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SVOZY ODPADŮ 
ČERVENEC 2022

DOMOVNÍ ODPAD
týdenní - každé pondělí

14ti denní - liché pondělí 4.7. a 18.7.
kombinovaný  

liché pondělí 4.7. a 18.7.

PYTLE S TŘÍDĚNÝM ODPADEM
sudé pondělí 11.7. a 25.7.

BIO ODPAD
sudé středy 13.7. a 27.7.

SBĚRNÝ DVŮR
každý všední den 

od 14.00 do 16.00 hodin
sobota 2.7., 16.7. a 30.7.
od 9.00 do 11.00 hodin

Michal David přilákal na koupaliště stovky fanoušků
Samotný koncert byl avizovaný dlouhou dobu před 
svým uskutečněním, ale co se začalo šuškat jen několik 
dní před samotným vystoupením umělce bylo to, že při-
letí vrtulníkem. Velké překvapení pro účastníky koncer-
tu to nakonec opravdu bylo a Michal David se v sobotu  
4. června snesl z nebe na rezervní fotbalové hřiště. Místo 
běžné cesty autem přistál krátce před samotným kon-
certem vrtulník Bell, ze kterého umělec vystoupil a za-
mířil rovnou k pódiu. Po mikulášovickém koncertování 
totiž spěchal na další štaci do Rozvadova. Bezmála za 
dvě hodiny po místním angažmá totiž Michal David vy-
stupoval na druhé straně republiky jako host skupiny 

Kryštof. I přes tento našlapaný večerní program si našel 
čas na věrné fanoušky, aby si s nimi udělal fotku a pode-
psal pár cédéček a také několik historických vinylů.
Účastníci koncertu tak měli zážitek nejen před pódiem, 
ale i ze samotného příletu a příchodu popové legendy, 
která svým vystoupením zaujala hned několik přítom-
ných generací. Po dlouhé „covidové“ pauze se tak v Mi-
kulášovicích mohla pobavit bezmála tisícovka obyvatel 
nejen z  našeho města, ale také okolního regionu Šluk-
novska.

Text a foto: Tomáš Fúsek

Čtyři medajle z MČR
str. 8

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!

Úterý 5.7.2022
Pecha, Peterová
městské koupaliště 

17.00 h. - módní přehlídka
19.00 h. - koncert 
muzikálové hity

po skončení After Party 
bratři Čechové
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Mikov věnoval dalších 120 tisíc korun Vojenskému fondu 
solidarity a představil nový nůž Repetitor

Dvě pravdy o ZŠ a MŠ 
v Mikulášovicích

Zveřejnění návrhu zásad péče 
2022 - 2041 o Národní park 

České Švýcarsko

Turistické jízdní řády pro 
oblast Českosaského 

Švýcarska na rok 2022
Zážitky v Českosaském Švýcarsku 

2022/2023

Turistické noviny na léto 2022

Ředitel firmy Mikov Karel Ježek za přítomnos-
ti náčelníka generálního štábu Aleše Opaty 
předal ve čtvrtek 26. 5. 2022 generálce Lence 
Šmerdové symbolický šek na částku 120 tisíc 
korun na podporu Vojenského fondu solidari-
ty. Tyto prostředky byly shromážděny v rámci 
dlouhodobého projektu „Válečný veterán“.
Cílem projektu „Válečný veterán“ je propojit 
připomínku hrdinství českých a  českosloven-
ských vojáků s  humanitární pomocí pozůs-
talým po padlých vojácích i  vojákům, kteří 
ztratili své zdraví při plnění svých služebních 
povinností.
„Mikov v rámci projektu uvádí na trh nože  in-
spirované některou z významných vojenských 
misí naší armády. Z každého prodaného nože 

pak připadne Vojenskému fondu solidarity 
300 Kč,“ řek Martin David, obchodní ředitel 
firmy.
Nůž Repetitor nese jméno kontrolního stano-
viště T 23 - Repetitor, kde v rámci plnění úkolů 
mise UNPROFOR zahynuli v  srpnu 1995 dva 
čeští vojáci - Luděk Zeman a Petr Valeš. Jeho 
konstrukční pojetí je podle autora nože majo-
ra Romana Hippíka jistou reminiscencí slavné-
ho bodáku k samopalu vzor 58.
V  rámci projektu Válečný veterán již Mikov 
uvedl limitovanou sérii nože M-1917, který byl 
vyroben podle vzoru z  pozůstalosti válečné-
ho hrdiny armádního generála Josefa Bílého. 
Po něm pak následovala číslovaná edice nože 
Storm inspirovaná operací Pouštní bouře. Re-

petitor je tak v pořadí třetím nožem projektu.
Vojenský fond solidarity byl založen v  roce 
2015 a podporuje vojáky a  jejich rodiny, kte-
ří se nezaviněně ocitli v  tíživé životní situaci. 
Mikov jako největší český výrobce nožů a kan-
celářské techniky, do jehož vlastnictví patří 
i výrobce ručních nástrojů Narex Bystřice, díky 
projektu „Válečný veterán“ již Vojenskému fon-
du solidarity poskytl 230 tisíc korun. 
„Dlouhodobá a  systematická podpora Vojen-
ského fondu solidarity je dárcovskou prioritou 
firmy Mikov. Naši vzájemnou dlouhodobou 
spolupráci ale především považujeme za vel-
kou čest a poctu,“ prohlásil při předávání šeku 
Karel Ježek. 

PhDr. Bedřich Jetelina - ředitel komunikace

Pravda č. 1.
Naše ZŠ je ve všech směrech skvělá, je 
tam skvělé vedení, skvělý kolektiv, úro-
veň výuky je vysoká, naši absolventi jsou 
skvěle připraveni a  jsou žádáni na všech 
úrovních následného vzdělávání i  za 
hranicí Šluknovského výběžku. Jedná se 
o vyhlášenou, prestižní školu v rámci re-
gionu. 

