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SVOZY ODPADŮ 
SRPEN 2022

DOMOVNÍ ODPAD
týdenní - každé pondělí

14ti denní - liché pondělí 
1.8., 15.8. a 29.8.

kombinovaný - liché pondělí 
1.8., 15.8. a 29.8.

měsíční - pondělí 1.8.

PYTLE S TŘÍDĚNÝM ODPADEM
sudé pondělí 8.8. a 22.8.

BIO ODPAD
sudé středy 10.8. a 24.8.

SBĚRNÝ DVŮR
každý všední den 

od 14.00 do 16.00 hodin
sobota 13.8. a 27.8.

od 9.00 do 11.00 hodin

Festival Eastern Tunes opět rozezněl Mikulášovice

Koupaliště plné krásy a muzikálových hitů

Začátek prázdnin již po několik let patří festivalu asij-
ské kultury, který se skrývá pod názvem Eastern Tunes 
a jeho centrum se nachází v dolních Mikulášovicích ne-
daleko železničního přejezdu. Na pomezí Mikulášovic, 
Velkého Šenova a  Vilémova se tak návštěvníci mohou 
během nabitého dne seznámit s celou řadou aktivit od 
hudby, přes divadlo až po nejrůznější workshopy. Zají-
mavé bylo zejména divadelní ztvárnění pohádky pro 
děti s názvem „Neboježek v nebi“ v podání Illusion Re-
search Laboratory ILIteatr a kinderpunk skupiny Tupra-
tikons z  Uzbekistánu. Na hlavním pódiu se postupně 
střídalo nepřeberné množství tradičních i alternativních 

umělců, například Jazzband Erwina Schrödingera, Zenni 
Phan z Vietnamu, Parka z Turecka nebo Rust z Libanonu. 
V areálu bylo připraveno hned několik nejrůznějších ak-
tivit pro děti i dospělé, strhující atmosféru pak mělo spo-
lečné bubnování. Pořadatelé samozřejmě nezapomněli 
také na občerstvení, které se nabízelo zejména v podobě 
tradiční asijské kuchyně, k dostání byly i typické krajové 
ingredience zejména pak ty sušené. Návštěvníci festiva-
lu si také mohli prohlédnout před nedávnem otevřenou 
Asijskou naučnou stezku, v  ohradě mohli zahlédnout 
i několik jaků z bezprostřední blízkosti. 

Text a foto: Tomáš Fúsek

Červencový svátek příchodu věrozvěstů Cyrila a  Meto-
děje patřil v Mikulášovicích další kulturní akci, která tak 
opět připomněla letošní 90. výročí otevření mikulášo-
vické plovárny. Nejprve se na pódiu a před ním předsta-
vila zvučná plejáda modelek a  modelů, kteří předvedli 
zajímavé kousky zejména letního oblečení včetně lu-
xusního spodního i  nočního prádla. Pak už se z  pódia 
rozezněly tóny muzikálových hitů, nejprve v  podání 

Petry Peterové a o závěr hlavního bloku se postaral Pe-
ter Pecha. Po krátké pauze a rychlé přestavbě na pódia 
se o zakončení večera postarali bratři Čechové se svojí 
směsicí populární muziky. K  dobré pohodě celého od-
poledne a  večera přispěli místní hasiči a  také nájemce 
areálu koupaliště, kteří zajistili občerstvení pro bezmála 
dvě stovky návštěvníků.

Text a foto: Tomáš Fúsek

Fotozprávy
str. 4-5

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!

Sobota 6.8.2022
NOŽÍŘSKÉ SLAVNOSTI

městské koupaliště 

fotbalový areál

celodenní bohatý program

„Neboježek v nebi“ divadelní pohádka, která zaujala nejen 
děti

Modelky představily nejen kolekci letního oblečení a spod-
ního prádla, ale také luxusní svatební šaty

Společné bubnování navodilo velmi pozitivní atmosféru

Peter Pecha se směsicí hitů z nejrůznějších muzikálů sklidil 
zasloužený potlesk 
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Zastavení prací na rekonstrukci kulturní památka 
Hvězdárna v Mikulášovicích

Vážení občané,
Vzhledem ke skutečnosti, že se mezi obyvateli 
šíří různé dohady o  postupu prací na rekon-
strukci kulturní památky Hvězdárna sděluje-
me následující: 
V  průběhu započaté rekonstrukce bylo zjiš-
těno závažné statické narušení celého objek-
tu vlivem nestabilních základů, nestabilního 
podloží, dlouhodobým působením dešťových 
vod, solí, sněhu a otřesy projíždějících těžkých 
vozidel. Na základě těchto poznatků bylo roz-
hodnuto, že je nutné celou budovu staticky 
zajistit tak, aby se již uvedené vlivy na stavu 
budovy neprojevovaly. Ve spolupráci se sta-
tikem bylo rozhodnuto, že dojde k  realizaci 
systému táhel, které celou budovu staticky 
zajistí a  jižní stěna objektu Hvězdárna, která 
připomínala tančící dům a  ujížděla ze svahu, 
bude odborně odbourána, vybudují se nové 
základy a  zeď se nově vyzdí. Tyto vícepráce, 
které původním projektem nebyly řešeny by 
navýšily cenu prací o cca 6 mil. Kč. Ve spoluprá-

