Křížové cestě, historii obce i okolí s p. starostou 

Kaprálikem cestou do Jiřetína 

Jiřetín pod Jedlovou 12.15 - 14.15 h.
• možnost prohlídky Galerie V podstávce a p. Zoserem, 
• prohlídka malého muzea na faře v Jiřetíně pod Jedlovou 12.00.14.00 hod.
• představení nového člena Destinačního fondu AVE restaurant, možnost občerst- 

vení
• historické centrum obce, kostel Nejsvětější Trojice, cukrárna, odpočinek na lavič-

kách u rybníka aj. 
• 14.15 odchod na vlakové nádraží v Jiřetíně pod Jedlovou, vlakem přes Rybniště do 

Krásné Lípy
 o Jiřetín - Rybniště   14.42-14.48
 o Rybniště - Krásná Lípa 15.08-15.13 

Krásná Lípa - Dům Českého Švýcarska 9.00 - 19.00 h.
• 9.00 - 18.00 možnost návštěvy informačního centra a expozice Českého Švýcarska 

v Domě Českého Švýcarska
• kolem 15.30 příchod od vlaku do Domu Českého Švýcarska 
• 15.45 slavnostní otevření nového koutku Falkenštejn v informačním centru a křest 

zbrusu nové brožury Zážitky v Českém Švýcarsku 2022-2023
• možnost občerstvení, prodej piva a regionálních výrobků
• v čase 11.00 - 21.00 bude otevřena restaurace Falkenštějn 
• 16.00 přednáška Hřebenovka Českým Švýcarskem - historie a současnost / J. Rak,  

D. Vyhnálková/
• stánek s kávou Bohemian Coffee House před Domem Českého Švýcarska - prodej 

kávy a zákusků

Koncert Tonyho Ackermana a Zdeňka Jahody v Domě Českého Švýcarska 18.00 h.
• od 18.00 v sále v Domě Českého Švýcarska (1. patro)
• cena vstupenky: 200 Kč.
• vstupenky k zakoupení na místě v den konání akce v informačním centru v Domě 

Českého Švýcarska nebo v předprodeji od 18.3. v informačním centru dle otevírací 
doby

Pořadatel akce: obecně prospěšná společnost České Švýcarsko.

Kontaktní osoba: Dana Vyhnálková, tel.: 605 805 845, 602 796 859, 
email: dana.vyhnalkova@ceskesvycarsko.cz 
Web: www.ceskesvycarsko.cz/otevrenisezony

V  Národním parku České Švýcarsko (nejen) vstoupily 
v platnost od 1.3. dočasné uzavírky hnízdišť sokolů, čápů 
a výrů.
Bezpečnostní omezení vstupu do hnízdních lokalit se 
nedotkne značených turistických cest, částečně však 
omezí využívání některých lezeckých objektů a případně 
některých neznačených lesních cest. Stráž přírody 
v těchto dnech hnízdní lokality vyznačuje informačními 
tabulkami ve třech jazycích a vymezovacími páskami.

Od 1.2.2022 má Klub českých turistů, odbor Rumburk 
nového předsedu, kterým se stal Jan Bukva. Rozhodla 
o  tom výroční členská schůze konaná 22.1. 2022 v  re-
stauraci Hvězda.  Mezi pozvanými nechyběl starosta 
města Rumburku Lumír Kus, starosta obce Staré Křečany 
František Moravec, předseda oblastního výboru KČT Jan 
Eichler a další hosté. 
Po vyhodnocení činnosti a  hospodaření roku 2021 byl 
odsouhlasen plán činnosti na rok 2022, který počítá 
v tomto roce s 53 akcemi pro členy i veřejnost. Za zmínku 
stojí etapová akce Odznak lužické sedmistovky a největ-
ší akce Stezka odvahy, která se letos bude konat v sobo-
tu 10.9.2022. 
Na své akce i do svých řad zvou rumburští turisté všech-
ny milovníky přírody a turistiky, mladé i starší, každého, 
kdo má rád poznávání a  zážitky společných výletů. In-
formace o akcích a výletech je možné získat ve vývěsní 
skříňce v Rumburku na pěší zóně poblíž Lužického ná-
městí, ve vývěsní skříňce v  Mikulášovicích či na našich 
oficiálních webových stránkách www.kctrumburk a  na 
Facebooku. Velké poděkování patří všem sponzorům za 
podporu naší činnosti.

Vlasta Hnilicová - člen výboru

V  neděli 3.4.2022 proběhne tradiční otevření turistické sezóny v  Českém Švýcarsku. 
Letos je hlavním tématem představení trasy Hřebenovky v úseku nádraží Jedlová - Tol-
štejn - Jiřetín pod Jedlovou - Krásná Lípa na pomezí Lužických hor a Českého Švýcar-
ska. Během celodenního programu se představí partneři destinačního fondu Českého 
Švýcarska: hospoda a apartmány na nádraží Jedlová, restaurace na Tolštejně a na Jed-
lové, likéry a lihoviny Galli Distillery, obec Jiřetín (památková zóna, galerie, fara, Křížo-
vá hora), Ave Restaurant, pivovar Falkenštejn. Program bude pokračovat odpoledne 
v Krásné Lípě v Domě Českého Švýcarska, kde bude připravena přednáška o historii 
a současnosti Hřebenovky, proběhne křest nové brožury Zážitky vydané obecně pro-
spěšnou společností České Švýcarsko a slavnostní otevření nového koutku pivovaru 
Falkenštejn v informačním centru. Celodenní program bude zakončí koncert Tonyho 
Ackermana a Zděňka Jahody. Zájemci se mohou zúčastnit celého programu nebo jeho 
částí. Akci pořádá obecně prospěšná společnost České Švýcarsko ve spolupráci s Ús-
teckým krajem a DMO Lužické a Žitavské hory. 
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Pro lepší město
Mikulášovice
S TŘE C H Y

Ing. Trojanová Miluše, 
Starostka města

Ing. Bláha Antonín, 
Místostarosta města

Vážení občané,

Víte, že ve městě Mikulášovice 
se nachází cca 750 budov 
a�objektů? 