Pravda č. 2
Celé roky jsou rodiče a  široká veřejnost 
přesvědčováni o  pravdě č.1. Přišel však 
školní rok 2021/22 a pravda o naší ZŠ se 
jeví jinak. ZŠ v  Mikulášovicích se potýká 
s  mnoha problémy. Nevhodné chování 
vůči žákyním, těžká šikana mezi žáky, sla-
bá úroveň výuky, neschopnost zvládnout 
chování žáků, nedostatečné znalosti ab-
solventů naší ZŠ a malé uplatnění našich 
žáků na prestižních školách za hranicí 
Šluknovského výběžku. Obsazenost žáky 
v naší škole neustále klesá, i když v okol-
ních obcích jsou školní třídy naplněny na 

hranici svých kapacit. Lze toto považovat 
za úmysl usnadnit si práci nebo se jedná 
o  neschopnost vedení ZŠ? Lze skutečně 
souhlasit s tvrzením, že se jedná o žáda-
nou a prestižní školu v regionu? 
Naši absolventi jsou prý skvěle připraveni. 
Jak je tedy možné, že dochází k doučová-
ní žáků mimo výuku a rodiče oslovují zku-
šené pedagogy z řad důchodců? Součas-
ná garnitura pedagogů snad svoji práci 
za současný plat nezvládá? Jak je možné, 
že jsou propouštěni aprobovaní, zkušení 
a aktivní pedagogové na úkor nevzděla-
ných? Takovýchto otázek je mnoho. 
V současné době proběhla ve škole nor-
malizace, vrátilo se staré známé vede-
ní, staří známí pedagogové. Nové tváře 
i mladí pedagogové byli odejiti a ti, kteří 
ještě zůstali, odejiti budou.
A zůstala s námi také hořká pravda č. 2. 
Hezké prázdniny.

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

Oznámení návrhu Zásad péče o Národní park České Švý-
carsko pro období 2022 -2041.
K návrhu Zásad péče se může každý vyjádřit ve lhůtě do 
10. 7. 2022. 
Podrobnosti na: www.npcs.cz/zverejneni-navrhu-zasad-
-pece-2022-2041-o-np-ceske-svycarsko

Tato skvělá pomůcka pro cesty už existuje 15 let a v tu-
rismu přeshraničních destinací nemá v  Česku obdoby. 
Naleznete zde všechna spojení sezony, včetně např. lodí 
z  Ústí do Hřenska a  do Bad Schandau za lidové jízdné 
v tarifu DÚK, červený autobus z Mezní Louky na König-
stein a další. Přehledné, včetně mapek a pokynů pro ná-
vštěvu obou národních parků.
Tištěnou brožuru v  českém i  německém jazyce získáte 
na informačním středisku v Mikulášovicích.
Elektronicky ji lze stáhnout na této adrese: www.
ceskesvycarsko.cz/sites/default/files/inline-files/
tur_jizdni_rady_fahrplan_2022_el.pdf?utm_source=-
newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=-
newsletter_cervnovy&utm_term=2022-06-23

Před prázdninami a letním volnem spoustu inspirace pro trávení času v prostředí kop-
ců, skal, lesů a využívání služeb a místních produktů přinesou také nové „Zážitky“, které 
obecně prospěšná společnost České Švýcarsko vydává již od roku 2010. Také tuto pub-
likaci můžete obdržet přímo v našem městě v informačním středisku. 

Výlety nejen do nejznámějších míst národního parku i pro děti, informace z dopravy, 
kulturní a sportovní akce a spousta dalších tipů na trávení volného času v Českosas-
kém Švýcarsku. Noviny k dostání v informačním středisku na náměstí. Otevřeno máme 
každý den od 9.00 do 16.00 hodin, k dostání je zde řada dalších tiskovin z okolního 
regionu, možnost nákupu zajímavých suvenýrů, pohlednic, map a v neposlední řadě 
téměř kompletní sortiment nožů od firmy Mikov.

Informační středisko, Nožířské muzeum a  prodejna 
suvenýrů i  nožů je otevřená současně. Otevřeno je 
od pondělí do neděle v  době od 9.00 do 16.00 hodin 
s  polední pauzou 12.00 - 12.30 hodin, návštěvu větší 
skupiny je nutné předem domluvit. Případné informace 
na tel.: 739 452 734, e-mail: ic@mikulasovice.cz
Nožířské Muzeum rozšířilo svoji expozici o  další patro 
a celou řadu nových exponátů.

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

AKTUALITY 
Z INFORMAČNÍHO STŘEDISKA 
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Pro lepší město
Mikulášovice
D R O B N É  S A K R Á L N Í 
PA M ÁT K Y

Ing. Trojanová Miluše, 
Starostka města

Ing. Bláha Antonín, 
Místostarosta města

Vážení občané,

Součástí života člověka a krajiny 
jsou stavby, které nejsou sice 
cenné a vzácné kulturně či his-
toricky, ale jsou hodnotné díky 
těm, kteří je do přírody zasadi-
li, kteří k nim měli osobní vztah 
a�kteří je dodnes využívají k za-
stavení, k odpočinku, k setkání 
s�druhými, k�modlitbě …

Drobné sakrální památky 
jsou nejčastěji Boží muka, kříž-
ky, malé kapličky a smírčí kříže. 
K� nim se přidávají méně časté 
sochy svatých, svaté obrázky 
a�zvoničky. Jsou krásné, obdivu-
hodné, vzbuzují úctu, navozují 
pokoru a dovedou říci mnohé. 
Skrývají úžasné příběhy, jsou 
nejen ukazatelem starých nebo 
poutních cest, ale také orientač-
ním bodem a současně předsta-
vují paměti lidí a významné udá-
losti v�krajině.

I v našem okolí máme mnoho 
takovýchto památek. Vypravte 
se k nim, hledejte a�obdivujte.

Vážení občané, víte, že ve vo-
lebním období 2018–2022 byly 

do obnovy drobných sakrál-
ních památek z rozpočtu města 
v� Mikulášovicích investovány 
nemalé peníze? Víte, že město 
Mikulášovice se  nančně podí-
lí na plánované opravě střechy 
kostela sv. Mikuláše, opravě 
schodiště,  nančně podpořilo 
provoz kostela a přes Spolek 
Nixdorf  nančně podpořilo kul-
turní dění v kostele? 

Ve fotogalerii přinášíme ukáz-
ku památek, které byly v letech 
2018–2022 opraveny.