ci se zhotovitelem byly stanoveny méněpráce 
tak, aby nedošlo k navýšení výsledné ceny za 
dílo. Město jako investor a  zadavatel veřejné 
zakázky podléhá zákonu o zadávání veřejných 
zakázek. Každá takováto zakázka se musí držet 
příslušného zákona. A každá takováto změna 
musí být odsouhlasena MěZ. 
Na 4. zasedání Zastupitelstva města Mikulášo-
vice konaného dne 27.6.2022 bylo připraveno 
ke schválení usnesení 131/4/22 Dodatek č. 4 
ke Smlouvě o dílo č. 691/5/21 – KWEKU, s.r.o. 
– Stavební úpravy objektů č.p. 4 a  č.p. 1002 
(Hvězdárna). Usnesení však nebylo přijato. Byli 
omluveni D. Kalousková, Z. Corn, K. Sýkorová 
R. Klinger. Zastupitelé M. Trojanová, A. Bláha, 
K. Ježek, R. Trojan, P. Harant hlasovali pro, R. 
Riedel a K. Klinger se zdrželi hlasování. Zastu-
pitelé, kteří se zdrželi hlasování vědomě zasta-
vili další práce na rekonstrukci Hvězdárny. 
Vážení občané, na 4. zasedání MěZ tito dva 
zastupitelé zablokovali více dobrých věcí pro 
město Mikulášovice. Zablokovali příspěvek 

města na opravu střechy kostela, příspěvek 
na opravu schodiště před kostelem, příspě-
vek na provoz kostela a příspěvek na kulturní 
dění v kostele. Není rozhodující, jestli se jedná 
o  vědomé nebo nevědomé konání, důležitý 
je zodpovědný přístup. A  jaké jsou důsledky 
nezodpovědného přístupu? Římskokatolická 
církev se dostane do problémů se zaplacením, 
možná ani nezíská dotaci na opravu střechy 
kostela, spolek Nixdorf bude muset vrátit pe-
níze připravené na koncerty v kostele a Hvěz-
dárna? Tímto postojem znehodnotili práci ně-
kolika desítek lidí, kteří na projektu Hvězdárny 
pracují. Od administrativních pracovníků po 
dělníky na stavbě. Zmařili čerpání úvěru a  fi-
nancování stavby, které způsobí problémy 
nově zvoleným zastupitelům a městu Mikulá-
šovice.

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

Informační středisko, Nožířské muzeum a  prodejna 
suvenýrů i  nožů je otevřená současně. Otevřeno je od 
pondělí do neděle v době 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 

Současný stav na stavbě kulturní památky hvězdárny po zastavení prací

Turistické jízdní řády pro oblast 
Českosaského Švýcarska na rok 2022

Zážitky v Českosaském Švýcarsku 
2022/2023

Turistické noviny 
na léto 2022

Tato skvělá pomůcka pro cesty už existuje 15 let a v turismu 
přeshraničních destinací nemá v Česku obdobu. 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 Königstein a  další. Přehledné, 
včetně mapek a pokynů pro návštěvu 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

V průběhu  prázdnin a  letním volnu spoustu inspirace pro trávení času v  prostředí 
kopců, 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 publikaci 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  Českosaském Švýcarsku. Noviny k  dostání 
v informačním středisku na náměstí. 
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Pro lepší město
Mikulášovice
R EKO N S T R U KC E  Z Š ,
H O R N Í  B U D O VA

Ing. Trojanová Miluše, 
Starostka města

Ing. Bláha Antonín, 
Místostarosta města

Vážení občané,

Víte, že v letech 2021–2022 byla 
v�Mikulášovicích realizována jed-
na z největších investičních akcí 
za posledních 30 let? 

Byla zrekonstruována horní 
budova ZŠ za částku 41.262.298 Kč, 
kdy dotace ze státního rozpočtu 
byla zajištěna ve výši 20.000.000 Kč, 
20.000.000 Kč bylo hrazeno úvěrem 
a�zbylá částka byla hrazena z rozpoč-
tu města.

Něco z historie: Konec 19.století 
přinesl velký rozvoj průmyslu. Rozví-
jející se nožířství a kovodělné podniky 
potřebovaly připravené pracovníky, 
kteří by byli schopni zvládat i nároč-
nější uměleckořemeslné práce, proto 
byla v roce 1891 obcí založena odbor-
ná škola na kovozpracující řemesla. 
V roce 1896 ústav přešel pod správu 
státu, započala výstavba nové (horní) 
budovy školy a objekt byl průběžně 
dostavovaný až do roku 1909.

Vyučovali zde vynikající odborní-
ci, kteří vychovali šikovné řemeslní-
ky. Nová Československá republika 
se ke škole zachovala macešsky, od-
mítla ji podporovat a ústav musel roz-
prodat část svého zařízení, aby mohl 
uhradit své závazky. Živila jej výroba 
a prodej vlastních prací. Po dlouhých 
jednáních se stát školy ujal a do roku 
1955 zde byli vychováváni řemeslníci 
pro kovovýrobu. Přes protesty teh-
dejšího národního výboru i národní-
ho podniku Mikov byla výuka přemís-
těna do Varnsdorfu. Školní budova 
do roku 1958 sloužila pro výuku učňů 
v oboru zedník, štukatér, dlaždič. Od 
roku 1958 ji využívá základní škola.

Pramen: kniha Mikulášovice 
Dlouhá historie nejdelšího města 
českého severu.