Stav každé nemovitosti 
charakterizuje do jisté míry 
i�svého majitele. Město Mi-
kulášovice je taktéž vlast-
níkem několika objektů. 

Každý z nás by předpo-
kládal, že městské budovy 
budou na první pohled vi-
ditelné a nezaměnitelné. 
Bohužel, musíme konstato-
vat, že jsou viditelné pouze 
v�negativním smyslu. Měst-
ský majetek je vybydlený, 
zanedbaný a� hyzdí město. 
V�uplynulých 50 letech do 
těchto nemovitostí nebyla 
ze strany minulého režimu 
ani v� novodobých dějinách 
investována ani koruna. 

V dnešní době můžeme 
s potěšením konstatovat, že 
péče o nemovitosti již není 
opomíjena a� z� rozhodnutí 
představitelů města byly in-
vestovány nemalé  nanční 
prostředky na opravu a�mo-
dernizaci našich nemovitostí. 

Zatím jsme na počátku 
dlouhé cesty, která nebude 
jen trnitá, ale i� nančně ná-
ročná. Je však nesmírně dů-
ležité jednou skutečně začít 
a� jak se traduje, střecha je 
domu základ, přinášíme 
ukázku střech, které jsme 
ve volebním období 2018–
2022 na městských budo-
vách zrenovovali.

Ing. Trojanová M Ing. Bláha Antoní

1. Dům s pečovatelskou službou  /  2. Kuželna / 3. Č.p. 7 /
4. Tělocvična  /  5. Základní škola – horní budova / 
6. Stará spořitelna  /  7. Hvězdárna

1

3

5

7

4

6

2
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Zimní výstava zvířat je za námi Vážení rodiče 
a spoluobčané,

Pozvání na soutěžní výstavu Mikulášovická kraslice 2022

Po dvouleté přestávce způsobené kovidem 
proběhla v  sobotu 5.března už 13. výstava 
zvířat mladých chovatelů. Výstava zvířat 
vychází z  již vzniklé tradice, kdy hodnocení 
vystavovaných exemplářů mají plně v  rukou 
návštěvníci výstavy. Letos rozdali celkem 
77 hlasů, když vybírali ze 18 vystavených 
zvířat. Nejvíce bylo vystaveno hlodavců 5, 
psi a terarijní živočichové po 3, 2 kočky a dále 
pak králík a  okrasné a  exotické ptactvo po 
jednom. Pro úplnost musíme uvést, že pejsci 
byli vystaveni virtuálně, protože pro ně 
v prostorách výstavy nebylo vhodné prostředí.
Nejúspěšnějším mladým vystavovatelem 
v  odbornosti hlodavců byla členka našeho 
kroužku Kamila Krpálková s  14 hlasy, se 
stejným počtem hlasů zvítězil další náš člen 
Marek Merva v  odbornosti teraristika. Mezi 
chovateli koček zvítězil další náš člen Tomáš 
Barna s 11 hlasy. Mezi chovateli psů zvítězila 
nejvzdálenější vystavovatelka až z  Moravy 
Kristýna Kadlová z Hustopečí u Brna s 8 hlasy, 
z  našeho regionu mezi pejskaři zvítězila 
rovněž naše členka Marcela Shánělová s  3 
hlasy. V dalších dvou odbornostech, a to mezi 

králíkáři a  chovateli okrasného a  exotického 
ptactva zvítězil opět náš člen Marek Merva s 8 
a 2 hlasy. Všichni vítězové si z výstavy odvezli 
krásné poháry a  dárky od sponzorů, jeden 
putoval poštou na Moravu. 
Na realizaci výstavy se podíleli naši mladí 
chovatelé a  někteří rodiče, za což si všichni 
zaslouží velké poděkování. Opět se na 
výstavě obnovilo cenově příznivé občerstvení 
pro vystavovatele a  návštěvníky, což bylo 
kvitováno s  povděkem a  samozřejmě 
nechyběla ani bohatá tombola. Poděkování za 
podporu a za věcné ceny a pomoc s výstavou 
si zaslouží Pivovar Kocour z  Varnsdorfu, 
Květinářství SONIA Mikulášovice, Řeznictví 
Mikulášovice Möseovi a spolek Kolem do kola 
z Mikulášovic. Výstava splnila i další svůj účel, 
do spolku se přihlásili další členové. 
Již dnes připomínáme naši další letní výstavu 
zvířat v  držení mladých chovatelů, která se 
uskuteční v  sobotu 30. července v  areálu 
Táborové základny našeho spolku na Salmově 
č.p.31. Moc se na všechny těšíme. 