Do dalších let se připravují re-
konstrukce kapličky na Salmově 
i rekonstrukce Trojboké kaple. Je 
smutné, že zastupitelstvo nemě-
lo vůli schválit přípravu projekto-
vé dokumentace na rekonstruk-
ci kulturní památky v� majetku 
města nemovitost č.p.� 2 – Cí-
sařský dům. Je smutné, že ti za-
stupitelé, kteří se holebají péčí 
o památky a vztahem k historii 
toto nepodpořili. Bez projektové 
dokumentace a stavebního po-
volení nikdy nemůže dojít k� re-
konstrukci této památky.

Ing. Trojanová M Ing. Bláha Antoní 1. Kříž Dolní Mikulášovice
2. Kříž Horní Mikulášovice
3. Kříž Mikulášovičky
4. Pomník Anni Frind
5. Pomník u koupaliště
6. Socha sv. Jana Nepomuckého

1

2

3

4

5

6
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Cena přístav opět po čase 
v našem regionu

Výluka na Dráze Národního parku U28 
mezi Děčínem a Bad Schandau

Česká rada dětí a mládeže (ČRDM) udělila 26. května 2022 devět svých tradič-
ních výročních ocenění lidem, kteří významně podporují mimoškolní práci 
s dětmi a mládeží.  Mezi oceněnými byl i zástupce našeho regionu senátor 
a místostarosta města Krásná Lípa Zbyněk Linhart.
Cena Přístav je symbolickým výrazem uznání představitelům veřejné správy 
a samosprávy – často na lokální či regionální úrovni – ale také společnostem 
či jednotlivcům za jejich přínos k rozvoji mimoškolní práce s dětmi a mládeží. 
Cena má podobu ručně broušené karafy ve tvaru majáku s motivy vycháze-
jícími z loga ČRDM. Jeden každý kus je vlastně originálem, neboť se od sebe 
odlišují drobnostmi ve zpracování. Spodní část karafy navíc zdobí emotivní 
tematické poselství.
Zhruba tříhodinové setkání zástupců ČRDM s laureáty se odehrálo na zahra-
dě a  ve vile Impact Hub na pražských Vinohradech. Předávání samotného 
ocenění mělo podobu zahradní slavnosti a probíhalo v příjemné atmosféře, 
jež se nesla tak trochu i v lehce nostalgickém duchu první republiky. 
„Cenu Přístav jsem vnímal jako jakési dovršení toho, že ta cesta byla správná 
a že jít po ní stojí za to. Kromě těch úžasných hvězdných obloh na skautském 
táboře, úžasných přátelství, která zažijete, vám někdo dal najevo, že si toho 
strašně váží. A to vám pak dá impuls: to, co děláte, má smysl. No, a tak se od 
té doby nějak rvu…“ zavzpomínal Petr Gazdík, jenž se slavnostního předávání 
cen zúčastnil.
A nám nezbývá, než našemu oceněnému touto cestou poděkovat za podpo-
ru naší činnosti a popřát mu hodně úspěchů v dalším působení.

Za použití materiálů ČRDM zpracoval Vlastimil Jura
Foto: vlastní 

Na Dráze Národního parku U28 mezi Děčí-
nem a Bad Schandau bude v některých dnech 
a u některých vlaků od neděle 26. června 2022 
do změny jízdního řádu dne 10. prosince 2022 
výluka.
1. Vše je uvedeno v přiloženém jízdním řádu. 
Vždy však vyhledávejte pro jistotu ověření 
v IDOSu.
2. Každé pondělí místo několika vlaků jedou 
náhradní autobusy, označené červeně s  po-
známkou 69 (tj. jede jen v  pondělí).  Jedou 
z Děčína od nádraží a zastavují pouze v Hřen-
sku - nábřeží, ve Schmilce, v Postelwitz a u ná-
draží v Bad Schnadau, kde je přestup na vlak 

směr Rumburk. To platí i opačně.
3. Každé pondělí, středu a  sobotu to samé 
platí pro vlak, který je nahrazen autobusem 
s poznámkou 64, odj. z Děčína do Bad Schan-
dau 14:38 a  z  Bad Schandau do Děčína ve 
14:43.
To znamená, že v  pondělí u  několika vlaků 
a ve středu a v sobotu u jednoho odpoledního 
vlaku musíte vždy přestoupit v Bad Schandau 
z vlaku na bus nebo opačně. Má to jednu „vý-
hodu“ – bus vás zaveze přímo do Hřenska - ná-
břeží, kde má zastávku (místo vlaku v Schöně).

Jízdní řád naleznete na:
https://www.ceskesvycarsko.cz/sites/default/
files/inline-files/VJ%C5%98_083_BSchan-
dau-D%C4%9B%C4%8D%C3%ADn_%C4%-
8Derven-prosinec.pdf

KALENDÁŘ AKCÍ

5.7.2022 

Pecha, Peterová - koncert, koupaliště 
17.00 hodin - módní přehlídka
19.00 hodin - koncert muzikálového mixu
po skončení After Party - bratři Čechové

9.7.2022 Eastern Tunes 
celodenní program

16.7.2022 Turnaj v malé kopané
fotbalový stadion Mikulášovice

6.8.2022 Nožířské slavnosti - koupaliště 
celodenní program
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Mikulášovičtí mladí chovatelé se 
opět zapojili do olympiády

Pozvání na Salmov na 5. letní výstavu 
zvířat mladých chovatelů

Za dobu činnosti chovatelského kroužku 
v našem spolku už vznikla tradice s účas-
tí v  olympiádě mladých chovatelů. Je to 
jednoznačný výchovný a  znalostní vý-
stup, bez kterého si už chovatelský rok 
nikdo neumíme představit. Děti přichá-
zejí a jak „stárnou“, odcházejí a místo nich 
nastupují zase jiné, u práce s dětmi to ani 
jinak nejde, takže stále začínáme znovu 
a  znovu od začátku. Podle zpracované-
ho plánu v  našem spolku proběhlo jak 
základní, tak i  postupové - okresní kolo 
soutěže.
V  základním kole, které se uskutečnilo  
28. dubna, soutěžily děti ve třech odbor-
nostech. Vítězkou se stala v  hlodavcích 
Kamila Krpálková, u  psů zvítězil Tomáš 
Barna a v odbornosti teraristika pak Mar-
tin Belušiak.
Postupové kolo se následně uskutečnilo 
19. května ve dvou chovatelských odbor-
nostech. V odbornosti hlodavců zvítězila 

Kamila Krpálková a v odbornosti teraris-
tiky Martin Belušiak. Do celostátního kola 
této vědomostní soutěže, která proběh-
ne v polovině srpna v Jihlavě, postoupila 
po splnění všech soutěžních podmínek 
Kamila Krpálková a  automaticky vítězka 
loňského celostátního kola v  Olomouci 
v odbornosti psů Marcela Shánělová.
Soutěž již několik let podporují Dobrovol-
ný svazek obcí Sever a město Mikulášovi-
ce, díky nimž účastníci obou kol obdrželi 
krásné poháry, krmení pro své čtyřnohé 
miláčky a  od sponzora Pivovaru Kocour 
z  Varnsdorfu sety jejich vyhlášených li-
monád, za což si zaslouží všichni od nás 
velké poděkování. 
Našim postoupivším reprezentantům 
přejeme hodně zdaru v celostátním kole, 
o jehož průběhu Vás budeme informovat 
v některém letním čísle novin.  