Po spojení prvního a druhého 
stupně základní školy v hlavní budo-

vě ZŠ byla budova uzavřena a nevyu-
žívala se. Znovu ožila v roce 2011, kdy 
v ní našly útočiště různé mimoškolní 
aktivity. 

Stav budovy před rekonstrukcí 
neodpovídal dnešním požadavkům 
na prostory pro spolkovou a mi-
moškolní činnost. Budova byla celko-
vě zchátralá, zanedbaná a nevyhovu-
jící k jakékoliv činnosti.

Původní projekt rekonstrukce byl 
skutečně koncipován jako prostory 
pro volnočasové aktivity, ale v průbě-
hu stavby i s ohledem na probíhající 
pandemii Covid–19 došlo k rozhod-
nutí, že není žádoucí vysoká koncent-
race dětí na malém prostoru v�hlavní 
budově ZŠ a rekonstrukce byla rozší-
řena o možnost využívat tuto budovu 
nejen jako školní družinu, ale i jako 
kmenové třídy pro 1. stupeň ZŠ. Na 
této koncepci se výrazným způso-
bem podílel i odvolaný ředitel pan 
Mgr. Ing. J. Pikal. Staronové vedení 
ZŠ s bývalou dlouholetou ředitelkou 
ZŠ paní Mgr. D. Kalouskovou nikdy 
podporu rekonstrukci této budovy 
neposkytlo.

Pro naše žáky 1. stupně ZŠ jsme 
připravili školu, která se svojí úrovní 
vybavení řadí mezi moderní školy 
21.�století. 

Výuka v opravené budově bude 
zahájena 1. září ve školním roce 
2022/23. Tímto zveme všechny ob-
čany 1.září od 10,00 hod. k prohlídce. 
Sami budete moci posoudit, jestli se 
skutečně jedná o vyhozené peníze, 
jak neustále pokřikují zastupitelé 
R.�Riedel, Klinger K., Klinger R. a Ka-
lousková D.  

Věříme, že s novou školou navá-
žeme na tradici, že v naší škole budou 
vyučovat vynikající pedagogové, kte-
ří budou vychovávat šikovné žáky.

g. Trojanová Miluš

ng. Bláha Antonín
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Výluka na dráze Národního parku U28 mezi Děčínem a Bad Schandau
Na Dráze Národního parku U28 mezi Děčínem 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, ozna-
čené červeně s poznámkou 69 (tj. jede jen v pondělí).  Jedou z Děčína 
od nádraží a  zastavují pouze v  Hřensku - nábřeží, ve Schmilce, v  Po-
stelwitz a u nádraží v Bad Schandau, kde je přestup na vlak směr Rum-
burk. To platí i opačně.
3. Každé pondělí, středu a sobotu to samé platí pro vlak, který je nahra-
zen autobusem s poznámkou 64, odj. z Děčína do Bad Schandau 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:
h t t p s : / / w w w . c e s k e s v y c a r s k o . c z / s i -
tes/defaul t / f i les/ in l ine - f i les/VJ%C5%98_083_BS c hand au -
-D%C4%9B%C4%8D%C3%ADn_%C4%8Derven-prosinec.pdf

KALENDÁŘ AKCÍ

FOTO ZPRÁVY

6.8.2022 Nožířské slavnosti - koupaliště 
celodenní program

Město Mikulášovice, č.p. 1007, 
407 79 Mikulášovice 

 

ve spolupráci s 

  
 

______Úsekem akreditovaných laboratoří________ 
 

zajišťuje za zvýhodněnou cenu 
 

v pondělí dne 26.9.2022 
 

ODBĚRY A ROZBORY PITNÉ VODY 
 

 domovní studny 
určeno pro studny a vrty, kde v posledním roce nebyl proveden 
rozbor, studny s podezřením na sníženou kvalitu vody, nové 
zdroje pro individuální zásobování 

mikrobiologický a chemický rozbor 
 cena včetně DPH 1100,- Kč (platba hotově při odběru) 
 

radiologický rozbor (radon 222) 
 cena včetně DPH 482,- Kč (platba hotově při odběru) 

 

 veřejné zásobování pitnou vodou – vyhl. č. 252/2004 Sb. 
určeno pro restaurace, hotely, penziony, stravovací zařízení, 
veřejné studny, školy apod.  

krácený rozbor a odběr vzorku 
 cena bez DPH 1340,- Kč + 365,-Kč zvýhodněné dopravné 
 

úplný rozbor a odběr vzorku 
 cena bez DPH 9424,- Kč + 365,-Kč zvýhodněné dopravné 
(platba fakturou na základě závazné objednávky) 

 

 
evidence objednávek do 22.9.2022: 
 
na Město Mikulášovice 
č.p. 1007, 407 79 Mikulášovice 
zivotni@mikulasovice.cz 
tel: 605 381 855 
 

 
odborné dotazy zodpoví: 
AQUATEST a.s. 
Úsek zkušebních laboratoří 
Geologická 4, 152 00 Praha 
tel.: 739 245 361, 603 432 681 
e-mail: laboratore@aquatest.cz 

Žáci mikulášovické školy se zúčastnili posledního 
kola Šluknovské školní ligy, na programu byla at-
letika, kterou pořadatelsky zajišťovala ZŠ Rum-
burk U nemocnice. Mikulášovické děti dosáhly 
řady vynikajících dílčích úspěchů na druhou 
stranu, ale měly také trochu té sportovní smůly 
když díky technickým chybám v některých disci-
plínách vůbec nebodovaly.

