
SVOZY ODPADŮ 
LEDEN 2023

DOMOVNÍ ODPAD
týdenní - každé pondělí

14ti denní - liché pondělí 
2.1., 16.1. a 30.1.

kombinovaný - každé pondělí
měsíční - pondělí 2.1.

PYTLE S TŘÍDĚNÝM ODPADEM
pondělí 9.1. a 23.1.

SBĚRNÝ DVŮR
každý všední PO-PÁ 

od 13.00 do 16.00 hodin
(ÚT v sudém týdnu ZAVŘENO)

SO - sudý týden
od 8.00 do 12.00 hodin

Výběr pneumatik zajišťuje také 
Autoservis Skukálek 
ve Velkém Šenově.

24.12.2022  
Půlnoční mše

Kostel sv. Mikuláše - od 22.00 h. 
zazní Česká mše vánoční, zpívá 

Mikulášovický a Vilémovský 
chrámový sbor za doprovodu 

orchestru Šluknovska

1.1.2023
Novoroční ohňostroj 

Mikulášovické náměstí 
od 19.00 h.

Fotozprávy
str. 4

Mikulášský turnaj v halové 
kopané mladších přípravek

str. 7

Vážení a milí spoluobčané,

Mikulášovický Advent 
zcela zaplnil náměstí 

Bc. Aleš Jandus - starosta města
Mgr. Jana Šedová - místostarostka

právě na  Štědrý den tomu budou přesně dva měsíce, 
co vámi zvolení zastupitelé složili svůj slib a já jsem byl 
zvolen novým starostou města a paní Jana Šedová mís-
tostarostkou. Od  té doby se intenzivně seznamujeme 
s  agendou města a  městského úřadu a  řešíme různé 
provozní záležitosti, jako např. dodávky energií apod., 
ale i příjemné záležitosti. Ve spolupráci se ZŠ a MŠ a dal-
šími dobrovolníky jsme uspořádali Mikulášovický ad-
vent, na Nový rok se můžeme těšit na ohňostroj a čekají 
nás další kulturní a  sportovní akce. O  naší činnosti Vás 
budeme podrobně informovat v  rámci zasedání zastu-
pitelstva a  v  dalších vydáních Mikulášovických novin.   
Osobně bych si přál, aby se celkově zlepšila nálada mezi 
lidmi, abychom se k  sobě chovali navzájem co nejlé-
pe a  byla kolem nás vidět spokojenost a  radost, a  to 
i v této poměrně složité době. Také bych si přál, aby se 
nám společně dařilo zlepšovat a  zpříjemňovat život 

v  našem městě. Za  sebe a  za  celé zastupitelstvo se tě-
ším na  setkávání s  vámi a  také na  vaše názory a  pod-
něty, které jistě budou inspirací pro naši další práci. 
Dovolte mi, abych vám jménem celého zastupitelstva 
a všech zaměstnanců Městského úřadu v Mikulášovicích 
popřál do nastávajících svátečních dnů pouze to nejlep-
ší, hlavně zdraví, štěstí a sváteční pohodu.  Také Vám pře-
ji mnoho úspěchů v nadcházejícím roce 2023. 

Bc. Aleš Jandus, starosta města

Po loňském nevydařeném a kovidem znemožněném se-
tkání v rámci tradičního Mikulášovického Adventu jsme 
se letos mohli těšit na tradiční andílky, zpívání v kostele 
i rozzáření celého náměstí. Vše začalo, jak jsme již uved-
li v minulém čísle postavením vánočního stromu, který 
se nakonec podařilo sehnat a také ozdobit. Od pátku se 
začalo již začalo stavět vše potřebné co k této akci patří. 
Prodejní stánky, stany, pódium, v sobotu ráno pak přišla 
na řadu důkladná předvánoční výzdoba, aby na všechny 
návštěvníky zapůsobila ta správná atmosféra a pohoda. 
To se nakonec podařilo a  letošní Mikulášovický Advent 
navštívily stovky nejen místních občanů, přijeli se k nám 
podívat z blízkého i vzdálenějšího okolí. Program byl na-
bitý, o jeho zahájení se v kostele sv. Mikuláše postaraly 
naše děti z  mateřské školy a  základní umělecké školy 
z  Rumburku. Pak následoval průvod tradičních andělů 
za hudebního doprovodu na náměstí. Tam už po zazně-
ní fanfáry došlo na rozsvícení letošního vánočního stro-
mu, zazněly slavnostní proslovy pana starosty Bc. Aleše 
Janduse a  také vzácného hosta generálního vikáře li-
toměřické diecéze monsignora Mgr.  Martina Davídka. 
Po vánoční básni se na pódiu představili opět naši nej-
menší z mateřské školy, své vystoupení si připravila také 
škola základní a několik písní zaznělo v podání Mikulá-
šovického pěveckého sboru. V  prostoru náměstí byla 
k  dostání celá řada vánočního zboží a  také tradičního 
občerstvení. Za  organizaci a  přípravu patří všem velké 
poděkování zejména pak panu Klausi Klingerovi, který 
zapůjčil pódium a ozvučovací techniku. Technické vyba-
vení v podobě stanů, stolů nebo lavic pak zapůjčil místní 
turistický oddíl mládeže. O výzdobu a další drobné po-
třebné práce se postarala skupina dobrovolníků kolem 
nově vznikající kulturní komise při městě Mikulášovice.