Vlastimil Jura, předseda spolku Mladí 
chovatelé zvířat z Mikulášovic

Už léta pořádá zdejší spolek mladých 
chovatelů zvířat pro širokou veřejnost 
a  především pro děti v  Mikulášovicích 
a  blízkém okolí propagační výstavy zví-
řat. I letos mladí chovatelé zvířat z celého 
Šluknovského výběžku spolu s  účastní-
ky právě probíhajícího dětského tábora 
s  vlastními zvířaty zde budou v  sobotu 
30. července soutěžit se svými zvířecí-
mi miláčky nejen o vítězství jednotlivců, 
ale i  mezi obcemi a  městy. Dozvíme se 
tak, z  kterého místa se zvířata divákům 
nejvíce líbí! Přijďte podpořit naše mladé 
chovatele, z  nichž někteří loni úspěšně 
reprezentovali náš spolek a město v celo-
státním kole chovatelské olympiády. Jste 
srdečně zváni! Akce je finančně podpo-

rována městem Mikulášovice a  dalšími 
regionálními sponzory.
Zvířata je potřeba na výstavu přinést 
zdravá, v  době mezi 9.30 a  10.00 hodin, 
kdy se výstava otevírá pro veřejnost. 
V průběhu výstavy si společně svá zvířát-
ka představíme a popovídáme si o nich, 
ve 14.00 hodin je na programu beseda 
s kynologem a jeho ukázkou, jak se cvičí 
služební psi. Při příležitosti výstavy bude 
vyhodnocen 2. ročník amatérské fotogra-
fické soutěže Děti a zvířata. Předpokláda-
ný konec výstavy je v 17.00 hodin.
Akce je pořádána za podpory města Mi-
kulášovice.

Vlastimil Jura, předseda spolku 
Mladí chovatelé zvířat z Mikulášovic

HOUBAŘI INFORMUJÍ
Dřív to bývaly rostliny
Ať se to líbí, nebo ne, houby dřív patřily do skupiny rost-
lin. Později jim byla vyčleněna samostatná kategorie. 
Mykologové a vědci totiž tvrdí, že jsou evolučně víc pří-
buzné živočichům, než rostlinám.
Rostou téměř všude, jedlé druhy se dají konzumovat 
a z některých hub můžeš dokonce i stavět.
Speciálně vyšlechtěné a zvláštním způsobem vysušené 
podhoubí je podle vědců pevnější než beton!

Houba na 10 kilometrech čtverečních
Václavky jsou nesmírně chutné a oblíbené houby. Můžeš 
je nakládat do sladkokyselého láku, konzumovat vařené 
nebo jako součást guláše nebo houbového aspiku. Vě-
děla jsi ale, že václavky jsou mírně jedovaté? Na jedova-
tosti ztrácí vařením či další tepelnou úpravou. Zajímavé 
jsou také svou velikostí. Největší zaznamenaný jedinec 
václavky smrkové (Armillaria ostoyae) se vyskytuje v ná-
rodním parku Malheur v Oregonu, kde pokrývá plochu 
10 km2. Právem je tak považován za největší houbu svě-
ta.

Nejdražší houby světa
Asi nikoho nepřekvapí, že nejdražší houbou světa je 
bílý lanýž. Pokud bys ho chtěla ochutnat, budeš muset 
sáhnout hodně hluboko do kapsy. Houba o  velikosti 
nějakých 4 cm tě v  luxusní restauraci přijde klidně i na 
9.000 korun. A to není nic oproti unikátu, který byl vydra-
žený v roce 2008. Obřího bílého lanýže kupec koupil za  
300 000 dolarů!

Nejjedovatější houba není muchomůrka zelená
Pokud se někoho zeptáš na nejznámější a nejjedovatější 
houbu světa, pravděpodobně ti celkem sebejistě odpo-
ví, že jde o muchomůrku zelenou. Ta je sice nejjedova-
tější houbou u nás a celkově se řadí na druhé místo, pr-
venství ale patří exponátu z Jávy – „čepičatce“ Galerina 
sulciceps, která obsahuje dokonce 3-5x větší množství 
amanitinů než muchomůrka zelená.

Kdy (ne)rostou houby
Ideální podmínky pro houbaření nastávají tehdy, když 
jsou denní a noční teploty přibližně stejně vysoké. Op-
timální teplota pro růst hřibů je 15 až 20 stupňů. Pokud 
v jeden den zaprší a půda se zapaří, houby nejvíce po-
rostou desátý den. Pokud v lese najdeš hříbek, který má 
tři centimetry a nevezmeš ho domů, věř, že následujících 
24 hodin povyroste o celých pět centimetrů.

Houby posilují imunitu
Mykologové se svorně shodují na tom, že pravidelná 
konzumace (jedlých!) hub zvyšuje imunitu člověka. Mezi 
největší „životabudiče“ patří hlíva ústřičná či houževna-
tec jedlý. Jejich velkou předností je pročištění organis-
mu, trávicího ústrojí a nastartování metabolismu.

Pozor na alkohol
Dlouhé roky u  nás panoval mýtus, že zapíjet houbový 
guláš nebo smaženici pivem je zbytečný hazard se zdra-
vím, který nemusí končit dobře. Ve skutečnosti alkohol 
v rozumné míře nevadí. Příliš se ale nedoporučuje kon-
zumovat houby a pít na ně víno. Tyto dvě dobroty totiž 
začnou v břiše kvasit a mohou způsobit velké křeče. Al-
koholu by ses měla vyhýbat taky v případě, že konzumu-
ješ pokrm z hnojníku inkoustového a příbuzných druhů.

