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SVOZY ODPADŮ 
ZÁŘÍ 2022
DOMOVNÍ ODPAD

týdenní - každé pondělí
14ti denní a kombinovaný 
liché pondělí 12.9. a 26.9.

měsíční - pondělí 5.9.

PYTLE S TŘÍDĚNÝM ODPADEM
sudé pondělí 5.9. a 19.9.

BIO ODPAD
sudé středy 7.9. a 21.9.

SBĚRNÝ DVŮR
každý všední den 

od 14.00 do 16.00 hodin
sobota 10.9. a 24.9.

od 9.00 do 11.00 hodin

Nožířské a městské slavnosti poprvé v okolí koupaliště
Dlouho připravovaná největší kulturní, společenská, ale 
i sportovní událost roku se uskutečnila v rozsáhlém areá-
lu městského koupaliště a obou fotbalových hřišť. Podle 
dopředu avizovaného našlapaného programu se koneč-
ný itinerář musel pozměnit, a to vše na základě skuteč-
nosti stále trvajícího katastrofálního požáru v  Českém 
Švýcarsku. Návštěvníci tedy museli oželet vždy skvěle 
připravenou „hasičskou fontánu“, lety vrtulníkem a  sa-
mozřejmě také závěrečný ohňostroj. Přesto celodenní 
program nabízel tolik lákadel, že jen s velkým vypětím 
šlo vše stihnout. V aktuálním programu a na podrobné 
mapce prostoru si nakonec každý našel všechny aktivity 
podle svého zájmu. Po zahájení před polednem provedli 
ukázku potápěči včetně představení historického pod-
vodního obleku, prvním vstupem se představila elitní 
vojenská jednotka pro boj zblízka pod vedením majora 
Romana Hipíka, to všechno se odehrálo v prostoru kou-
paliště. Na hřišti pak předváděl svojí závodní škodovku 
„dakarský“ závodník Ondřej Klymčiw a poprvé se ode-
hrálo vystoupení historického šermu. Úvodu nadupané-
ho dne se zúčastnila brigádní generálka armády České 
republiky Lenka Šmerdová, která si v doprovodu starost-
ky města Ing. Miluše Trojanové a  ředitele Mikova Ing. 
Karla Ježka prohlédla celý areál a pozdravila se se všemi 
přítomnými vojáky. Po celý den byla k vidění také spe-
ciální bojová technika s  možností kompletní prohlídky 
a vysvětlením všech moderních technologií. Odpoledne 

si bylo možné vyzkoušet řadu vrhacích, házecích a stře-
leckých aktivit v soutěži o legendární „Rybičku“. Všechny 
disciplíny byly volně přístupné a  kluci z  místního turi-
stického oddílu mládeže se měli co ohánět, aby stihli 
všechny příchozí návštěvníky rychle a  hlavně bezpeč-
ně odbavit. Vrhací techniky také mistrovsky předváděl  
Ing. Jiří Žižka a to nejen nožem, ale také například seky-
rou nebo polní vojenskou lopatkou. V  průběhu celého 
dne si návštěvníci mohli nakoupit nejen občerstvení 
v několika stáncích, k dispozici byl také prezentační stá-
nek místní nožířské továrny a spousta dalších suvenýrů. 
U stánků se také prezentovaly místní spolky, ať už sou-
těžemi jednotlivých odborností nebo samotným prode-
jem. Závěr odpoledne patřil především fotbalu, nejprve 
se představila družstva školáků pak, už na hrací plochu 
nastoupilo ženské „béčko“ AC Sparta Praha proti mikulá-
šovickému áčku. O vrchol se postaraly týmy domácí sta-
ré gardy, která sehrála utkání s  výběrem legendárního 
Jana Bergera. V týmu tohoto výběru se objevila taková 
esa jako například Lumír Mistr, Tomáš Řepka, Petr Rada, 
Ladislav Vízek a další. O večerní program se postaral na 
hlavním pódiu zpěvák a komik Milan Pitkin, DJ Kostlán. 
Po setmění proběhla působivá světelná show, celé slav-
nosti moderoval Petr Svoboda majitel agentury Reas 
Agency, s  fotbalem mu pak skvěle vypomohl Miroslav 
Vais.

Text a foto: Tomáš Fúsek

SLAVNOSTNÍ 
OTEVŘENÍ 

HORNÍ ŠKOLY
1.9.2022 od 10.00 do 
18.00 hodin, zveme 

širokou veřejnost 
k prohlídce opravené 

horní školy 

Brigádní generálka Lenka Šmerdová se zdraví s  „dakar-
ským“ závodníkem Ondřejem Klymčiwem

V rámci programu proběhl také křest nože z limitní fotbalo-
vé edice, tentokráte Jan Koller, který se bohužel pro zahra-
niční povinnosti z akce omluvil.

Po setmění přišla na řadu zajímavá světelná showBavič Milan Pitkin se představil nejen na hřišti ve fotbalo-
vém dresu, ale pobavil přítomné i na pódiu

Nožířské a městské slavnosti 
obrazem - Jan Berger a jeho 

tým fotbalových legend
str.4
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Na slavnostech účinkovali například …

Dopis paní starostky Miluše Trojanové 
našim mikulášovickým seniorům

Skupina historického šermu Alotrium
Skupina vznikla v  Černošicích v  roce  
1990 a letos tedy oslavila 32. narozeniny. 
Ale až na pár výjimek je v současné době 
Alotrium skupinou mladých pánů a  sle-
čen, kteří se věnují šermu, tanci a divadlu 
a spíše než v historii hledají náměty pro 
naše vystoupení v  historických romá-
nech, filmech a  legendách. Skupina má 
v současné době 16 členů a za dobu své 
více než třicetileté existence má za sebou 
přes 2000 vystoupení nejen v  Čechách, 
ale i  na Slovensku, v  Polsku, Německu, 
Francii, Rakousku a Itálii.