Text a foto: Tomáš Fúsek

Malí i velcí andílci se opět sešli v místním kostele sv. Mikuláše
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Informační středisko, Nožířské muzeum a prodejna suvenýrů i nožů je otevřená sou-
časně. Otevřeno je od pondělí do pátku v době 9.00 do 16.00 hodin s polední pauzou 
12.00 - 12.30 hodin, návštěvu větší skupiny je nutné předem domluvit. Víkendy a svát-
ky je možné si domluvit individuální otevření po telefonické domluvě.
24., 25., 26., 31.12.2022, 1.1.2023 ZAVŘENO
Případné informace na tel.: 739 452 734, e-mail: ic@mikulasovice.cz
Nožířské Muzeum rozšířilo svojí expozici o další patro a celou řadu nových exponátů.

Bezmála čtyřicet posluchačů se poslední 
den listopadu sešlo v  mikulášovickém 
Slovanském domě na  neobyčejně zají-
mavé přednášce historika Radka Ando-
nova na doposud málo probádané téma 
posledních dnů 2. světové války v našem 
regionu. Přednáška, která byla doplněna 
historickým filmovým týdeníkem s  uve-
dením jednoho z  protagonistů tématu 
přednášky zaujala posluchače natolik, že 
v jejím závěru vystoupili se svými poznat-
ky k  tématu i  nabídkou spolupráce při 
objasňování závěru 2. světové války v na-
šem regionu. Náš spolek, jenž má ve své 
náplni i seznamování dětí, mládeže a dal-
ší veřejnosti s  naší historií a  tradicemi, 
uskutečněnou přednáškou završil mno-
haletou spolupráci s přednášejícím. Vedle 
besed s našimi dětmi s ukázkami výstroje 
a  výzbroje vojáků v  období 2. světové 

války, které se uskutečnily na  několika 
našich letních táborech, to byly i akce pro 
veřejnost při seznamování s regionálními 
památkami na oběti první i druhé světo-
vé války, které se uskutečnily v  loňském 
roce. Účastníci byli na  závěr přednášky 
pozváni k  účasti na  plánované akci na-
šeho spolku v  jarním období do  Jánské, 
kde se budou moci seznámit s podzem-
ní leteckou továrnou, kterou v  závěru  
2. světové války budovali za využití váleč-
ných zajatců němečtí nacisté. Spolek be-
zesporu i využije nabídky přednášejícího 
k uspořádání dalších podobných předná-
šek a besed pro veřejnost v našem měs-
tě. Společně se opět těšíme na  setkání! 
Přednáška byla podpořena dotací od Mi-
nisterstva obrany ČR.

Vlastimil Jura, 
předseda spolku Mladí chovatelé zvířat

AKTUALITY Z INFORMAČNÍHO STŘEDISKA

Kousek regionální historie 
v Mikulášovicích

Přednášející Radek Adamov přítomné svým vyprávění zaujal a v závěru došlo i k diskuzi

Předškoláci celý Mikulášovický Advent zahájili

Adventnímu věnci požehnal vzácný host generální vikář 
litoměřické diecéze monsignor Mgr. Martin Davídek

Starosta Bc. Aleš Jandus spolu s monsignorem Mgr. Marti-
nem Davídkem se vydali v průvodu k náměstí

Program pokračoval na mikulášovickém náměstí po slav-
nostním rozsvícení vánočního stromu

Dárky na poslední chvíli seženete u nás.
Originální dárky v podobě regionálních produktů vždy potěší.
Knihy - obrazové publikace, keramika, obrázky, ozdobné magnety a další.
Kompletní sortiment nožířských výrobků:
Nože kuchyňské, řeznické, zavírací, profesní vše za internetové ceny.
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KRÁTKÉ ZPRÁVY

Přinášíme vám novou pravidelnou rubriku plnou zajímavých chutí našich 
babiček, maminek prostě kuchařek a kuchařů z našeho okolí. Dnes Vám při-
nášíme recept na sladký dezert, který jak pevně věříme stane tou vyhláše-
nou kulinářskou specialitou zdejšího regionu. Flekanec, i ten by Vám mohl 
provonět domov v době svátků vánočních a zpříjemnit chvíle pohody.