Vlastimil Jura, 
předseda  MCHZ v Mikulášovicích

Po dvouleté přestávce způsobené kovidem 
pro zdejší občany připravil spolek Mladých 
chovatelů zvířat letos již  dvanáctý ročník 
soutěže o  nejhezčí velikonoční kraslici, 
pomlázku či jiný velikonoční výrobek. 
Výstava se uskuteční v  sobotu 16. dubna 
v prostorách malého sálu Slovanského domu 
v  Mikulášovicích č.p. 573. Předpokláváme, že 
akce si už našla své trvalé místo v  programu 
občanů města a  zapojí se do ní dostatek 
mladších i starších autorů za výrazné podpory 
rodin a sponzorů. Tato naše  akce podporuje 
udržování lidových tradic a  doufáme, že  se 
do ní letos více zapojí I  děti ze zdejších MŠ 
a  ZŠ za pomoci svých učitelů, kteří naši akci 
využijí k tomu, aby si společně v rámci výuky 
či programu vytvořili pro účast v soutěži svoje 
vlastní exponáty. Moc se na to těšíme! 
Pro účastníky soutěžní výstavy máme 
následující informace. Je možno použít 
jakékoliv technologie výroby a  výzdoby, lze 
se zúčastnit s  jednotlivými exponáty nebo 
s celou kolekcí, to je jen na Vás.
Soutěžit se bude opět ve zdobení kraslic v  5 
věkových kategoriích, předškolní děti do 6 let 
věku, děti starší 6 let až 10 let, starší 10 let až 
15 let, starší 15 let až 18 let a pak dospělí starší 
18 let bez omezené věkové hranice.
Dále pak v kategorii pletení pomlázek a výrobě 
jiných velikonočních předmětů.
Soutěžní exponáty bude možno předat 
k  umístění na výstavě již od pondělí 11.4. 
do čtvrtka 14.4. do obchodu “U  Žida” 
v Mikulášovicích v otevírací době: 09.00 - 11.00, 
14.00 - 17.00 h.  nebo pak přímo v  sobotu 

16. dubna 2022 v  době mezi 13.30 a  14.00 
hodinou.  Ještě upozorňujeme, že exponáty 
předávané v předstihu musí být opatřeny údaji 
o  autorovi, t.j.jméno a  příjmení,věk,adresa, 
telefon a  e-mailová adresa a  musí být řádně 
zabaleny, aby se zabránilo poškození. 
V  den výstavy v  sobotu 16. dubna od 14.00 
do 15.00 hodin pak proběhne veřejná výstava 
všech exponátů s  hodnocením, kterého 
se zúčastní všichni platící návštěvníci této 
akce. Hodnotí se tak, že každý návštěvník 
může dát maximálně 1 hlas v každé soutěžní 
kategorii. Přibližně od 15.30 hodin proběhne 
vyhodnocení soutěže s  oceněním autorů.Ti 
nejúspěšnější v  každé kategorii si domů na 
památku odnesou hezký pohár a  dárky od 
sponzorů. Následně pak proběhne veřejná 
aukce výstavních exponátů, na kterou zveme 
širokou rodičovskou a  podnikatelskou 
veřejnost z  Mikulášovic. Výnos z  aukce 
vystavených exponátů bude rozdělen 
následovně: 50 % z  dražební ceny exponátů 
od autorů do 18 let obdrží autoři, druhá 
polovina a celý výnos z dražby kraslic autorů 
starších 18 let zůstane pořádající organizaci, 
která je použije na podporu činnosti mládeže 
v  organizaci a  pro pořádání dalších akcí 
pro děti a  mládež v  Mikulášovicích. Letošní 
ročník bude obohacen tradiční tombolou, 
cenově přístupným občerstvením, i výtvarnou 
dílnou, kde bude možno si vyzkoušet i pletení 
pomlázek a zdobení kraslic.

Text a foto: 
Vlastimil Jura st.

Foto: Tomáš Fúsek
Jedním z nejúspěšnějších vystavovatelů byl Ma-
rek Merva.

Děvčata z chovatelského kroužku právě kontro-
lují své vystavené mazlíčky.

ve spojení s  lidmi spolupracujícími 
s  organizací Člověk v  tísni zorganizovala 
Základní škola a Mateřská škola Mikulášovice 
sbírku s cílem pomoci komukoli zasaženému 
válečným konfliktem na Ukrajině. Vašimi 
dary na pomoc Ukrajině jste zaplnili celý 
vestibul školy! Děkujeme za hygienické 
potřeby, dětskou výživu, trvanlivé potraviny, 
deky a spoustu jiných potřebných věcí, které 
pomůžou lidem v  tísni. Vše jsme zabalili do 
krabic, naložili a  odvezli do Rumburku, kde 
si od nás vybrané věci převzali odpovědní 
pracovníci a  předali je dál těm, kteří je 
potřebují. Děkujeme Vám!

Mgr. Libuše Laláková

Foto: vlatní 
Vlna solidarity s ukrajinským lidem byla v Miku-
lášovicích opravdu velká.
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Prodej slepiček
Červený Hrádek prodává slepičky typu Tetra hnědá, 

Dominant všechny barvy, Green Shell - typu Araukana 
a Dark Shell - typu Maranska.

Stáří 16 - 20 týdnů. Cena 199 - 245,- Kč/ks.