Výjezdová jednotka mikulášovických hasičů dě-
kuje firmě Lemfeld a syn za darované vybavení 
v podobě upínacích popruhů, které bezesporu 
využije v praxi.

Jako by toho nebylo málo, na náměstí opět řá-
dil samozvaný sprejer, naštěstí jak už tomu bylo 
mnohokrát vše zaznamenal kamerový systém a 
viník bude nalezen. Samozřejmě i on má šanci se 
k činu přihlásit a svojí nerozvážnost napravit, i to 
už se nám několikrát ve městě stalo.
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Turnaj v pétanque Spolek mladí chovatelé zvířat hledá nové členy

Operativní plán činnosti spolku na 2. pololetí roku 2022 

V závěru června se naše družstvo ve složení sl. L. Píchová, 
p. I. Hampelová, p. M. Suková, p. L. Soukupová a p. V. Ra-
bišková zúčastnilo 17. ročníku turnaje v petanque, který 
pořádá Domov Brtníky, p. o.
V konkurenci celkem 14 družstev obsadil náš tým soutě-
žících krásné 3. místo. 
Děkujeme za reprezentaci a pořadatelům za organizaci 
a krásný den.

 Jaroslava Špisová

S  každým ukončením školního roku náš 
chovatelský kroužek začíná nanovo. Ně-
kteří členové vyletěli z hnízda a z důvodu 
studia na středních školách se už nemo-
hou tak věnovat práci v kroužku, jak tomu 
bylo doposud a jiní zase našli jiné zájmy. 
Ale tak to chodí s dětmi stále dokola, stále 
se začíná znovu. Proto touto cestou oslo-
vujeme veřejnost, abychom získali nové 
členy, a to nejenom ty nejmenší. 
Protože za dobu svého působení v  Mi-
kulášovicích spolek vychoval několik 
desítek dětí, z nichž některé už dnes mají 
své rodiny a děti, obracíme se i na ně, aby 
se k  nám vrátili. Přizpůsobili jsme tomu 
i naše členské příspěvky. Dospělí členové 
platí roční příspěvek 300 Kč, děti do 18 let 
150 Kč. Pokud je z  rodiny několik členů 
spolku, platí z  nich každý příspěvek jen 
ve výši 50 %. A pokud je členkou matka 

dítěte do 2 let věku – neplatí příspěvek 
žádný!
Naší náplní je vychovávat děti a  mládež 
ke vztahu ke zvířatům a přírodě a starat 
se o jejich ochranu. Dospělé členy, povět-
šinou jsou to rodiče mladých chovatelů, 
potřebujeme k tomu, aby se měl kdo dě-
tem věnovat a pomáhal nám při zabezpe-
čování akcí a veškerého programu spolku. 
A že máme program bohatý, to dobře ví 
všichni, kdo naši činnost sledují. Pro Vaši 
informaci zde zveřejňujeme program na 
2. pololetí letošního roku. Není to zdaleka 
veškerá činnost, protože operativně pro-
gram doplňujeme a upravujeme.
Těšíme se na nové členy, kteří se budou 
moci zapojit ihned do naší činnosti.

Vlastimil Jura, předseda, 
tel. 602 682 600,  e-mail: chovatelemiku-

lasovice@seznam.cz 

Evropského roku mládeže
Schůzky kroužku mladých chovatelů na 
Salmově (každý čtvrtek mimo prázdni-
ny) od 15.00 h. (1,5-3 hodiny), jednání 
rady MCHZ, z.s. a  rady p.s. Mikulášovice 
se koná první pondělí v měsíci od 18.00 
hodin.
- 17.7.-6.8 Letní tábor se zvířaty Mikulá-

šovice – Salmov
- 26.7. Výlet za historií – Pevnost Terezín 

s položením věnce u památníku obětí
- 30.7. uspořádání táborové výstavy zví-

řat mladých chovatelů na Salmově - so-
bota 

- 6.8. Shromáždění členů spolku v Miku-
lášovicích na Salmově sobota 

- 17.-21.8. Celostátní kolo chovatelské 
olympiády ČR v Jihlavě

- Srpen Mezinárodní kolo chovatelské 
olympiády Slovensko 

- 17.9. účast na podzimním Ukliďme Čes-
ko Mikulášovice-Salmov 

- 24.-25.9. výlet do Čapího hnízda v  Ol-
bramovicích a Mořského světa v Praze

- říjen výlet do ZOO v Ústí n.L./Liberec - /
akce ke Světovému dni zvířat 4.10. /

- 13.10. 72 hodin – výsadba okrasných 
keřů a stromků na Salmově v Mikulášo-
vicích 

- 5.11. Zasedání Velké rady hlavního 
spolku 

- 11.-13.11. účast na CVVZ Skuteč 
- 19.11. výlet na CVDZ v Lysé n. L. 
- 5.12. ocenění dobrovolníků k  Mezi-

národnímu dni dobrovolníků v  rámci 
p.s.MCHZ 

- 26.12.-2.1.2023 Vánoční chovatelský tá-
bor Krásný Buk  

Členové a  všichni účastníci našich akcí 
jsou pojištěni pro případ úrazu, orga-
nizátoři navíc na odpovědnost (Verze 
1.4.2022)

Vlastimil Jura, předseda spolku Mladí 
chovatelé zvířat z Mikulášovic

Opět se veřejné vybavení stalo terčem řádění zatím nezná-
mých vandalů, na hranici Chráněné krajinné oblasti Lab-
ské pískovce byla zničena a odcizena tabule upozorňující 
na ptačí oblast.