Vaše osvědčené recepty, které chcete zveřejnit a podělit se o ně s ostatní-
mi můžete přinést do  informačního střediska. Popovídáte si tam o  svých 
zkušenostech při vaření či pečení, a  navíc uděláte radost ostatním. 
Nejlepší recept vyhlásíme a odměníme na Vánoce v příštím roce. 

Nová rubrika místních 
a regionálních receptů

Nebo také kecaný, stříkaný, fl ekatý, 
strakatý, hromádkový koláč.

Sladký střípek do mozaiky 
identity Českého nizozemí

Flekanec byl báječně vymyšlený koláč. Zrodil se někdy 
koncem 19. století v hlavě Therese Niese, majitelky kuchař-
ské školy pro dcery vyšších tříd v Lipsku. 

V oblasti Českého nizozemí, ale i v  Horní Lužici a Sasku 
byl fl ekanec jedním z nejoblíbenějších koláčů a dezertů vů-
bec. Pekl se bez jakéhokoli přerušení po celé dvacáté století 
a jeho obliba nikdy ani v nejmenším nepoklesla. Každá hos-
podyně měla svůj trik jak ho plnit, ale také, jak ho zdobit. 
Dnes je fi lozofi e „zero waste“ už zase v módě, tehdy to ale 
byla naprostá samozřejmost. Každičký zbytek bylo zapotřebí 
zpracovat. A fl ekanec přesně téhle potřebě vycházel vstříc. 
Cokoli z předešlých pečení zbylo, použilo se právě v tomhle 
receptu.  Pekl se vlastně všude – a právě ona různorodost za-
příčinila jeho neutuchající popularitu. 

Tak jako ve Štramberku mají svoje uši, v Kaplicích cmun-
du, v Krkonoších sejkory a kyselo, v jižních Čechách kapří 
hranolky a kulajdu, v Pardubicích perník, v Olomouci tva-
růžky – tak Mikulášovice, Šluknov, Krásná Lípa, Rumburk 
nebo Varnsdorf mají FLEKANEC.

FLEKANEC Kleckselkuchen

Připomenutí termínů ukončení akce a předložení Závě-
rečné zprávy ke kotlíkové dotaci v Ústeckém kraji
Dovolte mi, abych Vás upozornila, že realizace výměny starého 
kotle za nový musí být ukončena do 31. prosince 2022   tzn. nový 
zdroj zaplacen a přiveden do trvalého provozu, provedeny úhrady 
všech způsobilých výdajů, které budete předkládat k vyúčtování 
dotace dle Článku I. odst. 5  - Smlouva o poskytnutí dotace). Vý-
daj, který nebude neuhrazený do tohoto data, nebude uznán jako 
způsobilý výdaj (Článku IV odst. 5 - Smlouvy o poskytnutí dotace).
Úhradou se rozumí, že v tento den již bude hrazená částka ode-
čtena z Vašeho účtu, nikoliv že tento den bude pouze zadán příkaz 
k úhradě, který bude zaúčtován v některém z následujících dnů.  
Po ukončení realizace (tj. po zaplacení všech výdajů a uvedení nové-
ho zdroje do trvalého provozu) je nutné doručit Závěrečnou zprávu 
s povinnými přílohami (viz příloha) a to nejpozději do 31. ledna 2023.  
Doručením se míní, že tento den musí být Závěrečná zpráva dodá-
na na podatelnu Krajského úřadu nikoliv pouze odeslána!!!
V  případě časové tísně (tzn. že nestihnete zrealizovat výměnu 
starého kotle za nový do 31. prosince 2022) je možné využít další 
možnosti Dotačních titulů a  to ve Statním fondu Životního pro-
středí - Nová Zelená úsporám (viz odkaz) Nová zelená úsporám 
– Dotace pro úsporné bydlení (novazelenausporam.cz) a  nebo  
v 5. výzvě Kotlíkových dotací od Krajského úřadu Ústeckého kraje 
(viz odkaz)  KOTLÍKOVÁ DOTACE 2022 - 5. Výzva Ústeckého kraje: 
Kotlíková dotace: Ústecký kraj (kr-ustecky.cz).  
V případě nejasností mne neváhejte kontaktovat.
Bc. Alena Franceová - samostatný referent
Odbor podpory podnikání, inovací a transformace
tel.: 475 657 354, e-mail: franceova.a@kr-ustecky.cz