Prodej se uskuteční: 
24.4., 22.5. a 19.6. 2022

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

Informace houbařského 
kroužku

Nadcházející houbová sezóna, přináší úskalí, které by měli lidi znát 
než začnou sbírat tyto pochoutky. Ohrožení jedovatými houbami. 
Ještě stále dochází ke smrtelným otravám houbami, nesmíme 
proto podceňovat nebezpečí, které je s  požíváním hub spojeno. 
Pravděpodobnost otravy sice není vysoká, neboť asi z 6000 druhů hub 
v Evropě je jedovatých nebo podezření z jedovatosti asi 180 ks a málo 
z nich je smrtelně nebezpečných. Přesto se ale stává že otravy u nás 
třeba muchomůrkou zelenou (Amanita Phalloides) lidově označována 
jako “zelený vrah“. Pokud se dostane do kuchyně, stačí 50 gr. čerstvé 
váhy k usmrcení dospělé osoby. Je to nejjedovatější houba na světě, 
kterou musí bezpečně znát každý houbař. Roste od července do října 
v  listnatých lesích i  mimo les pod duby, buky, habry, v  jehličnatých 
lesích vzácně, ale nesmíme na to spoléhat, příroda dělá divy. V ranném 
stádiu je celá plodnice uzavřená v  bílé plachetce, má vejcovitý tvar 
a  je možné ji zaměnit za pýchavku nebo pošvatku. Klobouk zprvu 
zvoncovitý, polokulovitý, později klenutý až plochý 5-13 cm široký, 
zelenožlutý, i olivově zelený, nebo zelenožlutý, vzácně bílý, na okrajích 
nerýhovaný, husté bílé lupeny, později nažloutlé, třeň 18 x 2,5 cm 
velký s hlíznatou bází 3,5 cm obalenou bělavou roztrhanou pochvou, 
nahoře s bílým prstencem. Možné záměny s holubinkou trávozelenou 
(jedlou), holubinkou nazelenalou, druhy pošvatek a za chutné pečárky. 
Bohužel dochází v  dnešní době často ke smrtelným otravám nejen 
muchomůrkou zelenou, ale i muchomůrkou jízlivou, malými bedlami, 
např. bedla kaštanová, nebo některou čepičnatkou jehličnanovou. 
První příznaky otravy se objevují asi až po 6-24 hodinách. Při sběru hub 
buďte proto pozorní. Navíc musíme pamatovat na to, že celá řada hub 
je v čerstvém stavu jedovatá, tak je nepoužíváme do salátů, ale pečlivě 
povaříme a případně použijeme vychladlé. Důležité je také uskladnění 
a  zpracování, pracujeme jako s  masem rychle a  důsledně, ale to si 
povíme zase v dalších článcích, užívejte si nastávající jaro a přejeme, 
ať je lépe.

členové houbařského kroužku

FOTOZPRÁVY

Výjezdová jednotka mikulášovických hasičů obdržela od Zdravotnické záchranné 
služby Ústeckého kraje automatizovaný externí defibrilátor. V  rámci spolupráce 
složek IZS současně všichni přítomní absolvovali výcvik a školení neodkladné re-
suscitace, který vedl lektor a odborný garant projektu Mgr. Bc. Lukáš Vais, DiS.

Dalšího dílčího úspěchu dosáhl mikulášovický sport. Na libereckém krajském pře-
boru v Mladé Boleslavi si na dvoukilometrové krosové trati doběhl pro stříbro mi-
kulášovický Ondřej Fúsek. V oddílových barvách AC Rumburk bude koncem března 
startovat na žákovském MČR v tříkilometrovém krosu ve Slavkově u Brna.

KALENDÁŘ AKCÍ
2.4.2022 Pohár Ústeckého kraje v Turistickém závodě

15. - 17.4.22
Jarním Šluknovskem 
mezinárodní turisticko-běžecká akce

16.4.2022
Velikonoční kraslice  
malý sál Slovanského domu

17.4.2022 Velikonoční jízda - kostel sv. Mikuláše

30.4.2022
Pálení čarodějnic 
program u Huberta a Slovenského domu

1.5.2022 Retro 1. máj - amfiteátr u Slovanského domu
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TIP  NA  VELIKONOČNÍ  VÝLET  
Velikonoční jezdci XXL aneb srbské Velikonoce v Horní Lužici
Pokud nám bude přát i  počasí, zažijeme ne-
všední velikonoční výlet, na který jen tak neza-
pomeneme. Vyrazíme na něj o Velikonoční ne-
děli po trase Sebnitz, Neustadt, Bischofswerda, 
Panschwitz - Kuckau, dlouhé přibližně jen 35 
kilometrů tak, abychom byli na místě okolo 
desáté hodiny a o nic podstatného nepřišli.
Prvním cílem je právě městečko Panschwitz-
-Kuckau, V  jehož jedné ze třinácti částí ne-
můžeme minout komplexní areál ženského 
cisterciánského kláštera Marienstern. Výrazný 
svou zářivou červenobílou fasádou, byl zalo-
žen už v roce 1248 za podpory Bernarda z Ka-
mence, významného duchovního na dvoře 
českého krále. Možná, že právě proto vstupu 
do areálu vévodí socha českého lva, chrlícího 
vodu do klášterní kašny. Jasnou dominantou 
nádvoří je klášterní trojlodní kostel v  barok-
ním kabátě, se středověkým interiérem, jehož 
hlavní oltář pochází z dílny pražských mistrů, 
stejně jako husitské okno s  českým malova-
ným sklem ze 14. století. Prohlédnout si tento 
skvost můžeme před mší nebo se jí i přímo zú-
častnit. V klášteře v současnosti působí okolo 
20 řádových sester, které pečují o  postižené. 
Žijí zde podle pravidel sv. Benedikta - „modli 