Ing. Jiří Žižka vrhač nožů
2012 …  vítěz mistrovství Evropy v hodu 
nožem a sekerou v Itálii

2013 … mistr ČR v hodu nožem
2016 … mistr ČR v hodu nožem
2017 … Evropský rekord v  dálkovém 
hodu nožem na terč činí 22,17 m (první 
hodil na evropských závodech, kde pře-
konal hranici 20 m)

Boj zblízka major Roman Hipík
Ukázku boje zblízka Musado Military 
Combat Systém, provádí armádní in-
struktoři AČR z útvarů 7. mechanizované 
brigády, Vojenské akademie, 31. pluku 
radiační, chemické a  biologické ochrany 
z Liberce a ze 102. průzkumného praporu 
v Prostějově. 
Vedoucím skupiny je major Roman Hi-
ppík z  Vojenské akademie ve Vyškově, 
který systém cvičí od roku 1992 a patří do 

Milé babičky, vážení dědové, vážení se-
nioři.
Obracím se na Vás s  prosbou o  Vaši 
podporu v  komunálních volbách, které 
proběhnou ve dnech 23. - 24. září 2022. 
Podpořte mě, jako kandidáta na starostu 
města Mikulášovice a celé naše občanské 
hnutí Pro lepší město Mikulášovice.
Jste občané, kteří dokáží posoudit, jaký 
byl život v Mikulášovicích v minulosti, jak 
město vypadalo a jakým směrem se vyvíjí 
v dnešní době. Současná doba všem seni-
orům připomíná, že žili v období komuni-
smu, že dnešnímu světu nerozumíte. Tito 
kritici vašeho života se však velice mýlí. 
Zapomínají, že v minulé době, kterou jste 
nemohli ovlivnit, jste byli mladí, krásní, 
silní a měli jste nadšení jak pro práci, tak 
i  pro celý život. Není pravda, že vše, co 
bylo za Vašeho života vybudováno, bylo 
špatně. Tato slova se pouze hodí někte-
rým lidem. Bez Vaší práce bychom dnes 
nebyli tam, kde jsme nyní. Za to Vám patří 
naše poděkování.

Život se však nedá oklamat. Přijde stáří 
a síly ubydou. Je to přirozený koloběh ži-
vota, který se neustále opakuje v přírodě 
i  lidské společnosti. I  naše generace se 
brzy postaví tváří v tvář této výzvě. A mla-
dí lidé? Mají ještě celý život před sebou. 
Přejeme, ať se jim vydaří jako nám.
Vychovali jsme svoje děti, zabezpečili 
naše rodiny, postarali se o  naše blízké, 
a  ještě nám zbyla energie postarat se 
o rozvoj a zkrášlení našeho města. Dovol-
te nám, abychom mohli navázat na Vaši 
celoživotní práci a  v  dnešních podmín-
kách posunuli město Mikulášovice zase 
o kus dále. S Vaší podporou a s podporou 
hnutí Pro lepší město Mikulášovice tento 
úkol zvládneme.
Vážení občané, pojďme společně k  vol-
bám, volte hnutí Pro lepší město Mikulá-
šovice a podpořte mě, Miluši Trojanovou, 
kandidáta na starostu města. Děkuji.
 
Ing. Miluše Trojanová - kandidát na sta-
rostu města

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 

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 nejznáměj-
ších míst národního parku 
i pro děti, informace z dopra-
vy, kulturní a  sportovní akce 
a  spousta dalších tipů na 
trávení volného času v  Čes-
kosaském Švýcarsku. Noviny 
k dostání v informačním stře-
disku na náměstí. 

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 t e s / d e f a u l t /
f i l e s / i n l i n e - f i l e s / V J % C 5 % 9 8 _ 0 8 3 _ B S c h a n d a u -
D%C4%9B%C4%8D%C3%ADn_%C4%8Derven-prosinec.
pdf

Prodej slepiček
Červený Hrádek prodává slepičky typu Tetra hně-
dá, Dominant všechny barvy, Green Shell - typu 

Araukana a Dark Shell - typu Maranska.
Stáří 16 - 20 týdnů. Cena 220 - 269 Kč/ks.

Prodej se uskuteční: 
25.9., 23.10. a 13.11.2022

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

skupiny vedoucích instruktorů boje zblízka, kteří systém 
v armádě vyučují.
Systém, který vám vojáci prezentují se v Armádě České 
republiky cvičí od roku 1993, kdy byl do armády zaveden 
na základě veřejné soutěže.
Jeho zakladatelem byl pan Herbert Grudzensky z  Ně-
mecka. Ten pro potřeby německého Bundeswehru 
upravil různé korejské bojové techniky, které dlouhou 
řadu let trénoval pod vedením korejských mistrů, kteří 
do Evropy odešli po válce v Koreji. Tyto techniky dopl-
nil o vlastní zkušenosti u výsadkových jednotek a nově 
vzniklý systém začal po roce 1980 vyučovat v Německu 
pod názvem MUSADO Military Combat System.

DARUJI AKVARIJNÍ RYBY, RŮZNÉ DRUHY  
cca 12 ks. Informace na podatelně MěÚ.
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Pro lepší město Mikulášovice
R E V I TA L IZ AC E  S Í D L I Š TĚ

Ing. Trojanová Miluše, 
Starostka města

Ing. Bláha Antonín, 
Místostarosta města

Vážení občané,

Je mnoho obcí, které se potýkají s vy-
sokou koncentrací nepřizpůsobivých. 
Tento jev se vyznačuje nepořádkem, 
vybydlenými nemovitostmi, zhorše-
nými mezilidskými vztahy a� krimi-
nalitou. Obchodníci s chudobou se 
nikdy neohlíželi na stav a prostředí, 
v kterém podnikají a do jakého stavu 
ho svojí chamtivostí, bezohledností 
a�touhou po penězích mohou dostat. 
I�mikulášovické sídliště mělo silný po-
tenciál pro tyto „podnikatele“ a bylo 
pouze otázkou času, kdy výsledek by 
byl podobný jako je na ilustrační fo-
togra i.