Za spolek houbařů připravil Hodůl Milan
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TIP  NA VÝLET  
V Zubrnickém skanzenu si najde každý to své podle chuti

Rumburští turisté 
mají novou klubovnu

Mikulášovický boxerský klub sahá na prvenství

Pokud se vydáte na tento výlet, připravte se 
na to, že budeme velice příjemně cestovat 
časem do minulosti, kterou už dnes pamatují 
jen ti dříve narození. Dopředu zaručujeme vý-
sledek, v  němž se bude mísit radost, překva-
pení, sentiment, probuzené vzpomínky, což 
se zcela jistě spojí v  celkovou spokojenost. 
Naším dnešním cílem je vesnička na severozá-
padním svahu pod Cukrovou horou, čítající na 
240 stálých obyvatel, nesoucí název Zubrnice, 
původně Saubernitz, s  doloženými podklady 
o vzniku okolo roku 1352.
Skanzen založený až poměrně dost pozdě byl 
po nadměrném úsilí otevřen pro veřejnost 
v roce 1988 a zcela zapadá do rázu obce. Nejde 
totiž o uzavřenou expozici, ale areál je součás-
tí vesnice, když jen doplňuje ostatní roubená 
a  hrázděná stavení, o  čemž se sami přesvěd-
číte při přesunu z  jednoho zajímavého místa 
k druhému. Součástí prohlídkového okruhu je 
zemědělská usedlost s  vnitřním i  vnějším vy-
bavením pro tehdejší sedláky, selky a čeledíny. 
Projdeme například sušárnu ovoce, chmele, 
varnu povidel ale i obydlí tehdejších majitelů. 
Při návštěvě staré školy a jedné z tříd zaplesá 
srdce každého pamětníka. Mladí ani neuvěří. 
Posedíte si ve stejné lavici s kalamářem přes-
ně jako tenkrát za mlada, kdy jste v totožném 
prostředí začali rozum brát. Na stěnách jsou 

rozvěšeny přesně ty samé obrazy jako byly 
u vás ve třídě. Obraz určený písmenu A s vy-
světlivkou „Stůj Alenko, auto houká. Na něm 
v pytlích bílá mouka. Auto mouku rozváží, na 
veliká nádraží“. Určitě z toho budete naměkko. 
Tím spíš, když se jedna z příjemných a milých 
průvodkyň převtělí do role paní učitelky, po-
sadí vás do lavice podle svého zasedacího po-
řádku, povypráví o tom, jak to tenkrát chodilo, 
občas někoho vyvolá, pokárá, bude-li nutné 
i rákoskou pohrozí. Za to poslední by byl kan-
tor v  dnešní době bezesporu přinejmenším 
popotahován!
Další okružní procházkou dojdeme ke mlýnu 
se zachovalým vodním kolem poháněným vo-
dou z protékajícího Lučního potoka. Seznámí-
me se s tzv. Rybochodem, což je jakési vodní 
schodiště usnadňující na vodním toku loso-
sovitým rybám překonání stupňů na potoce 
cestou na trdliště. Odpovědi na otázky přene-
cháme místním. Pro život ptáků, obojživelníků 
a dalších chráněných živočichů je velice důle-
žitý i lesní mokřad. Hlavně klukům zůstane asi 
nejvíc v  paměti nedaleké nádraží, které bývá 
v  turistických materiálech označováno jako 
nejmalebnější zastávka v Čechách. Několikrát 
ji už proto využili filmaři, jako například pro 
film Páni kluci nebo Rebelové. Místní trať mezi 
Velkým Březnem a  Zubrnicemi je už sice pro 

normální provoz odepsaná, ale našlo se pár 
nadšenců, kterým to bylo líto a  jako turistic-
kou atrakci zrealizovali víkendové a  sváteční 
projížďky s  výjezdem z  nádraží na Střekově. 
Vedle mnoha zachráněných drážních relikvií 
stojí za pozornost hlavně unikátní sbírka dre-
zín. Dostanete dokonce možnost použít osob-
ně na vlastní pohon tu šlapací.Při návratu do 
centra se na návsi nevyhneme historické stud-
ni z roku 1695, baroknímu kostelu s původním 
gotickým jádrem a  fragmenty z  15. století. 
Čtyři smírčí kříže byly před kostel přemístěny 
z oblastí, do kterých zasáhla těžba severočes-
kých povrchových dolů. Daleko více se o všem 
v Zubrnicích dozvíte na jednotlivých zastave-
ních na místní naučné stezce nebo z  brožu-
ry v  místním infocentru. Skanzen se nadále 
rozšiřuje. V plánu bylo například elektronické 
muzeum se sbírkou spotřební elektrotechniky, 
radiotechniky, gramofonů, starých elektronek. 
Jeho součástí mělo být (a možná už i je) mode-
lové kolejiště odpovídající místní trase. Zubr-
ničtí během roku lákají na víkendové akce 
jako je masopust, Velikonoce, Myslivecký den, 
jarmark, pouť sv. Máří Magdalény, Podzim na 
vesnici a samozřejmě i Vánoce. Takže dveře do 
Zubrnice jsou otevřené po celý rok.

Text a foto: Petr Horák

Klub českých turistů, odbor Rumburk má od  
2. června 2022 novou klubovnu, která se na-
chází na Jiříkovské ulici v  budově Kamzíku. 
Slavnostní otevření se uskutečnilo při konání 
členské schůze a turisté poprvé klubovnu s ra-
dostí využili a do posledního místečka zaplnili.
Klubovnu budou členové používat k  bese-
dám, přednáškám, a  především jako zázemí 
svých nejmenších členů, pro které v části klu-
bovny byla zřízena herna, pracovní a hudební 
koutek. Velké poděkování směřuje k  manže-
lům Simoně a Janu Bukvovým, kteří na své ná-
klady provedli celkovou rekonstrukci a vnitřní 
prostory kompletně vybavili. 
Konečně budou mít turisté zázemí, jaké si je-
jich tradice a členové zaslouží. Věříme, že bude 
opravdovým srdcem klubu, kde budou všichni 
rádi trávit část svého volného času. Každoroč-
ně klub pořádá pro veřejnost více než čtyřicet 
akcí, čímž se nemalou měrou podílí na roz-
voji cestovního ruchu v našem regionu, a rád 
přivítá na svých akcích nebo ve svých řadách 
každého, mladé či starší, kdo má rád turistiku 
a společné výlety.
za Klub českých turistů, odbor Rumburk