se a pracuj“.
Do Panschwitz-Kuckau se můžeme později 
vrátit, třeba do klášterní hospůdky na oběd, 
po něm si můžeme prohlédnout samotný 
klášter, místní klenotnici, bylinkové centrum 
v klášterní zahradě a na cestu domů si ve zdej-
ším obchůdku zakoupit místní pivo nebo likér, 
vyrobený podle starých receptur.
      Napřed ale odbočíme a vyrazíme do 8 km 
vzdáleného Ralbitz, abychom před příjezdem 
Velikonočních jezdců měli dost času k prohlíd-
ce místního, zcela výjimečného hřbitova. Zdej-
ší obyvatelé jsou převážnou většinou Lužičtí 
Srbové, jsou římskokatolického vyznání, velmi 
zbožní a ctí tradice, o čemž se záhy přesvědčí-
me. Jejich děti dodnes chodí do místní srbské 
školky, základní i střední školy, kde se vyučuje 
v hornolužické srbštině a jen částečně v něm-
čině. Místní obyvatelstvo patří k nejvzdělaněj-
ším v Evropě. Většinou ovládá kromě rodného 
jazyka i němčinu, češtinu, angličtinu, ruštinu, 
polštinu ale i francouzštinu. Tradice této školy 
sahá do 13. století.
Soustřeďme ale pozornost na místní hřbitov, 
který nás zasáhne už při prvním pohledu. Je 
rozdělen na části, ve kterých se pohřbívá vždy 

jen 25 let. Všechny rovy jsou stejně velké, jed-
noduše upraveny a  udržovány bez použití 
jakéhokoliv materiálu jako je kámen, beton 
nebo žula. Všechny kříže jsou stejné, vyrov-
nány v  přesných zákrytech. Nebožtíci jsou 
ukládáni do země postupně vedle sebe, rodný 
hrob tu nenajdete. Toto uspořádání má sym-
bolizovat, že mrtví předstupují před Boha jako 
sobě rovni. V  areálu hřbitova jsou i  lavičky, 
a tak můžeme v klidu vyčkat příjezd Velikonoč-
ních jezdců, vrchol našeho dnešního výletu.
Tuto obnovenou tradici známe i od nás, z Mi-
kulášovic, a  tak si jen připomeňme, že tento 
ceremoniál pochází od Lužických Srbů, kteří 
tento den slaví příchod jara s jezdci z okolních 
farností a statků. Účastníci jízdy jsou oděni do 
fraků, nosí cylindry, mají slavnostně vyzdobe-
né koně, vezou si prapory jednotlivých kostelů 
a po celou cestu zpěvem žehnají jaru a úrodě. 
Skutečnou bombou pro neznalého návštěvní-
ka je ale fakt, že okolo něj hřbitovem projede 
v  pravé poledne těchto zpívajících jezdců na 
350. A to hned dvakrát za sebou. Užijte si Ve-
likonoce u  Lužických Srbů v  nedalekém sou-
sedství.

Text a foto: Petr Horák

Unikátní hřbitov v Ralbitz

Část průvodu Velikonočních jezdců
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Závody žáků a dorostu v biatlonu se po roční pauze opět rozjely 
Biatlonová zimní sezóna 2020-21 byla z důvodu 
covidových opatření celá zrušena. Žáci 
a  dorostenci tak neměli možnost závodění 
a vzájemného porovnávání, a tím tolik potřebnou 
motivaci k  dalšímu zlepšování. I  přes všechny 
komplikace, které toto období provázelo, Klub 
biatlonu Mikulášovice nezahálel a  v  zimní 
přípravě na sněhu pokračoval, a  to převážně 
přímo v  Mikulášovicích, protože sněhové 
podmínky byly v tomto období skvělé.
 V současné sezóně 2021-22 se závody rozjely až 
na konci prosince, a  to rovnou prvním Českým 
pohárem dorostenců v Novém Městě na Moravě. 
Do této doby byly regionální závody covidem 
zrušeny.  Zároveň nám v této sezóně nepřálo ani 
počasí. Přímo v  Mikulášovicích probíhal trénink 
pouze týden v prosinci. Poté jsme byli odkázáni na 
dojíždění do vyšších poloh, Vrchlabí a Jilemnice, 
na umělý sníh. Zde proběhlo i  několikadenní 
soustředění. Další vyjížďky za sněhem probíhaly 
několikrát do týdne na Jizerku do Bedřichova. 
Jen tak byla možnost připravit naše závodníky na 
konkurence schopnou úroveň.   
První pohárový závod na lyžích a  s  malorážkou 
absolvovali koncem prosince 2021 dne  
28. a  29. v  Novém městě na Moravě dorostenci 
Matěj Kocourek a  Bára Trojanová. Premiéru 
na lyžích a  střelbu s  malorážkou oba zvládli 
úspěšně. První závod byl sprintový se dvěma 
střelbami. Matěj zastřílel vleže i vstoje za 2 a do 
cíle doběhl na 23. místě. Bára zastřílela za 2 a za 
4 a  doběhla na 29. místě. Druhý den je čekal 
zkrácený vytrvalostní závod s  čtyřpoložkovou 
střelbou, kterou absolvovali úplně poprvé. Matěj 
perfektně zastřílel ležky za 0 a  1. Vstoje nechal 
3 a  4 a  v  cíli mu to stačilo na 22. místo. Barče 
se ve Vysočina aréně střelecky nedařilo. Vleže 
zastřílela za 4 a 2 a vstoje 3 a 2. Do cíle doběhla 
na 34. místě. Oba dorostenci si ale svými výkony 
zasloužili III. výkonnostní třídu a postup na další 
České poháry. Hned po Novém roce dne 8. a 9. 
1. 2022 absolvovali na těžkých tratích v Jablonci 
nad Nisou druhý Český pohár. Na programu byly 
v  sobotu intervalové sprinty a  v  neděli stíhací 
závody. V  juniorkách startovaly reprezentantky 
v  čele z  Terezou Voborníkovou. V  nejmladších 
dorostencích naši závodníci obsadili  
20. místo Matěj se střelbou 1 a 4 a 26. místo Barča 
s nevydařenou střelbou dvakrát za 4. Do nedělní 
stíhačky nastoupil jen Matěj, který velice solidně 
zvládl první tři položky za 1, 2, 2 a až v poslední 
stojce udělal 4 chyby, a  to mu v  cíli stačilo na  
20. místo.
Po dvou pohárech dorostu absolvovali dne 
15. a  16. 1. svůj první Český pohár i  žáci. Klub 
odcestoval do Letohradu, kde na žáky čekaly dva 
sprintové závody klasickou technikou. Sobotní 
intervalový a  nedělní se skupinovým startem. 
Celkem se v Letohradu sešlo přes 300 závodníků, 
kteří museli dle covidových opatření, startovat 
v  průběhu celého dne ve třech skupinách. 