To, že se tak nestalo, je zásluha 
současného vedení města paní sta-
rostky Ing. Miluše Trojanové, pana 
místostarosty Ing. Antonína Blá-
hy. Jejich prozíravost, um a odvaha 
vlastníkům jednotlivých bytů zpětně 
zhodnotila majetek. Vyčistili sídliště 
a�narovnali mezilidské vztahy.

Všechny uvedené znaky podni-
kání s chudobou jsou však patrné 
v� lokalitě dolní Mikulášovice. „Pod-
nikatel“, Mgr., místní učitel, vzor pro 
naše děti i nás všechny. Velký kritik 
naší práce, ale také velký bordelář 
a�osoba odpovědná za černé skládky 
v dolních Mikulášovicích. Opravdu 
chceme město ve stylu Mgr.? 

Vážení občané, práce na revita-
lizaci mikulášovického sídliště na-
dále pokračují. Jednotlivé projekty 
se samy nevymyslely, nezrealizují, 
podléhají přesně daným procesům 
a zprocesování vyžaduje určitý čas, 
který nelze ovlivnit. Na 5. zasedání 
ZM konaném dne 2.8.2022 po bouř-

livém jednání bylo přijato usnese-
ní, které schvaluje podpis smlouvy 
o�dílo s vítěznou  rmou BAK staveb-
ní společnost, a.s. Revitalizace sídliš-
tě po 50- ti letech ožívá. Budou nové 
chodníky, komunikace, parkovací 
plochy, veřejné osvětlení i dostatek 
zeleně.  Jsme si vědomi, že v průběhu 
prací dojde k určitému poklesu kom-
fortu a jistému nepohodlí na sídlišti, 
proto Vás, občany, prosíme o shoví-
vavost. 

Vážení občané, v nadcházejících 
komunálních volbách Vás žádáme 
o�podporu hnutí Pro lepší město Mi-
kulášovice, podpořte kandidáta na 
starostu paní Ing. Miluši Trojanovou 
a nepřipusťte, aby středověká opozi-
ce zmařila naší práci a Vám zastavila 
rozvoj města. Veřejná hláška zastupi-
tele K.Klingera, že revitalizaci sídliště 
si mají  nancovat ti, kteří tam bydlí, 
je šokující. Tento názor však zastávají 
i další opoziční kandidáti z řad učite-
lů, policistů a jim blízcí. Ten, kdo má 
ve svém volebním programu bod, že 
chce šetřit, Vám tímto sděluje, že pro 
město Mikulášovice nic nevykoná 
a�dále ho nikam neposune. Ten, kdo 
Vám nabízí levný komunální odpad, 
městské peníze nešetří. Město vše 
zaplatí a tyto peníze budou chybět 
na další rozvoj. Likvidace odpadu je 
služba jako každá jiná a za služby se 
běžně platí. Chceme-li odpad zlevnit, 
důsledně třiďme!           

Vážení občané, negativní kritika 
našich osob je daň za Vaše nové pro-
středí a Vaše pohodlí. Rádi to pro Vás 
a město Mikulášovice sneseme.   

g. Trojanová Miluš

ng. Bláha Antonín

I takhle mohlo sídliště 
v�Mikulášovicích dnes 

vypadat ...
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Brigádní generálka Lenka Šmerdová v  diskuzi 
s majorem Hipíkem

Několikanásobný mistr ČR a  Evropy v  hodu no-
žem Ing. Jiří Žižka

Střelba z luku byla připravena i pro ty nejmenší 

Ladislav Trojan jeden z nejvyhlášenějších nožířů 
si prohlíží vybavení šermířů 

Děvčata Sparty při podepisování fanouškům

Brigádní generálka Lenka Šmerdová při prohlíd-
ce areálu mikulášovického koupaliště 

Jedním z velkých lákadel byla prohlídka nejmo-
dernější bojové techniky AČR 

Občerstvení pro návštěvníky zajišťovali mimo 
jiných také mikulášovičtí hasiči 

Skupina historického šermu Alotrium 

Společná fotografie ženského B týmu AC Sparta 
Praha a domácího „áčka“ 

V dopoledním programu byla také ukázka potá-
pění s možností praktického vyzkoušení 

Hod sekyrou si mohli vyzkoušet všichni účastníci 
slavnosti 

Ukázka boje zblízka pod vedením majora Roma-
na Hipíka  

Úspěšní střelci, vrhači a  lovci si za odměnu od-
nesli legendární „Rybičku“

Hlavním programem na fotbalovém hřišti bylo 
utkání s Výběrem Jana Bergera

NOŽÍŘSKÉ A MĚSTSKÉ SLAVNOSTI OBRAZEM
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1. Dokončení rozpracovaných akcí a projektů ve městě.

2. Opravy významných objektů a budov v majetku města.

3. Zlepšení infrastruktury města; zasíťování pozemků pro stavbu rodinných domů - vodovod, kanalizace

popř. plynové přípojky.