Na zahradě mateřské školy proběhlo rozloučení 
s předškoláky. V rámci připraveného odpoledne 
si tak mohli zejména rodiče vychutnat pohled na 
své děti, které pod vedením svých učitelek nacvi-
čily celou řadu krásných vystoupení.

Tradiční turnaj ve volejbale se uskutečnil na 
místním kurtu, počasí nakonec sportovcům z 
okolí vyšlo vstříc a turnaj se nemusel stěhovat 
pod střech do sportovní haly.

Konec školního roku bývá pro všechny školáky 
radostnou událostí, čekají je totiž dva měsíce 
prázdnin. Pro prvňáky je to však událost ještě o 
něco větší, vždyť je to první vysvědčení za odve-
denou práci ve školních lavicích. Pro třídu devá-
tou je to naopak loučení se svými dlouholetými 
kamarády, spolužáky.

Prázdniny v plném proudu a tak se dveře netrhnou ani v 
dílně u Simony Machorkové, díky projektům MŠMT a v le-
tošním roce také za přispění města Mikulášovice tak může 
místní turistický oddíl mládeže Stopaři zaštítit celou řadu 
nejrůznějších volnočasových aktivit. 
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TIP  NA VÝLET  
Lohmen a Stadt Wehlen

Chcete-li, můžeme i  tentokrát pokračovat 
v  krasojízdě po dostupných pamětihodnos-
tech a  zajímavých lokalitách Saského Švýcar-
ska, které se nám díky straně a vládě dostaly 
do podvědomí až po pádu Železné opony, 
i když se nacházejí tak říkajíc za humny. V kaž-
dém případě jsou u našich sousedů stále ještě 
místa, která jsme nestačili navštívit a která za 
návštěvu určitě stojí.
Dnes by naším cílem mohlo být městečko 
Wehlen, v  originále pak Stadt Wehlen. Ces-
tou do malého to labského přístavu by bylo 
velkou chybou nezastavit se v  obci Lohmen. 
Abychom snad nebloudili, pojedeme tam po 
trase Sebnitz - Hohnstein, okolo areálu Bastei, 
odkud už je Lohmen v  dohledu. První, na co 
narazíme je místní barokní kostel.  Podle his-
toriků a znalců prý nejkrásnější v celém Sasku, 
zajišťující, jako největší svého druhu, místo 
k sezení pro 835 věřících či koncertních divá-
ků. Z jeho výstavby by se mohli poučit dnešní 
stavbaři. S  tehdejším vybavením a  technikou 
byl vybudován v letech 1786 až 88, což je tedy 
opravdu na svou dobu fofr! Uvnitř nás nepře-
kvapí jednoduší výzdoba a vybavení, než jsme 
na to zvyklí u  katolíků, ale ohromí nás velký 
prostor s nádherným renesančním křídlovým 
oltářem. Kostel je často využíván k hudebním 
produkcím a koncertům. Hlavně pak, je opro-
ti podobným stavbám u  nás, stále dostupný. 
Z našeho pohledu bude dost zajímavý i přileh-
lý hřbitov.
Lohmen vznikl jako „Lánová ves.“ Na přelomu 
18. a  19. století zde žil pro tento kraj velice 

důležitý člověk, pan farář Karl Heinrich Nico-
lai. Na svou dobu se dožil poměrně vysokého 
věku 84 let, které z  velké části obětoval prů-
zkumu a poznávání Saského Švýcarska. V okolí 
Lohmen se více než 600 let lámal pískovec pro 
významné stavby nejen v hlavním městě Sas-
ka, v Drážďanech. Střediskem těžby byl neda-
leký Liebethaler Grund.
Městečkem o 3 000 obyvatelích protéká divo-
ká říčka Wesenitz, podle níž se můžeme vydat 
na krátkou procházku až k soše proslulého hu-
debního skladatele Richarda Wagnera v  nad-
životní velikosti. Budeme velice překvapeni, 
když se nám mohutný Wagner z  ničeho nic 
objeví ve volné přírodě. Z minulosti této osob-
nosti si jen krátce připomeňme, že se narodil 
r. 1813 a proslavil se hlavně operami, z nichž 
bychom mohli zmínit ty nejznámější jako byly 
Tristan a  Isolda, Parsifal, Lohengrin, kterého 
přivedl na svět právě v  místech, kde se mo-
mentálně nacházíme. No, a právě Lohengrina 
si můžeme u  pana Wagnera pustit, jak dnes 
mladí říkají, live. Stačí usadit se pohodlně na 
jednu z laviček a zmáčknout čudlík na sloupu 
s  reproduktorem. Máme koncertní síň v  lůně 
přírody, v místě vzniku skladby, a navíc v pří-
tomnosti samotného hudebního génia. Záži-
tek k nezaplacení.
Po příjemně stráveném čase v Lohmen, popo-
jedeme jen něco málo kilometrů do klimatic-
kých lázní, poklidného městečka s  přívozem, 
do města Wehlen, neboli Stadt Wehlen. Přístav 
má staletou historii, když na jeho místě kdysi 
stával mocný hrad z počátku 13. století. Jeho 