Každý sportovec musel také splnit výkonnostní 
limity, aby jim sezóna neskončila hned po 
dvou závodech. Z  Mikulášovic se závodů 
účastnila Adélka Trojanová v  mladších žákyních 
a  v  nejstarších žácích Idmar Janele. V  sobotním 
závodu se našim závodníkům střelecky tolik 
nedařilo a  běžecky se ve stopě tolik nepovedl 
výběr lyží. Adélka se střelbou 0, 2 doběhla na 
23. místě a  Idmar se střelbou 2, 2 na 25. místě.  
Nedělní skupinové starty přinesly i několik pádů, 
které se nevyhnuly ani našim závodníkům. Oba si 
však polepšili, když Adélka po střelbě 3, 0 dojela 
na 22. místě a Idmar se střelbou 0, 2 na 17. místě. 
Víkendové body oběma biatlonistům zajistily 
postupy do zbylých pohárů a také na MČR.
Týden po Letohradu klub odcestoval s  žáky do 
Nového Města na Moravě, kde se konal druhý 
Český pohár. Tentokrát se jely oba závody volnou 
technikou, tedy bruslením. K  Adélce a  Idmarovi 
se přidala na svůj první pohár i  nejstarší 
žákyně Natálka Ludvíková. V  sobotu žáky čekal 
obratnostní biatloncrossový závod. V  tomto 
závodě tolik nezáleželo na přesné mušce, ale 
spíše na rychlosti a obratnosti na lyžích. Adélka 
Trojanová dojela na 15. místě, Idmar na 18. místě 
a Natálka Ludvíková na 24. místě. Nedělní závod 
byl již sprintový, startovaný intervalově. Žáci 
v něm jeli na trati 3 km a 4 km.  Adélka v závodě 
perfektně zastřílela, neudělala jedinou chybu 
a  v  cíli doběhla na 16. místě. Idmar v  závodě 
musel na tři trestná kola a  skončil na 18. místě. 
Natálce nevyšla hlavně první položka, při které 
chybovala třikrát a  po druhé položce musela 
ještě na jedno trestné kolo. V  cíli dojela na 30. 
místě.  Výkonnostní třídu splnila i Natálka, a tak 
doplnila postupy všech žáků až na Mistrovství ČR.  
Lednové víkendy byly závodní a  jinak tomu 
nebylo ani ten poslední. V Jablonci nad Nisou se 
konal třetí Český pohár dorostu. Bohužel Matěj 
Kocourek se dostal do všudypřítomné karantény, 
a  protože si nevyjel v  předchozích pohárech 
postup na MČR, zimní závodní sezóna pro něj 
skončila. Dvou závodů v  Jablonci se účastnila 
pouze Bára Trojanová. V sobotu se představila na 
nejdelší vytrvalostní trati. Již na lyžích byl znát 
veliký výkonnostní posun, kterým Barča prošla 
v  průběhu ledna. Na střelnici výkon podpořila 
střelbou vleže 3, 0 a vstoje 2, 1 což jí v cíli vyneslo 
parádní 13. místo. V  neděli byl na programu 
sprintový závod se štafetovou střelbou. Bohužel 
zde Barče nepřálo počasí hlavně při střelbě vstoje 
a pro silný vítr nedostřelila čtyři terče a musela si 
je odkroužit na trestných kolech.  V cíli dojela na 
16. místě.  V přepočtu bodů jí potom unikl postup 
na MČR. Dorostenci si tak na svůj republikový 
vrchol budou muset ještě počkat. 
Zatím co dorostenci zbytek zimní sezóny už 
jen trénovali, tak žáci se připravovali na vrchol 
Mistrovství ČR ve Vrchlabí ve dnech 4. - 6. 3. 
2022.  Klub do místa odcestoval již začátkem 
týdne, aby se žáci dobře připravili na místních 