4. Změna programu služeb APK - zajištění dohledu ve večerních hodinách na rizikových místech.

5. Dokončení pouličního osvětlení ve městě (úsporná opatření - osazení LED osvětlením).

6. Rozvoj spolupráce s místními spolky a drobnými živnostníky.

7. Navrácení  nádob na tříděný odpad v dolních Mikulášovicích.

8. Zlepšení celkového klimatu ve městě.

1. Klaus Klinger 60 Koordinátor Mikulášovice Bez polické příslušnos

2. Ing. Robert Riedel 39 Učitel Mikulášovice Bez polické příslušnos

3. Mgr. Dagmar Kalousková 60 Učitelka Mikulášovice Bez polické příslušnos

4. Petr Kalousek 36 Zaměstnanec PČR Mikulášovice Bez polické příslušnos

5. Bc. Zdeněk Plešinger 27 Záchranář  Mikulášovice Bez polické příslušnos

6. Ing. Bc. Emil Bláha, MBA 57 Živnostník  Mikulášovice Bez polické příslušnos

7. Ladislav Hořejší 31 Dělník  Mikulášovice Bez polické příslušnos

8. Zlaca Veverková 61 Kuchařka  Mikulášovice Bez polické příslušnos

9. Jiří Krpálek 48 Řidič  Mikulášovice Bez polické příslušnos

10. Marek Kašpárek 46 Živnostník  Mikulášovice Bez polické příslušnos

11. Jiří Doubrava 70 Živnostník  Mikulášovice Bez polické příslušnos

NEZÁVISLÍ PRO KRÁSNÉ MIKULÁŠOVICE
Sdružení nezávislých kandidátů

VOLEBNÍ PROGRAM:

KANDIDÁTI:

Vážení spoluobčané, víme, že v posledních letech se v Mikulášovicích udělalo mnoho dobrých i potřebných věcí, 
ale vztahy mezi lidmi jsou hodně narušené. Pojďme se proto společně snažit o to, abychom se v Mikulášovicích 
znovu všichni cí�li jako doma. 

Naše město si to zaslouží.

22
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PRO NAŠE MĚSTO

www.pronasemesto.cz Komunální volby do zastupitelstva města Mikulášovice 23. - 24.09.2022

1 2 3 4 5 6

1110987

Kandidáti do zastupitelstva města Mikulášovice

Kateřina Sýkorová, Dis Mgr. Roman Klinger Ing. Josef Kestner Kristina Klingerová Bc. Dominik Fojta Mgr. Libuše Laláková

Tereza Šach Monika Zimmerová Gabriela Kurucová Lukáš František Fišer Alena Vagneterová

Hlavní body našeho volebního programu:

PŘIJĎTE NÁS PODPOŘIT SVÝM HLASEM!

ź  urovnání vztahů mezi zřizovatelem a ZŠ a MŠ Mikulášovice

ź  získávání dotačních titulů pro rozvoj města
ź opravy místních komunikací, obnova sítě veřejného osvětlení         

v Mikulášovicích dolních
ź  rozvoj turistického ruchu, vytvoření městského orientačního plánu

ź  podpora spolků, sportovních oddílů a zájmových kroužků

ź podpora místních řemeslníků

ź  zajištění pracovní pozice správce hřbitova a oprava přístupové 
cesty ke hřbitovu

ź  řádné dokončení všech rozpracovaných akcí a projektů

ź  příprava kulturních a společenských akcí pro občany města

ź  odpovědné hospodaření s věřejnými prostředky,              
vyrovnaný rozpočet

ź podpora zřízení autobusové zastávky pod bývalou Střelnicí

ź zlepšení dostupnosti zdravotnické péče
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KLUB ČESKÝCH TURISTŮ, ODBOR RUMBURK 
ve spolupráci s městem Rumburk a obcí Staré Křečany 

 

pořádá 
v sobotu 10. září 2022 

 

43. ročník Stezky odvahy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Účast na vlastní nebezpečí 

  
Další informace podá: 
Jan Bukva, tel.: 602 791 919   

 

STEZKA ODVAHY 

Pěší turistická akce pro rodiče a prarodiče s dětmi 
v délce cca 8 km územím CHKO Labské pískovce 
a Národního parku České Švýcarsko. 
Také samostatná trasa vhodná pro kočárky cca 4,5 km. 

Start: u zastávky autobusu Brtníky, nám. 
           7:30 - 11:15 hod.  
Cíl: osada Kopec, turistická základna KČT Rumburk  
Startovné: jednotné 30,- Kč 
 

Na trase vlastní značení a kontroly s razítky. V cíli táborák, pro děti 
medaile s diplomem za účast a sportovní soutěže s cenami. 
Trampské písničky bude hrát skupina P.R.T. 
 
 

Trampské písničky hraje skupina P.R.T. 

KALENDÁŘ AKCÍ
23. – 24.9.2022 Komunální volby 

Slovanský dům - přízemí

K velkým postavám českého fotbalu patří i Lumír Mistr S  desítkou na dresu se ve výběru fotbalových osobností představil také 
sparťan Tomáš Řepka

Na programu bylo také předvedení novinky v podobě záchranářské-
ho nože, který umí i řezat sklo

Houbařský výlet na zámek Sychrov

Houbaři na Nožířských slavnostech 
v Mikulášovicích

To jsme my v novém aneb otevřené 
dveře v Agentuře Pondělí

Léto v plném proudu, v  lesním zde-
cimovaném prostoru ani houbička, 
možná snad nějaký ten starý choroš. 
Je čas vyrazit za nějakými zajímavost-
mi. Po zralé úvaze vyhrála návštěva 
zámku Sychrov. Určený den byl jako 
stvořený pro tento poučný výlet, 
účast přihlášených hojná. Z historic-
kých záznamů je známo, že o dnešní 
francouzskou novogotickou podobu 
se zasloužil kníže Kamil Rohan. Sídlo 
poskytne návštěvníkům dokonalou 
představu, jak se ve druhé polovině 
devatenáctého století žilo na ven-
kovském sídle bohaté šlechtické 
rodiny. Zámek Sychrov známe z po-
hádek Zlatovláska a Nesmrtelná teta. 
Zámecké pokoje jsou zařízené pů-
vodním nábytkem, jako jediný v Čes-
ké republice má královské apartmá, 

v  jehož ložnici přespával francouz-
ský král Karel X., pruský král Vilém 
I., nebo rakouský císař František Jo-
sef I. K  zámku přiléhá Anglický park  
(26 ha). Patří k nejkrásnějším a nejbo-
hatším botanickým sbírkám v České 
republice. Často zde pobývali ve-
likáni české hudby Josef Suk a  An-
tonín Dvořák. Za povšimnutí stojí 
výstava plastik a  šperků z  drahých 
kovů a  kamenů, tvorba klenotníka 
Františka Khynla. Houbařský spolek 
získal zajímavé historické poznatky, 
do budoucna určitě opět navštívíme 
nějakou tu památku, která by stála za 
zhlédnutí. S pěkným zážitkem a dob-
ře prožitým dnem jsme se vraceli do 
svých domovů.