původní název Wilin zřejmě pocházel z  lužic-
ko-srbského Wjeliny, což znamená Velký les. 
Tvrz několikrát měnila české a německé vlast-
níky, když původem byla věnem českého krále 
Václava. Od poloviny 16. století byl opuštěn, 
rychle zchátral a  postupně byl rozebrán jako 
stavební kámen. Dnes se zachovalo jen obvo-
dové zdivo, věže, hradní bašta a sklepení. Míst-
ní se v  minulosti živili rybařením a  lámáním 
kamene. Mezi zajímavé pamětihodnosti patří 
například radnice z r. 1747, celé historické já-
dro s tržnicí nebo městský kostel, dnes zasvě-
cený cyklistům. Za příjemného letního počasí 
působí jako balzám na duši i pouhé rozjímání 
na některé z laviček na břehu Labe.
Jelikož nám právě řeka stojí v  cestě, dál ne-
zbývá než k návratu zvolit tu samou trasu, po 
které jsme už náš výlet jednou absolvovali. 
Možná s  tím rozdílem, že máme jedinečnou 
možnost spojenou se zastávkou v obci Wehlen 
nebo-li Dorf  Wehlen. Tam se nám přímo nabí-
zí zážitek prožitý v „Malém Saském Švýcarsku“, 
což je zábavný park plný pískovcových minia-
turních staveb z produkce zdejší sochařské díl-
ny. Areál je doplněn i dalšími atrakcemi jako je 
vzducholoď, letadlo nebo parní mašinka, která 
se nabízí, že nás po Malém Saském Švýcarsku 
proveze. O  podrobnostech z  tohoto místa 
jsme vás už před časem na našich stránkách 
informovali, a  protože se neradi opakujeme, 
budete si muset pro tentokrát pořídit vlastní 
pohled na věc.

Text a foto: Petr Horák

Letní soustředění mikulášovické 
fotbalové mládeže se vydařilo

V termínu 23.-26. června 2022 se usku-
tečnilo soustředění mladých fotbalis-
tů FK Mikulášovice v areálu Termit 25 
v Doksech, kterého se zúčastnili mlad-
ší a starší žáci, kteří odehráli uplynulou 
sezónu a také hráči, kteří v příští sezó-
ně budou reprezentovat Mikulášovice 
v kategorii dorostu. Kluci, kromě jiných 
sportovních aktivit, proti sobě bojova-

li v  nohejbalovém turnaji tříčlenných 
družstev a dorostenci odehráli přátel-
ské utkání s týmem SK Baník Modlany/
TJ Sokol Srbice. Všichni zúčastnění si 
akci užili a těšíme se na novou sezónu. 
Vše proběhlo jen díky sponzorům, kte-
rým za to patří obrovské poděkování.

Trenéři žákovských mužstev 
FK Mikulášovice

Barokní kostel Socha Richarda Wagnera u říčky Wesenitz

Kluci si v Doksech užili hodně pohybu, ale také legrace
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Biatlonový dorost přivezl krásné pohárové brambory

Přihlašování na letošní Tour de Zeleňák spuštěno

Poslední červnový víkend odjeli dorostenci 
na svůj letošní první pohárový závod v letním 
biatlonu do vzdálené Bystřice pod Hostýnem. 
Konaly se zde dva sprintové závody, doplněné 
dovednostním střeleckým. Po pátečním celo-
denním cestování a  ubytování týmu na Hos-
týnském vrchu v pensionu Ovčárna si celkem 
čtyři mikulášovičtí závodníci zatrénovali na 
Bystřické střelnici a  tratích. V  sobotu dopole-
dne je poté čekal sprintový závod se skupino-
vým startem, odpoledne pak střelecký závod 
trojic. Skupinové závody jsou vždy atraktivní 
pro diváky, kteří mají na trati přehled o vývo-
ji závodu od začátku až do konce. Jinak tomu 
nebylo ani v  Bystřickém sprintu, který nabídl 
mnoho krásných soubojů napříč několika ka-
tegoriemi. Naše nejmladší začínající dorosten-
ka, Natálka Ludvíková, ve svém závodě zvládla 
položku v  leže s  jednou chybou a závod roz-
běhla společně s  nejrychlejšími. Čtyři netre-
fené terče vstoje ji však v konečném výsledku 
posunuly na sedmé místo.  Podobný závod za-
žila i Barbora Trojanová ve starší kategorii, kde 
po první střelbě s  jednou chybou atakovala 
medailové pozice. Na stojce však třikrát chy-
bovala a  doběhla na pěkném 6. místě. Matěj 