tratích a  střelnici.  V  prvním mistrovském 
dnu byly na programu štafety. Protože náš 
klub má tři závodníky v  různých věkových 
kategoriích, nemohl sestavit silnou štafetu. Aby 
si ale zazávodili, tak Mikulášovice sestavili štafetu 
z  nejstarší Natky Ludvíkové a  Adélka Trojanová 
byla dle pravidel postaršena. Jako třetí doplnila 
štafetu ze spřáteleného Ostravského oddílu 
Anna Fabiánová. Ta i  naši štafetu rozjížděla na 
prvním úseku. Anička po střelbě musela na 
dvě trestná kola a  předala našim dívkám na 
22. místě. Druhý úsek zvládla Adélka parádně 
na střelnici bezchybně, ale výsledkově štafetu 
neposunula. Na posledním úseku také Natálka 
terče vynulovala a štafetu dovedla na konečném 
22. místě z 29. štafet. Těšit nás mohl nejen skalp 
štafety z  Nového Města na Moravě, ale i  čisté 
střelby našich holek. V  nejstarších žácích byl 
zapůjčený do štafety Severočeské biatlonové 
akademie Teplice Idmar, který štafetu rozjížděl 
a  jako naše dívky byl na střelnici bezchybný.  
Teplická štafeta poté v  cíli obsadila pěkné  
9. místo z celkových 22. štafet.
Druhý závodní den byly na programu hromadné 
závody volnou technikou. Představilo se zde ve 
čtyřech kategoriích bezmála 270 závodníků. 
Perfektně se tento den prezentovali naši dva 
nejstarší žáci, kteří v dlouhém závodě na střelnici 
stříleli celkem tři položky a  každý z  nich zde 
udělal pouze jedinou chybu. Natálka Ludvíková 
poté v  cíli obsadila 20. místo a  splnila si cíl 
v  zisku II. výkonnostní třídy. Idmar ve stejném 
závodě útočil na první desítku a obsadil parádní 
11. místo.  Nejmladší žákyni Adélce Trojanové 
tolik hromadný závod nevyšel na střelnici, kde 
chybovala celkem třikrát a  v  cíli doběhla na  
22. místě. V  nedělním sprintovém závodě 
ovšem ukázala svoji extra třídu. Na střelnici 
předvedla rychlou a hlavně, bezchybnou střelbu 
a  na trati jela na maximum, což jí dotlačilo na  
10. místo mezi ty nejlepší. Sprinty nejstarších 
žáků již nebyly tak čisté na střelnici, jako první 
dny, a  proto Idmar skončil s  dvěma trestnými 
koly na 14. místě a  Natálka s  třemi chybami na 
23. místě.
Po ukončení mistrovství byla vyhodnocena zimní 
sezóna dorostu a žactva jako úspěšná. Vzhledem 
k  technickým a  materiálním možnostem klubu 
a  nepříznivým sněhovým podmínkám v  našem 
regionu, každý ze závodníků předvedl své aktuální 
maximum. V  porovnání s  letním biatlonem, 
kde se pohybujeme na medailových pozicích, 
se musíme dále aktivně rozvíjet a  pracovat 
celoročně pro zimní sezónu. Do té příští jdeme 
s cílem se s žáky probojovat na zimní Olympiádu 
dětí a  mládeže, která proběhne již v  lednu 
2023 a  posunout jednotlivce do první desítky. 
V  dorostu zapracovat prvním rokem nováčky 
na malorážkovou střelbu a  starší dorostence 
výkonnostně posunout na Mistrovství ČR.

Zdeněk Mocík
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Zimní soustředění 
fotbalových žáků zaslouží 

velkou pochvalu

Mikulášovičtí běžci zahájili sezonu 
v krajských soutěžích

Mikulášovický boxerský klub ukazuje své kvality jak v ČR, tak i v Evropě

V  únorovém vydání Mikulášovických novin proběhla 
zpráva o  soustředění fotbalových žáků a  jejich 
tréninkového vyžití. Přidávám pohled poskytovatele 
ubytování (Penzion Petr). I  přes nevlídné počasí se 
opravdu celý víkend 18. - 20. února 2022 trenéři Jan 
Tříško, Václav Kunc a  Martin Stejskal postarali o  stravu, 
hry a zábavu pro osmnáct kluků. Byla jsem překvapena 
kázní a  kamarádstvím tohoto kolektivu. Proto chválím 
jakoukoli práci s mládeží, vyplatí se.
Chlapcům přeji do jarního kola okresní soutěže hodně 
fotbalových úspěchů. 

 Jindra Hejhalová

První jarní závod letošní sezony se 
běžel v  Českém Brodě jako Pohár 
Středočeského kraje a  někteří závodníci 
mikulášovického turistického oddílu 
mládeže se rovněž postavili na start. 
Jelikož zrovna vrcholily jarní prázdniny 
pro náš okres, tak jsme na tomto závodě 
hájili barvy našeho města v  omezeném 
počtu a  zejména s  částí našich vůbec 
nejmladších závodníků. Někteří z  nich 
si jeli vůbec pro první ostré závodní 
zkušenosti, a  naopak ti zkušenější si jeli 
ověřit svojí připravenost a  okouknout 
konkurenci, která právě ve Středočeském 
kraji patří k  těm lepším v  republice. Pro 
letošní rok se připravovala zejména velká 
skupina těch nejmladších sportovců jak 
děvčat, tak chlapců a  věříme, že právě 
v  kategorii nejmladšího žactva do 10 
let budou Mikulášovice hrát prim i  v 
soutěži Českého poháru. To však ukáže 
až ten pravý rozjezd vyšších soutěží, nyní 
budeme u  nováčků usilovat o  postup 
do celorepublikových soutěží. Prvním 
vrcholem jara s  výhledem na nominaci 