Za spolek Mirka Záveská

Taková to událost nemohla uniknout 
naší pozornosti v  klubu houbařů. 
Však také probíhaly dlouho před tou-
to událostí velké přípravy. Ve spolku 
se připravovala výzdoba stánků 
a současně se plánovalo jaké houbo-
vé speciality předložit veřejnosti ke 
konzumaci. Cech houbařů se tohoto 
úkolu zhostil nápaditě, vyřešil pro-
blém s houbami, které se v okolních 
lesích a  remízcích téměř nevyskytu-
jí. Zhotovené krmě byly nahrazeny 
mraženými a  sušenými houbami. 
Program na Nožířských slavnostech 

byl bohatý na různé akce. Na místním 
hřišti fotbalisté předváděli své umění 
v zápasech kopané. Na houbařském 
stánku byla připravena znalostní, 
mykologická soutěž pro děti, které 
si vysoutěžily odznáček a  sladkou 
odměnu. Slavnostní den uběhl jako 
voda. Snad ta naše houbařská chás-
ka se svou trochou přispěla k dobré 
náladě a  průběhu na slavnostech, 
kde si každý účastník mohl vybrat, co 
bylo pro něj zajímavé.

Za houbařský spolek Mirka Záveská

Srdečně vás zveme na Den otevře-
ných dveří v  Agentuře Pondělí ve 
čtvrtek 15. září 2022. Kromě před-
stavení jednotlivých služeb a progra-
mů vám nabídneme prohlídku nově 
zrekonstruovaných prostor, kulturní 
program a další překvapení.  Rádi vás 
přivítáme na naší adrese 2. polské ar-
mády 1094 v Rumburku v čase mezi 
10.00 až 18.00 hod.
„Rádi bychom veřejnosti představili 
naše nové prostory, které využíváme 
pro programy s našimi klienty i  jako 

zázemí asistentů“ sděluje k akci Mo-
nika Lampová, ředitelka organizace, 
a dodává: „jsme rádi za možnost pra-
covat s klienty v důstojném prostředí, 
které jsme touto rekonstrukcí získali.“
Agentura Pondělí, z.s.  je nezisková 
organizace poskytující od roku 2001 
sociální služby pro osoby se zdravot-
ním postižením ve Šluknovském vý-
běžku. Pro další informace kontaktuj-
te: Mgr. Kamila Staňková, mobil: 775 
554 492.                                                                                             

Kamila Staňková
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Léto spolku Mladí chovatelé zvířat

Tak co letos - porostou?

Tradičně největší akcí letošní sezóny byl letos 
už 39. ročník stanového tábora se zvířaty, který 
se uskutečnil ve dnech 17.7.-6.8. na táborové 
základně spolku na Salmově. Letos se jej zú-
častnilo 47 dětí, o  které se staralo 10 dospě-
láků, kteří měli s  sebou 10 morčat a  dalších 
hlodavců, 9 pejsků, 2 králíky, 3 kočky, 15 terarij-
ních živočichů, afrických šneků. Také letos byl 
tábor mezinárodní, když se jej vedle převahy 
tuzemských zúčastnili i táborníci z Francie, Ně-
mecka, Ruska a Ukrajiny.  Společně strávili tři 
týdny bohatého programu plného her, vědo-
mostních soutěží, ale především pobytu v lese 
a  u  vody. Nezapomněli jsme ani na tradiční 
úklid lesa po neukázněných návštěvnících, 
i když po letošním kůrovcovém kácení lidé už 
moc do zbytků lesa na Salmově nechodí.
Součástí byl i celodenní výlet do Terezína, kde 
jsme pod vedením zkušeného průvodce ab-
solvovali prohlídku podzemí městské pevnos-
ti a seznámili se s její historií. Při té příležitosti 
jsme se při zpáteční cestě zastavili i  v  ZOO 
Děčín. Tento projekt byl realizován ve spolu-
práci s Ministerstvem obrany ČR. Tábor rovněž 
podpořilo Město Mikulášovice, JSP Gastro z Vi-
lémova, společnost Marsapet ze SRN a  TOM 
Mikulášovice, kterým jsme za podporu velice 
vděčni.
V  průběhu tábora se v  sobotu 30.července 
uskutečnila další letní výstava zvířat mladých 
chovatelů z Mikulášovic a okolí, a to nejenom 

účastníků tábora se zvířaty. Návštěvníci tak 
mohli spatřit pejsky, hlodavce, králíky, terarijní 
živočichy, kočky, okrasné a  exotické ptactvo. 
Tradičně se soutěžilo o krásné poháry a věcné 
ceny. Letošním nejúspěšnějším vystavovate-
lem se stala Iveta Kastlová z Vilémova se svým 
pejskem Border Kolií, z  našeho chovatelské-
ho kroužku byl nejúspěšnější táborník Tomáš 
Barna se svojí kočičkou, mezi vystavovateli 
hlodavců tábornice a  členka našeho kroužku 
Kamila Krpálková, nejúspěšnější v odbornosti 
drůbeže byl se svojí osmiletou slepičkou To-
máš Strůna z  Mělníka a  v  odbornosti teraris-
tiky vyhrál Ondřej Kučera se svými Africkými 
šneky. Výstava letos již po druhé proběhla ve 
velmi hezkém prostředí přímo v areálu tábo-
rové základny našeho spolku v Mikulášovicích 
- Salmově, a  navštívilo ji 35 platících dospě-
lých diváků a  dalších bezmála 80 dětí a  mlá-
deže bezplatně a  to i  přes nepřízeň počasí, 
která letošní den výstavy negativně ovlivnila. 
Velký zájem byl o  odpolední ukázku výcviku 
služebních psů a besedu, kterou pro účastníky 
a návštěvníky výstavy uskutečnil kynolog pan 
Jaroslav Vöröš a jeho skupina Aktivní pes Jiří-
kov. Mezi sponzory akce patří Město Mikulášo-
vice, Antonín Blažek - ZOO centrum Šluknov, 
František Möse Řeznictví Mikulášovice, Květi-
nářství Sonia Mikulášovice a  Pivovar Kocour 
z Varnsdorfu, kterým všem tímto moc děkuje-
me! V průběhu výstavy byly předány i poháry 