Kocourek si v  tomto kontaktním závodě při-
psal dosud nejlepší výsledek na velkém závo-
dě. Na střelnici chyboval celkem čtyřikrát (1, 3) 
a po dobrém běhu se dostal do první desítky 
9. místem. V kategorii mužů nad 46 let Tomáš 
Fúsek po nejlepší střelbě z mužů (0, 2) doběhl 
na 6. místě.  
Velikou radost nám také udělal náš odchova-
nec, nejmladší dorostenec, Idmar Janele, který 
po zimě přestoupil do profi klubu v Jilemnici. 
V  jeho závodě Idmara nedokázal nikdo pře-
konat a  po střelbě (1, 3) svůj první pohárový 
závod vyhrál. 
V sobotu odpoledne se Mikulášovice s doros-
tenci Matějem, Natálkou a Barčou přihlásili do 
střeleckého závodu trojic. Zařazováním těchto 
soutěží chce svaz u dorostenců i žactva posílit 
střelbu prováděnou pod psychickým i  časo-
vým tlakem. Naše trio ve střelbě uspělo, vždyť 
se ve vyřazovacím pavouku celkem 28 týmů 
dostalo do osmičky nejlepších. Vyřazeno bylo 
pozdějšími vítězi z Jilemnice. 
V  nedělním sprintovém závodě startovaným 
intervalově se obě naše dorostenky umístily 
těsně za stupni vítězů. Natálka Ludvíková ve 
svém závodě chybovala na střelnici celkem 

pětkrát, z  toho dvakrát vleže, což jí v  cíli mr-
zelo nejvíce. Barča Trojanová chybovala o jed-
nu méně, ale také dva netrefené terče v leže jí 
poté chyběly k medaili. Máťa Kocourek vlivem 
technické závady na upínacím řemínku zbra-
ně chyboval v  leže i v stoje čtyřikrát, a to mu 
v cíli stačilo pouze na 14. místo. Tomáš Fúsek si 
v nedělním závodě i přes rychlý běh střelecky 
pohoršil, když střílel za 1, 3 a do cíle doběhl na 
7. místě. Začínající dorostenec, Idmar Janele, 
vítězství ze soboty nezopakoval, protože mu 
vůbec nevyšla střelba vstoje, kde se ani jed-
nou netrefil. I  přesto letec na trati doběhl na 
4. místě.
Víkend to byl vskutku úspěšný. Je až s  podi-
vem, že i přes velmi špatné podmínky pro tré-
nink, se naši závodníci dokážou držet s  těmi 
nejlepšími v  republice a  jsou vidět. Biatlon je 
opravdu baví a díky nadšení trenérů a podpo-
ře rodičů se náročná příprava dá zvládnout. 
Nemalým podílem přispívá klubu také Město 
Mikulášovice, díky jehož podpoře jsme schop-
ni zajistit dětem tak potřebnou materiální zá-
kladnu.

Zdeněk Mocík

Každoročně první sobotu v  září se ve Šluk-
novském výběžku koná slet všech milovníků 
cyklistiky. 3. září to bude již 38 let, co se před 
legendární hospodou Zelený strom v  Rum-
burku sešlo pár nadšenců, aby společně objeli 
výběžek… Ale bude to poprvé, co na Tour de 
Zeleňák zavítá Česká televize, aby natočila re-
portáž z celého dne. Tak se pojďme sejít v co 
největším počtu nejen jako aktivní účastníci, 
ale i jako nadšení a zvědaví diváci podél trati.
Registrace na letošní ročník byla spuštěna již 1. 
června a  systém přihlašování, ozkoušený po-
sledními roky, zůstává formou „soutěže“, tedy 
kdo se dřív přihlásí, ten méně platí. Zároveň 
z kapacitních důvodů na trati a především na 
rumburském náměstí byl stanoven limit 800 
účastníků (550 na Zeleňák a  250 na Obra). 
Tradiční triko závodu si lze předobjednat do 
konce července, po závodě již nebude možné 
triko dotisknout. Jméno na startovním čísle 
bude mít pak každý, kdo se přihlasí do 15. srp-
na na internetových stránkách nebo osobně 

v  Informačním centru na rumburském Lužic-
kém náměstí.
Trať Obr Zeleňáku je opět součástí dnes již vel-
mi prestižního seriálu největších amatérských 
silničních závodů, RoadCup 2022. Ve vloženém 
závodě Speciálů jsou osvědčené kategorie his-
torických a horských kol, historických silniček 
Classico a koloběžky. Večerní kulturní program 
s kapelami Těla, Ajdontkér, Nerrea a Z5, dětské 
závody, dárek pro předem přihlášené, divácká 
tombola a jiné jsou již řekněme stálicí na pro-
gramu celého dne. Novinkou bude velmi bo-
hatá a  znovuobnovená závodnická tombola, 
ale jen pro ty, kteří vydrží do konce ceremo-
niálu. Tváří letošního jubilejního ročníku Tour 
de Zeleňák bude opět exprofesionál, kterého 
rozhodně uslyšíte i  během komentovaného 
přímého přenosu vysílaného na stránkách 
RoadCycling.cz a  na velkoplošné obrazovce 
přímo na Lužickém náměstí v Rumburku. Jeho 
jméno bude brzy odtajněno.
Tour de Zeleňák s  sebou přináší samozřejmě 

i  drobná dopravní omezení, trať po největší 
silnici okolo výběžku je otevřená pouze jed-
nosměrně a  to po směru závodu. Zasaženo 
bude zejména centrum Rumburku, ale také 
významná část výběžku stovkami cyklistů, 
kteří si přijedou užít jeden z nejstarších ama-
térských závodů v České republice. 