Vlasta Hnilicová - člen výboru

Závěrem května se v Hrádku nad Nisou konala 
RockNet liga boxu a tak jako každou ligu i ten-
tokrát byl přítomen Mikulášovický boxerský 
club. Zúčastnilo se ho 5 našich boxerů: Kevin 
Tyle Matěj Steranka Marcus Tyla Roland Filo 
Jan Bajger (který mimochodem vede z  prv-
ního místa tuto ligu RockNet do 15 let), vše 
se ziskem 5 výher bez jediné prohry. Takový 
výsledek nebyl pro mikulášovické boxery ani 
první a doufejme, že ani poslední.
Dělí nás 5 bodů před druhým místem Veki 
Chomutov a  naši kluci mají ještě před sebou 
jeden krůček abychom vyhráli 1 ročník.
Mikulášovičtí kluci mají před 
sebou ještě jeden důleži-
tý zápas. V  současné chvíli 
jsme totiž na prvním místě  
1. ročníku ligy RockNet za rok 
21/22, který se bude konat  
18. června v  Chlumci u  Ústí 
nad Labem.  V těsném závěsu 
za námi s  rozdílem 5 bodů je 
Veki Chomutov. Pro náš boxer-
ský club je tento den velmi dů-
ležitý a  naši boxeři se pečlivě 
připravují. Věříme, že tuto ligu 
a  pohár za nejlepší boxerský 
club v  ČR poputuje do Miku-
lášovic. Tímto chceme moc 
poděkovat klukům za řádnou 

reprezentaci.
Jinak se boxerský club také zúčastnil profesio-
nálního galavečera v polském Opole. Tam nás 
zastupoval v super těžké váze Roman Wagner. 
Bohužel jeho soupeř byl ještě jednou tolik 
větší než Roman a ten tak prohrál, ale i tak mu 
děkujeme za skvěle odvedenou práci. Chtěli 
bychom moc poděkovat realizačnímu týmu, 
městu Mikulášovice, sponzorům, našim rodi-
nám, kamarádům a  přátelům za velkou pod-
poru, bez vás bychom to určitě nedali.

Děkujeme, boxu zdar – Ondřej Berki.

Střed vesnice i skanzenu Zubrnice Autor pozvánky na výlet testuje drezínu s vlast-
ním pohonem

Školní třída jak jí pamatují dříve narození
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Mezinárodní turistický pochod 
Severní stopou se vydařil

Letní biatlon se rozjel 
na plné obrátky

V sobotu 21. května 2022 uspořádal Klub českých turistů Dolní Poustevna ve spoluprá-
ci s městem Dolní Poustevna 44. ročník turistického pochodu Severní stopou.
V týdnu před akcí bylo hezké, letní počasí. V pátek bylo ještě nádherně. Večer nás pře-
kvapila bouřka a silný vítr. (Ranní vlak z Rumburku přes Panský měl zpoždění, protože 
na trať spadly stromy). V sobotu ráno bylo jasno, po sedmé hodině ale oblačno a větr-
no, odpoledne oblačno a teploty k 18°C.  Pro turistiku se počasí vydařilo. Letošní STO-
PA se konala po dvouleté covidové pauze. Poslední, 43. ročník byl v roce 2019. Zájem 
o tento pochod byl opět velký, což se ukázalo na celkovém počtu - 1.590 účastníků. 
Start pochodu byl v Dolní Poustevně v areálu turistické základny za hřištěm. Turisté 
si mohli vybrat pěší trasy od 3 km do 20 km (celkem 5 tras). Cyklisté absolvovali trasy  
20 km, 25 km a  40 km. Turistickou atrakcí letošní „stopy“ byla rozhledna Tanečnice. 
Účastníci navštívili i vilémovský kostelík (vyobrazen na keramickém suvenýru). Občer-
stvení na trase bylo možné v kolibě na Tanečnici a na stadionu ve Vilémově. Na kont-
rolách obdrželi turisté zajímavá razítka - barevné kontrolní etikety. Na krátkých trasách 
byly pro děti již tradičně připraveny soutěže o bonbóny. Zvláštní odměnu získaly malé 
děti, které plnily podmínky akce „Toulavý kočárek“. Účastníci s kočárky absolvovali krát-
ké trasy 3 km, 5 km a 8 km. V cíli pochodu na Čtverci bylo opět velmi rušno. Turisté 
přicházeli, hrála kapela a hlavně bylo spoustu času se potkávat se sousedy, kamarády 
a turisty. Všichni turisté obdrželi barevný pamětní list a keramický suvenýr.  Zvláštní 
odměnu obdrželi 3 nejmladší a 3 nejstarší účastníci. K občerstvení byly připraveny pár-
ky z udírny, gulášek, pivo, limo a sladkosti. Hudební produkci zajistila trempská kapela 
Náplava z Děčína. Účastníci si mohli zakoupit turistické suvenýry a výrobky z keramic-
ké dílny. Děti i dospělí si mohli vyzkoušet střelbu - paintball.

S T A T I S T I K A
Letošní STOPY se zúčastnilo  1.590 účastníků a 100 pořadatelů, tedy 1.690 celkem.
Letošní ročník byl  8. nejúspěšnější v historii pochodu.
Nevyšší účast byla v roce 2006 na 30. ročníku - 1.917 účastníků.
Nejúspěšnější trasy letošní STOPY:
8 km 626 účastníků
15 km  382 účastníků
Z celkového počtu 1.590 účastníků bylo 89 turistů z Německa.
Cyklistů jelo celkem 50. Dětí se zúčastnilo 462. Kočárků bylo asi 48.
O zdárný průběh pochodu se staralo 100 pořadatelů (25 dětí na kontrolách a hrách,  
75 dospělých na startu, na trasách a v cíli).
Nejmladší účastníci:
1. Ján Bošek 19 dnů   5 km    Varnsdorf
2. Viola Komárová 3 měsíce, 0 dnů   8 km    Dolní Poustevna
3. Veronika Králová 3 měsíce, 2 dny   5 km    Česká Lípa
Nejstarší účastníci:
1. Gerd Hornig 86 let 15 km    Wilthen
2. Vlasta Hlavsová 85 let   8 km    Praha  (roz. Brodinová 
z D. Poustevny)
3. Rudolf Kaluba  84 let   3 km    Dolní Poustevna
Pochvalu za dobře zorganizovanou a zabezpečenou akci si zaslouží všichni pořadate-
lé, kteří letošní Severní stopu zajišťovali. Poděkování patří Městskému úřadu v Dolní 
Poustevně, základní škole a všem sponzorům.
Informace a fotky z letošního a minulých ročníků SEVERNÍ STOPY naleznete na  www.
severnistopou.cz.