vítězům druhého ročníku fotografické soutěže 
na téma Děti a  zvířata. Ve svých kategoriích 
podle věku zvítězili: mezi účastníky do 10 let 
Celestina Belcredi a v kategorii 18+, kde bylo 
nejvíce účastníků byli oceněni: 1. pan Petr 
Strůna z Mělníka, 2. Jan Hošek z Mikulášovic, 3. 
Karolína Dobrotinová z Milovic n. L. a 4. Nikola 
Růžičková. Všem vítězům gratulujeme a děku-
jeme za účast v  soutěži. Nejúspěšnější foto-
grafie může veřejnost shlédnout postupně po 
celý rok v naší propagační skřínce na náměstí 
v  Mikulášovicích a  rovněž budou zveřejněny 
i na našich FB a webových stránkách.
Poslední den tábora se náš spolek aktivně 
zapojil do programu letošních Městských 
a  nožířských slavností v  Mikulášovicích. Náš 
propagační stánek prezentoval činnost spol-
ku s  mladými chovateli, nabízel účast dětem 
ve vědomostním testu o  zajímavostech oko-
lo zvířat za sladké odměny a návštěvníci měli 
i možnost zakoupit si zde losy v tombole, jejíž 
výtěžek spolek použije na další akce pro děti. 
Zájemci si ze stánku i odnášeli propagační vý-
tisky chovatelských časopisů. Den slavností 
byl nebývale chladný pro všechny „stánkaře“, 
ale vydrželi jsme to a už se těšíme na další roč-
ník.

Vlastimil Jura, předseda spolku 
Mladí chovatelé zvířat z Mikulášovic

Dávno je tomu, co jsme se honosili přirovná-
ním, že co Čech, to muzikant. Bejvávalo. Dnes-
ka je všechno úplně jinak. V  první řadě platí, 
že co Čech, to telefonista. No a hned v závěsu 
za našinci s mobilem v ruce nebo na uchu, se 
do popředí bezpochyby propracovali houbaři. 
I tenhle koníček potrefil snad všechny genera-
ce. Když rostou, potkáš v lese bábu, dědka ale 
o kousek dál i juniory, kteří pro tentokrát mu-
seli zcela logicky své tablety odložit. Tyto dva 
sporty se totiž nedají pěstovat zároveň.
V  době, kdy tato houbařská esej vznikala, to 
sice víc než přesvědčivě vypadalo, že v tomto 
oboru nám díky abnormálnímu suchu pro le-
tošek pšenka nepokvete. To ovšem nezname-
ná, že se do lesa nemůžeme vypravit alespoň 
virtuálně a zavzpomínat při tom na lepší časy 
a taky se o houbách dozvědět něco víc než ja-
kou mají chuť na talíři.
Houby se sbírají od Aše až po Košice, a tak je 
lidé mají pojmenované tu i  jinde onak. Takže 
třeba křemenáč je někde sirka, turek, ausferák, 
bolševik, havíř, voják nebo na Domažlicku jako 
výpravčí. Bedla může být také biskup, na Hané 
palozor, klouzka zase jinde nacházejí jako lou-
páčka, sosnůvku, verpánek a na Vysočině je to 

podmerfánek. Hojně rozšířená a  do kuchyně 
vynikající muchomůrka růžovka, po našem 
masák, bývá také bečvářek, márinka, masař-
ka, podzimní václavky si jinde pojmenovali po 
svém jako hromadilky nebo fafrlinky. Zvlášť 
nás pobaví názvosloví pro pýchavku, kterou 
se houbaři chlubí taká jako s bejčím pytlíkem, 
cikánským tabákem, psími koulemi či kozím 
sýrem. Prostě jiný kraj, jiný mrav.
Nás by ale ještě mohlo zajímat, jak jsme k blou-
mání po lese za účelem hledání hub vlastně 
přišli. Podle pana Ivana Veselého, z jehož ma-
teriálů jsme čerpali, začalo vše v  časech, kdy 
naším územím procházely mnohé války. Slo-
vanské kmeny včetně toho, kam jsme patřili 
i my, se před nájezdníky a barbary ukrývaly ve 
zdejších hlubokých lesích, kde byli odkázáni 
na lesní plody včetně hub a díky svým šama-
nům se naučili rozeznávat jedlé, nejedlé a je-
dovaté. No a  jak čas běžel, předávaly se tyto 
poznatky z pokolení na poklení a dneska jsme 
takovými šamany už snad všichni. Houbaření 
vedle Čechů propadli i bratři Slováci. U nich je 
třeba naše liška kuriatko, klouzek je masliak, 
václavka podpňovka, holubinka plávka a hřib 
je překvapivě hrib.

Na to, jak to mají s houbama jinde ve světě, se 
ještě podíváme příště.