Jan Novota

Zdeněk Němeček a bramborové holky

Natálie Ludvíková (2) před startem hromadného 
závodu

Barbora Trojanová (30) v souboji na trati

Trenér Zdeněk Mocík při práci, právě podává to-
lik potřebné tekutiny mladší dorostence N. Lud-
víkové Matěj Kocourek při nástřelu tratě
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Prožijte prázdniny aktivně 
s virtuálním pohybem

Atletická olympiáda měst a obcí  se opět vydařila

Již v  minulých letech a  zejmé-
na v  době velkých covidových 
omezení jsme informovali o  ce-
lorepublikové pohybové aktivitě 
s  názvem „Virtuální běh“. Někteří 
si ho vyzkoušeli jednou, někdo ví-
cekrát, ale jsou i ti, kteří toto virtu-
ální porovnávání výkonnosti pra-
videlně využívají pro mezizávodní 
přípravu. Není složité se do aktivit 
zapojit a  kdo by snad měl pro-
blém s  registrací může se obrátit 
o radu s první registrací či odeslá-
ním výsledků na nás, nezdráhejte 
se rádi vám poradíme. 

Informační kontakt: 739 452 734.
Není čeho se obávat, každý běží 
sám nebo v  kolektivu vlastní ro-
diny či kamarádů a  vzdálenost si 
každý vybere podle svého. Děti 
mohou zvolit vzdálenosti 500 
nebo 1000 metrů, ostatní pak od 
2 km až třeba po maraton, vždy 
záleží na tom, jaký virtuální závod 
je vyhlášen. Aktivity jsou vypiso-
vány i pro  cyklistiku, inline brus-
lení  nebo chůzi.

Tomáš Fúsek - hlavní vedoucí 
TOM Mikulášovice

Po odmlce způsobené pandemií se opět usku-
tečnila atletická olympiáda měst a  obcí leží-
cích v působnosti „Dobrovolného svazku obcí 
Sever“. Na atletickém stadionu v  Rumburku 
se mezi sebou utkala družstva dvanácti měst 
a obcí složená z dětí v několika věkových ka-
tegoriích. Soutěžilo se v běhu, skoku do dálky, 
hodu kriketovým míčkem a také ve štafetách 
4x100 metrů. Na start se postavilo bez mála 
200 malých závodníků, kteří se snažili urvat 
pro svoje družstvo co nejlepší výsledek. Je 
pravda, že není vůbec důležité, kdo zvítězil, ale 

to, že se všichni mohli setkat a společně se dát 
do pohybu. Pořadí se nakonec odvíjelo zejmé-
na od obsazenosti startujících v  jednotlivých 
disciplínách a  kategoriích, ne vždy se poda-
řilo všem družstvům postavit na start své zá-
vodníky. Na vině bylo mnoho aktivit, které se 
po kovidovém půstu najednou mohly konat. 
Školní výlety, soustředění sportovních oddílů, 
mistrovské soutěže nejrůznějších sportů, do-
volené rodičů a těch důvodů neúčasti talento-
vaných dětí by se našlo určitě i  více. Skvělou 
myšlenku, dobře zorganizovanou práci všech 

pořadatelů i  rozhodčích v čele s Honzou Rei-
nem tento výčet nezaviněných absencí vý-
sledkově ovlivnil. Přesto mikulášovické děti 
bojovaly a za jejich šesté místo jim patří velké 
poděkování. Ocenit zaslouží také doprovod 
vedoucích, ochotných nejen dohlížet při sa-
motném mítinku na stadionu, ale také zajisti 
přepravu účastníků. Již po skončení letošní-
ho ročníku se mnozí těší na ten další, který 
jak pevně věříme nalezne příhodnější termín 
a dozná také změn v obsazování disciplín.

Text a foto: Květa Fúsková

Letní virtuální hry 2022:

https://www.letnivirtualnihry.cz/
Doba trvání od 15.7. do 14.8.2022
Běhej, jezdi na kole, plav, zkus triatlon
V  programu Letních virtuálních her jsou skutečné sporty a  disciplíny 
inspirované nejběžnějšími světovými sportovními délkami/distancemi:
Běh: 800 m, 1500 m, 5000 m, 10 000 m, 21 km, maraton + dětské distan-
ce 500 m a 1000 m
Chůze: 10 km, 20 km + dětské distance 3 km
Cyklistika: 25 km, 50 km + dětské distance 5 km + tratě na koloběžce 
a in-line bruslích
Plavání: 800 m, 1500 m + dětské distance 100 m
Triatlon: olympijský (1,5 km plavání, 40 km cyklistika, 10 km běh), sprint 
(0,75 – 20 – 5 km). Závod není nutné absolvovat v kuse, ale disciplíny 
musíš zvládnout během 24 hodin
Pořadí ve výsledcích přitom není důležité. Cílem projektu je motivovat 
amatérské sportovce v začátcích a v tréninku, inspirovat je k překoná-
vání vlastních limitů a podpořit je v přirozené lidské soutěživosti. Závo-
dy můžeš absolvovat s rodinou, přáteli nebo z nich vytvořit výzvu pro 
kolegy v práci.

Mikulášovické družstvo, na fotce nekompletní, někteří se neprodleně po 
sportovním výkonu již vraceli do místa pobytu fotbalového soustředění.

Disciplína skoku do dálky je pro mnohé hendikepem, vždyť na mnoha 
menších obcích chybí i provizorní doskočiště.

Starostové měst a obcí si pod odborným vedením zkouší jak se drží „výš-
kařská tyčka“.

Radost z příjemně stráveného dne i krásných pamětních medailí.