do Českého poháru bude Mistrovství 
Středočeského kraje v  Kralupech nad 
Vltavou v závěru března, poté se poběží 
pohár Ústeckého kraje v  Mikulášovicích 
a  týden na to 10. dubna mistrovský 
závod našeho kraje v Lovosicích. Závody 
Českého poháru se rozjedou v  úvodu 
května, mezi tím si část mikulášovických 
sportovců odskočí na Slovensko na 
Mezinárodní mistrovství, které se poběží 
jako náhrada za „covidově“ zrušené 
z  minulého roku. V  reprezentaci České 
republiky pro tento závod je hned pětice 
běžců z našeho města, nejmladší žákyně 
Alice Vejražková, starší žákyně Barbora 
Trojanová, starší žák Ondřej Fúsek, starší 
dorostenka Andrea Fúsková a  mezi 
dospělými pak Květa a  Tomáš Fúskovi. 
Výhodou tohoto závodu je, že se poběží 
podle věkových kategorií dosažených 
v  loňském roce, a  tak si někteří věkově 
polepší a  užijí si svůj závod ještě na 
kratších tratích.

  Text a foto: Tomáš Fúsek

Dne 26. února jsme se zúčastnili boxerského 
galavečeru v  Glasgow ve Skotsku, nás tam 
zastupoval Jaroslav Hriadel.
Proti Jardovi nastoupil zkušený boxer 
(účastník olympijských her), náš zástupce 
boxoval na plný výkon, bohužel prohrál, i tak 
mu děkujeme za dobrý výkon který podal.
11. března jsme se zúčastnili boxerského 
galavečera v  polském Koninie. Tam nás 
reprezentovala Eva Hrkotová která měla 
půlroční (zdravotní) pauzu. I  přes krátkou 
přípravu jsme se rozhodli zúčastnit zápasu 
v  Polsku. Eva také bohužel prohrála s  velice 
zkušenou a  dobrou boxerkou, přesto si Eva 
zaslouží doopravdy velké uznání. Za tak 
krátkou dobu se připravit na takový zápas je 
velmi těžké, ještě jednou moc děkujeme.
V  noci domů, trocha sprchy a  12. března 
v  Duchcově účast na kvalifikaci na MČR do 
Chomutova a  Karviné. Měli jsme tam pět 
boxerů a  povedlo se nám to, v  co jsme ani 
nedoufali, všech pět boxerů vyhrálo.
První boxoval Kevin Tyla, protivníkem mu byl 
velmi zkušený boxer z  Bíliny, přesto Kevin 
ukázal svojí tvrdost a  tím vyhrál na body. Za 

to mu moc děkujeme, tímto si vybojoval místo 
na MČR do Karviné.
Druhý boxer byl Marcus Tyla, který boxoval 
též s  velmi vyrovnaným a  dobrým boxerem 
z  Mostu. Vůbec to nebylo jednoduché, ale 
Markus ukázal lepší techniku a  přesnost 
s dobrými zadními údery, tím si též vybojoval 
místo na MČR v Karviné.
Třetí boxer z  Mikulášovic Matěj Steranka 
překvapil ve velmi vyrovnaném zápase 
a  nakonec ho vítězně ukončil. Byl to boj do 
poslední sekundy, též si zajistil místo na MČR 
v Karviné. Matěj si zaslouží velké poděkování. 
Jako čtvrtý boxer nás reprezentoval Roland 
Fila. Měl velmi vyrovnaného soupeře, přesto 
Roli ukázal své zkušenosti a dobrou trefenou 
ranou vyhrál v prvním kole RSC, teď si zajistil 
místo na MČR v Karviné, gratulujeme.
Náš poslední boxer Honza Bajger, který měl 
jeden z nejtěžších a nejhezčích zápasů. Byť to 
byla to bitva do poslední sekundy, zaslouženě 
vyhrál na body. Za to mu moc gratulujeme, 
tím jsi také získal místo na MČR v Chomutově.
Náš boxerský klub může být velmi hrdý na své 
svěřence, protože dokázali to, že doopravdy 

umí boxovat. Během měsíce až dvou, se 
zúčastníme dvou mistrovství České republiky 
v boxu, v Chomutově a Karviné. Moc se těšíme 
a  příprava už pomalu začíná, jinak bych 
chtěl poděkovat moc za podporu mé rodině, 
mým kolegům Jiřímu Krpálkovi a  Vladimíru 
Krupínskému, sponzorům, kamarádům, 
přátelům a  městu Mikulášovice. Všem za 
podporu ještě jednou moc děkuji.                                      

Ondřej Berki

Foto: vlastní
Bezmála dvacítka mladých fotbalistů si domácí zimní soustředění 
užila.

Výsledky Český Brod:
Nejmladší žákyně:
1. místo  Alice Vejražková
2. místo   Zuzana Vejražková
Nejmladší žáci:
1. místo   Matěj Knap
2. místo  Patrik Kalousek
Mladší dorostenci:
1. místo  Ondřej Fúsek
4. místo   Lukáš Machorek

Ženy „A“:
4. místo  Andrea Fúsková
Muži „A“:
4. místo  David Machorek
Ženy „B“:
1. místo  Květa Fúsková
Muži „B“:
1. místo   Tomáš Fúsek

Úspěšní boxeři mikulášovického klubu boxují v ringu  
i na mezinárodní úrovni.

Nejmladší žák Matěj Knap si připsal první vítězství

Nejmladší žákyně sestřenice Alice (1) a Zuzana (2) Vejražkovy