 Text a foto: Petr Horák 

Jako přídavek malý houbový recept
Asi tak 50 dkg čerstvých hub a stejné množství 
syrového bůčku umeleme spolu s 15 dkg vep-
řových jater. Podle vlastní chuti osolíme, ope-
příme, naložíme do skleniček, zavíčkujeme 
a  poté hodinku sterilujeme při 100 stupních 
celsia. Získáme tak skvělou pomazánku.

Uzlování a vůbec práce s provazy k táborové čin-
nosti prostě patří

Táborové děti při se každodenním programu ne-
nudily

Mladí chovatelé zvířat a  jejich stánek na Nožíř-
ských slavnostech

Tak to zatím letos vypadá, že na takovou úrodu 
z let předchozích můžeme zapomenout
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TIP  NA VÝLET  

Prázdninový virtuální běh ovládli běžci z Mikulášovic 

Vinobraní v Míšni

Jak jsme psali v minulém čísle o prázdninách 
od 15. července do 14. srpna 2022 probíhal 
další ročník virtuálních pohybových aktivit 
s  názvem „Letní virtuální hry“. Do výsledko-
vých listin se zapsalo i několik mikulášovických 
sportovců, kteří využili tuto aktivitu zejména 
v rámci své cílené přípravy pro podzimní část 
mistrovských soutěží. Je velmi potěšující, že 
se neztratili ani ve velmi početných výsledko-
vých listinách. V podstatě se umístili na před-

ních příčkách a ve svých věkových kategoriích 
všechny běžecké distance (800 m, 1.500 m,  
1 km, 5 km a 10 km) vyhráli. Další virtuální běh 
s  názvem „Běh srdce“ se uskuteční ve dnech 
1. - 5.9.2022 a  znovu připomínáme, není slo-
žité se do aktivit zapojit a  kdo by snad měl 
problém s  registrací může se obrátit o  radu 
s první registrací či odesláním výsledků na nás, 
nezdráhejte se rádi vám poradíme. 
Informační kontakt: 739 452 734.

Není čeho se obávat, každý běží sám nebo 
v kolektivu vlastní rodiny či kamarádů a vzdá-
lenost si každý vybere podle svého. Děti mo-
hou 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 vypisovány i kolo nebo chůzi.

Tomáš Fúsek - hlavní vedoucí 
TOM Mikulášovice

„In vino veritas“ neboli „ve víně je pravda.“ Na-
bízíme vám aktuální a  nevšední výlet, třeba 
i za tou vaší pravdou. Zatím co máme v pod-
vědomí, a  mnozí z  vás i  osobně za sebou, 
svátky vína na Mělníku, v  Roudnici, Žernose-
kách nebo třeba i ve Znojmě, kam až za ním 
mnozí milovníci dobrého moku jezdí, nabízí 
se pro našince i  novinka, nebo alespoň ne-
příliš známý fakt. Vinobraní si plnými doušky 
(ale opatrně) můžeme užít a zdejší víno na ja-
zyku poválet, ne až tak daleko, ve městě, kde 
se zrodil cibulák, v Míšni. Tam jsme vás už na 
našich stránkách v  minulosti jednou pozvali. 
Do světoznámé porcelánové manufaktury, do 
úžasného starého města, na hrad Albrechts-
burg nebo do krásného Dómu. Pro dnešek 
necháme historii a  památky bokem. Jedeme 
se pobavit a vrhneme se do víru veselí a oslav 
sklizně jedné z nejúžasnějších plodin.
Bude se koštovat a popíjet a neměli bychom 
o to okrást potencionálního řidiče. Takže auto 
pro tentokrát necháme v  garáži a  vyrazíme 
s  jedním přestupem, vlakem na trase Mikulá-
šovice - Bad Schandau - Míšeň. Ona i takto zvo-
lená cesta malebným labským údolím přispěje 
ke kladnému hodnocení dnešního výletu.
Nebude na škodu, když si ještě jednou připo-
meneme, že 35 tisícová Míšeň je proslavená 
hlavně značkou zkřížených mečů, kterou ne-
sou výrobky zdejší porcelánky už více jak 300 
let. Hlubokou tradicí se ale může pochlubit 
i  vinařství v  této oblasti. Réva se pěstuje na 
okolních svazích, po pravém břehu Labe od 

Drážďan přes Radebeul až k  Míšni, více než 
850 let, na 470 hektarech, na nejsevernější 
evropské vinici. Z odrůd mají přednost ty bílé, 
které přeci jen nejsou až tolik náročné na slu-
níčko jako ty červené. Nejvíce se na podzim 
v desítkách vinařství po celé trase lisuje Müller 
Thurgau, Rýnský ryzling, Rulandské bílé, šedé 
a  modré nebo Tramín. Nejznámějším podni-
kem je vinařství ve vesničce Proschwitz, vyvá-
žející zlatavý mok do celého Německa. Mezi 
hlavami révy dokreslují zdejší sympatickou 
krajinu i sklípky nebo malé zámečky.
Když už jsme si představili Míšeň samotnou, 
a  víme alespoň to základní o  zdejším pěsto-
vání vína, je na čase, abychom konečně přešli 
k  jádru věci, protože my jsme sem přijeli na 
vinobraní. Tedy pobavit se, ochutnat vyliso-
vané bobule a  shlédnout zlatý hřeb tříden-
ních oslav – velký nedělní průvod. Ten vychází  
v  10 hodin a  jeho trasu nemůžeme přehléd-
nout, protože ji každoročně lemují tisíce ná-
vštěvníků. Z  vlastní zkušenosti lze doporučit 
místo na konci mostu ve staré čtvrti. Téměř ho-
dinový alegorický vlak, jak jej nazývají místní, 
pobaví různými kostýmy, vystoupeními, mno-
ha vyzdobenými potahy a  řadou kapel, které 
milovníky vína udržují v  té správné náladě. 
Nepřehlédněte prosím jednu veledůležitou 
radu. Nezapomeňte se na tento výlet vybavit 
příslušným pohárkem. Jednotlivá vinařská se-
skupení cestou v  průvodu rozlévají to, co na 
okolních stráních vypěstovali. Znalci poměrů 
přijíždějí s nádobkami zavěšenými okolo krku 