Ing. Jaroslav Leksa - předseda KČT Dolní Poustevna

V březnu skončila zimní sezóna biatlonu a již v květnu se 
rozjely regionální závody letního biatlonu. První závod 
se konal v Praze Kapslovně dne 15. 5. 2022 a z Mikulášo-
vic se účastnili pouze žáci, bez dorostu. Již první závody 
ukázaly, že naše děti budou výsledkově v  letní sezóně 
hodně vysoko. V nejmladší kategorii začínajících biatlo-
nistů se mezi chlapci blýsknul Adam Janele, který vyhrál. 
Ve stejné kategorii doběhl Ondřej Nedvídek na 6. místě 
a  Šimon Patzelt na 8. místě. Mezi nejmladšími dívkami 
si doběhla pro bronz Amelie Gréta Buchholz. V mladších 
žácích si Aleš Jandus doběhl pro druhé místo se střelbou 
1 a  0. V  mladších a  starších žákyních byly korunovány 
Žižkovskou stuhou za výhry Lucie Mocíková a  Adélka 
Trojanová, která byla ve dvou střeleckých položkách 
bezchybná. Každý závodník na stupních vítězů vyhrál 
dort, tak si v klubu s pěti dorty všichni zamlsali. 
Týden po závodech v hlavním městě se regionální závo-
dy přesunuly do Mladé Boleslavi, kde závodníky přivítal 
místní Klub biatlonu Trefa. Do Bolky se vydali s žáky už 
i dorostenci. U některých se jednalo o první závody na 
malorážce po přechodu od vzduchové pušky. Žáci absol-
vovali sprintový závod dopoledne a dorostenci odpole-
dne a v každém to zacinkalo. Ondra Nedvídek udělal na 
střelnici pouze dvě chyby a připsal si zatím jeho nejlepší 
výsledek třetím místem. Ve stejné kategorii hned za ním 
skončil Adam Janele a na 11. místě doběhl Šíma Patzelt, 
kdy oba kluci na střelnici netrefili ani jeden terč. Ve star-
ších kategoriích u dívek doběhla Lucie Mocíková druhá, 
se střelbou 2 a  3, za domácí závodnicí Terezou Pšen-
kovou. Adélka Trojanová po střeleckých položkách za  
2 a 1 vybojovala bronz. 
V  odpoledním sprintu dorostenců se nejvíce dařilo 
Natce Ludvíkové, která při svém prvním závodě střelbu 
vleže zvládla s  dvěma chybami a  vstoje sestřelila pou-
ze jeden terč. Na trati však letěla a  vybojovala si první 
dorosteneckou medaili za druhé místo. O rok starší Bára 
Trojanová se momentálně trápí na závodech střelecky. 
Při střelbě vleže za 3 a vstoje za 5 jí ve výsledku posunul 
rychlejší běh na 6. místo. Ve stejné věkové kategorii Ma-
těj Kocourek střílel za 3 a 4 což stačilo v cíli na 5. místo. 
To Adélka Švitorková patřila střelecky k nejlepším. Vleže 
střílela bezchybně a vstoje udělala tři chyby a doběhla 
na 3. místě. 
Další víkend dne 29.5.2022 probíhaly závody v  Liberci. 
Zde závodníci vybojovali opět pětkrát stupně vítězů 
a z toho tři výhry a tři bramborová umístění. Jako bonus, 
Mikulášovice ve vloženém střeleckém závodě smíšených 
trojic, vystříleli třetí místo z 16ti klubů. Krásný nejen stře-
lecký výkon podali sourozenci Aleš Jandus a Áďa Švitor-
ková, kteří udělali ve dvou střeleckých položkách pouze 
po jedné chybě. Matěj Kocourek si připsal na malorážce 
úplně první biatlonovou výhru, při střelbě vleže i vstoje 
za dva. 
S  dobrým pocitem z  vydařených regionálních závodů 
odcestoval klub dne 3.6.2022 na první Český pohár do 
Starého Města pod Landštejnem. V  neúplném počtu 
se čtyřmi závodníky, trenéry a doprovodem se vyrazilo 
směr Česká Kanada. Super připravené závodiště s  bez-
chybnou organizací, krásné počasí i  atmosféra po celý 
závodní víkend s  parádními výkony a  výsledky našich 
i  ostatních sportovců.  Vždyť mezi 350ti sportovci z  36 
klubů, a  to i  ze Slovenska, čtyři naši závodníci získali 
v osmi závodech sedm umístění v elitní desítce a z toho 
dvě zlata. V  sobotu dne 4.6.2022 se uskutečnil vytrva-
lostní závod na nejdelších tratích. V neděli dne 5.6.2022 

Kluci z Mikulášovic vystoupili na benefiční akci
V  Outlet Arena Moravia se v  sobotu  
4. června na zdejším parkovišti rozezvu-
čely motory aut a  motorek pro dobrou 
věc. A nešlo jen o pořádnou moto show, 
ale taky o pomoc. Benefiční akce Zapal to! 
RideOut totiž zároveň finančně pomohla 
rodině Patrika z Frýdku-Místku, který byl 
loni těžce zraněn při automobilové neho-
dě. Pozvání přijala i místní pětice chlapců, 

aby předvedli své umění a triky na kolech 
a  stali se součástí Benefice. Trénování 
a vůle se chlapcům vyplatila a odměnou 
byl údiv a velký potlesk od publika. Akce 
se zúčastnili Trantina Miroslav, Říha Lu-
káš, Novotný Jan, Hloben Jan a Grundza 
Štěpán.