tak, aby byly vždy při ruce. Na vinobraní dohlí-
ží i v Míšni sám vinařský bůh Bacchus.
Pro pořádek si ještě můžeme doplnit, že ne-
jen víno je zdejším uznávaným produktem. 
Z oblasti se vyváží med Bienenwirt, v pivovaru 
Messner Schwerter privat brauerei vaří skvělé 
pivo. Velice dlouho se zde peče tradiční peči-
vo Meisner fummel. Jde o  jakési malé, velice 
křehké nafouklé bochánky bez náplně. Místní 
historici tradují, že přepravci převážející v mi-
nulosti drahocený míšeňský porcelán, často 
holdovali i zdejšímu vínu a tovar býval občas 
doručen ve střepech. Koumáci problém vyře-
šili a tyto dealery donutili talířky, hrnečky a vá-
zičky ukládat na cestu právě do tohoto pečiva, 
které tedy plnilo stejný účel jako později dře-
vitá vlna nebo dnes plastové bublinky. Navíc 
zřejmě nebyl problém s odpadem.
Každoroční zářijové vinobraní v Míšni se ten-
tokrát koná ve dnech 23. až 25. září. Dovolte 
ještě malou vsuvku pro cykloturisty, kteří se 
můžou z  Drážďan do Míšně a  nebudou-li to 
s  ochutnávkou přehánět, tak i  zpět, svézt po 
nenáročné cykloztezce, a  jak propagátoři tvr-
dí, vhodné pro všechny druhy kol. V  sázce je 
jen nějakých 25 kilometrů tam a  pro střízlivé 
i  zpět. S  patřičným předstihem avizujeme 
i fakt, že proslulé jsou i míšeňské vánoční trhy. 
Ale jedno hezky po druhém. Vánoce jsou přeci 
jen ještě daleko.

Text a foto: Petr Horák

Krojovaných účastníků je v průvodu nepřeberné 
množství

Bůh vína Bacchus celému průvodu vévodí Jeden z vyzdobených alegorických vozů
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Memoriál Josefa Hýbla a Miroslava Linharta ovládl tým Predators

Běžci TOM se pilně připravují Příprava biatlonu již od mládí

Letošní ročník turnaje v  malé kopané byl již třináctým v  pořadí a  na 
fotbalovém stadionu v  Mikulášovicích se mezi sebou utkalo celkem  
7 fotbalových mužstev. Hrálo se podle daných pravidel a  do jednot-
livých zápasů nastoupila i  řada žáků či dorostenců, což nakonec celý 
turnaj zpestřilo. Turnaj se nejprve rozehrál v základní tabulce systémem 
každý s každým a pak už následoval vyřazovací boj až do samotného 
finále. Celkově si nejlépe se svými soupeři poradili hráči týmu Preda-

tors, když ve finále porazili soupeře s  názvem „Rošťáci“. O  bronz si to 
pak rozdali Šenováci a Severní vítr je krutý! Šťastnější a třetí v celkovém 
pořadí byli Šenováci, přičemž po bezbrankové remíze rozhodovali až 
pokutové kopy. Turnaj proběhl v příjemné a vcelku nekonfliktní atmo-
sféře za střídavě slunečného i deštivého počasí.

Text a foto: Tomáš Fúsek

Podzimní část běžecké sezony 
Turistického závodu patří kaž-
doročně zejména týmovým mi-
strovským soutěžím, ve kterých 
právě Mikulášovice patří k  abso-
lutní špičce v  České republice. 
Jedná se o MČR štafet, poběží se 
v  náročném beskydském terénu 
ve Frýdlantu nad Ostravicí a  Mi-
kulášovice bude reprezentovat 
hned několik štafet žactva, do-
rostu a  dospělých. Následně se 
poběží MČR smíšených dvojic ve 
Frýdku Místku, rovněž tam budou 
mikulášovické dvojice obhajovat 
několik titulů z  loňska. Aby toho 
cestování přes celou republiku 
nebylo snad málo v Orlové se ješ-
tě uskuteční letošní Mezinárodní 
mistrovství, a to vše v měsíci září. 
Závěr prázdnin a úvod září tak pro 
přípravu zejména těch mladších 
závodníků bude velmi náročný, 
důraz nyní klademe na nácvik 

azimutových úseků a  celkové 
orientaci v  terénu. Situaci nám 
velmi komplikuje neutěšená si-
tuace v našich lesích, lépe je snad 
říci, že ve zbytku lesa, co v  okolí 
Mikulášovic zbyl. Pro kvalitní pří-
pravu budeme muset dokonce 
do lesního terénu cestovat, pro-
tože v  těch místních zbytcích už 
všichni znají každý kámen, větev, 
a  navíc je tam velký nepořádek, 
který je pro bezpečný pohyb ne-
vhodný. Děkujeme všem, kteří 
nám s přípravou pomáhají, neničí 
nám označení azimutů, řidičům 
aut za slušnou a  ohleduplnou 
jízdu při potkávání sportovců. 
Veškerá tato výkonnostní spor-
tovní aktivita probíhá za laskavé-
ho přispění nejen města Mikulá-
šovice, díky projektu Ústeckého 
kraje, ale také dalším sponzorům.                                                                                                                                       
                  

Text a foto: Tomáš Fúsek

Na hřišti byly k vidění nejen věkové, ale zejména i výškové rozdíly

Predators obhájily loňské vítězství 

Na obou hřištích byly k vidění tvrdé souboje o každý balón

Predators patří v posledních letech favoritům tohoto turnaje

Tréninkově nezahálejí ani biatlonisté, kromě přípravy výkonnostních zá-
vodníků trénuje i „super přípravka“.