Text a foto: Trantinová





strana 8 červen 2022MIKULÁŠOVICKÉ NOVINY

Vydavatel - Město Mikulášovice, adresa redakce - MěÚ Mikulášovice, 407 79 Mikulášovice 1007, tel.:  474 774 104,  
e-mail: infomik@mikulasovice.cz, IČ: 00261581, MK ČR E 10958, redakční rada - Ing. Miluše Trojanová, Ing. Antonín Bláha,  
Tomáš Fúsek, Jana Doutnáčová, sazba a neoznačené fotografie - Tomáš Fúsek, grafické zpracování a tisk - TISK KRÁSNÁ LÍPA, 
spol. s r.o., Kyjovská 63, vychází 1x měsíčně, uzávěrka je vždy 15. v měsíci

se běžel kratší sprintový závod.  Nejmladší a  začínající 
Adam Janele ve své kategorii obsadil v sobotu 9. místo 
a v neděli 7. místo, kdy se mu vůbec nedařilo střelecky, 
ale zato spoustu času získal v  rychlém běhu. Starší žák 
Aleš Jandus ve vytrvalostním závodě se střelbou 0, 2 
obsadil krásné 6. místo. Od třetího místa jej dělila po-
věstná nulová položka. V  neděli pak Alešek ve sprintu 
musel v součtu na čtyři trestná kola 1, 3, což na bednu 
opět nestačilo. Připsal si však pěkné 7. místo.  Ve stejné 
věkové kategorii u dívek předvedla klubové maximum, 
v  podobě dvou výher, Lucie Mocíková. V  sobotním vy-
trvalostním závodě udělala jedinou chybu na střelni-
ci a vyhrála, tzv o parník, a to o celých 57 sekund před 
soupeřkou na druhém místě. V  neděli již musela na tři 
trestná kola a v cíli více zabojovat, ale i přesto vyhrála. Ve 
starších žákyních měla Adélka Trojanová celkem 46 sou-
peřek. V této kategorii, „když chceš do první pětky“, tak 
musíš střílet bezchybně a na trati letět. Adélka letěla, ale 
v každém závodě udělala nějakou tu chybičku. V sobotu 
1 a 1, což jí vyneslo 14. místo. V nedělním sprintu jí dělila 
jediná chyba v první položce od bedny a brala 7. místo. 
Vítězka před ní doběhla s náskokem pouhých 34 sekund. 
Pochvala všem závodníkům za předvedené výkony a pří-
stup k  tomuto sportu. Také za chování mezi ostatními 
sportovci, a  to nejen na závodišti. Příkladem je samo-
zřejmé chování Aleše Janduse, který v areálu sportoviště 
nalezl peněženku, kterou poté odevzdal organizátorům. 
Palec nahoru.   
Každý letní závod je pro žáky i dorostence velikou zkuše-
ností a přípravou na zimní biatlon. Obzvlášť, když v nad-
cházející zimní sezóně se uskuteční, posunutá Covidem, 
Olympiáda dětí a mládeže 2023, kde naši žáci budou usi-
lovat o nominace na tuto sportovní událost. 
                                                                                                                                                      

       Zdeněk Mocík

Mikulášovičtí biatlonisté zahájili sezonu nepřehlédnutelný-
mi výsledky.

Nejúspěšnější závodnicí jarní části sezony je nejmladší žákyně Alice Vejražková, vybojovala 
mistrovský titul a také celkové prvenství v žebříčku Českého poháru.

Čtyři medaile z Mistrovství české republiky 
jsou výsledkem poctivé přípravy

Jak jsme již avizovali v  minulém vydání 
novin, mikulášovičtí běžci se v červnu 
připravovali na letošní vrchol sezony 
Mistrovství České republiky TZ v  jednot-
livcích. Závod se běžel v  Kožlanech za 
pořadatelské režie oddílu z  Kralovic na 
velmi náročné trati. Zprvu avizovaná trať 
v  lehce zvlněném terénu doznala změn 
a kopců si závodníci užili dosytosti. Navíc 
otevřené přeběhy na polních cestách za 
úporného svitu slunce pořádně prověřily 
fyzickou připravenost všech startujících. 
Mikulášovičtí si vedli velmi dobře i přes-
to, že nám několik závodníků pro nemoc 
nestartovalo a  někteří se dlouhodobě 
potýkají s  nedoléčenými svalovými pro-
blémy. Nakonec jsme v silné konkurenci 
brali čtyři medaile, tři čtvrtá místa a další 
umístění v desítce s pěknou dávkou bodů 

do celkového hodnocení národního žeb-
říčku. Celkem devět členů mikulášovické-
ho oddílu bylo na základě výsledků zařa-
zeno do reprezentace ČR pro podzimní 
mezinárodní závody, což je velké ocenění 
za dobře odvedenou práci v přípravě. Za 
to patří velké poděkování všem, kteří se 
aktivně zapojili, jednak v  přípravě nej-
mladších závodníků a  také těm starším, 
kteří z velké části trénují individuálně, po 
skupinách nebo v rámci přípravy v jiných 
sportovních oddílech. Poděkovat se pat-
ří také městu Mikulášovice za nezištnou, 
zejména finanční podporu, sponzorům, 
se kterými stále jednáme, jsme v kontak-
tu i přes stále se zhoršující ekonomickou 
krizi, která nyní trápí nás všechny.

 Text a foto: Tomáš Fúsek

Výsledky Mistrovství České republiky TZ:
Nejmladší žákyně:
Alice Vejražková 1. místo 1. místo repre
Apolena Fojtová 6. místo 13. místo 

Nejmladší žáci:
Matěj Knap 4. místo 6. místo repre
Patrik Kalousek 9. místo 9. místo 

Mladší dorostenky:
Barbora Trojanová 10. místo 5. místo repre

Mladší dorostenci:
Ondřej Fúsek 2. místo 15. místo repre
Lukáš Machorek 6. místo 7. místo

Starší dorostenci:
Daniel Kreibich 3. místo 3. místo repre

Ženy „A“:  
Michaela Kreibichová 4. místo 13. místo repre
Andrea Fúsková 11. místo 11. místo 

Ženy „B“:
Květa Fúsková 7. místo 6. místo repre

Muži „B“:
Petr Kalousek 2. místo 6. místo repre
Tomáš Fúsek 4. místo 4. místo repre
Vojtěch Šimek 7. místo 7. místo