VOLBA PREZIDENTA ČESKÉ REPUBLIKY
DOBA A MÍSTO KONÁNÍ VOLBY

I. kolo

v pátek dne 13. ledna 2023
v sobotu dne 14. ledna 2023

případné II. kolo

v pátek dne 27. ledna 2023
v sobotu dne 28. ledna 2023 

v budově Kulturního domu Mikulášovice čp. 573 – přízemí 
(volební místnost č. 1 a 3 restaurace, 

volební místnost č. 2 salónek)

UMÍSTĚNÍ ZNÁMKY NA POPELNICI
Jak nalepit správně známku na po-
pelnici? Vždy na  pravou stranu 
ve výšce cca 20 cm od víka nádoby, 
viz. obrázek. Původní známky z po-
pelnic musí být odstraněny.
Vážení občané města Mikulášovi-
ce, svozy směsného komunálního 
odpadu (černé popelnice) v  lednu 
2023 budou svážet podle r. 2022.
Úhrada nových známek na rok 2023 
bude možná od ledna 2023.
Dotazy na telefonu 605 381 855.

Monika Moravcová - referent živ. 
a odpadového hospodářství

Tištění prospekt spolu s receptem k vyzvednutí na Informačním centru.
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Opotřebené/nefunkční elektrozařízení
Prosíme občany, aby do sběrného dvora odevzdávali kompletní elektrospotřebiče. Ne-
kompletní elektrozařízení mohou mít negativní dopad nejen na životní prostředí, bez-
pečnost a zdraví osob, ale také mají negativní dopad na splnění zákonné povinnosti 
výrobců a zpracovatelů ohledně stanovených kvót využití. (Zařízení nijak nerozebírej-
te, odevzdejte ho, pokud možno kompletní, ze spotřebičů nevyndávejte zabudované 
akumulátory, obrazovky a monitory starších přístrojů nikdy nerozbíjejte, mohou obsa-
hovat nebezpečné těžké kovy). 
Staré spotřebiče se sváží k recyklaci, kde jsou nejprve odstraněny nebezpečné látky.
Moderní stroje pak oddělí kovy, plasty a další materiály k dalšímu využití.
Získané materiály se použijí k opětovné výrobě.
Nové spotřebiče jsou opět připraveny pro vaši domácnost!
Znáte symbol přeškrtnuté popelnice? Podívejte se pořádně na obal, do záručního lis-
tu nebo návodu u nově pořízených elektrospotřebičů. Symbol upozorňuje na fakt, že 
se po skončení životnosti spotřebič nesmí vyhazovat do běžné popelnice na směsný 
odpad. Takto označený výrobek je třeba odevzdat do místa určeného ke zpětnému od-
běru, aby byla zajištěna ekologická recyklace. Nebuďte lhostejní k životnímu prostředí 
a pomozte nám ho vyčistit!

FOTOZPRÁVY

V předvečer Mistrovství České republiky v krosu se na Dym-
níku vyhlašoval atlet roku AC Rumburk, v kategorii starších 
žáků byl vyhlášen tím nejlepším Ondřej Fúsek. Ocenění 
získala také Jana Patzeltová jako jedna z trenérek těch nej-
menších atletů.

Členové místního biatlonového oddílu se před zahájením 
zimní soutěžní sezony připravovali na soustředění v Ra-
kousku. Tam vyjeli především za sněhem, aby získali nejen 
fyzičku, ale hlavně správné technické návyky.

Deváťáci navštívili své mladší spolužáky v horní škole.

Žáci deváté třídy mikulášovické školy se zhostili organizace 
mikulášské besídky pro děti ve Slovanském domě. Ač sami 
přiznali, že při samotné realizaci měli určité rezervy, je tře-
ba podotknou, že vše na place zdolávali naprosto sami bez 
zásahů dospělých. Za což jim určitě patří uznání, převleky, 
moderování, hry pro mladší spolužáky, každá zkušenost je 
přeci dobrá, na tom se určitě všichni shodli.

Oblastní přebor v piškvorkách žáci naší školy vyhráli a do krajského mistrovství nastupo-
vali s pokorou, až do 5. kola drželi postupové naděje, pak ale drobně zaváhali. Za sedmé 
místo se určitě stydět nemusí.

Druhým kolem pokračovala školní sportovní liga, tentokrát se soutěžilo v  přehazované 
děvčat v místní sportovní hale. Naše děvčata za mohutné podpory ostatních spolužáků 
vybojovala 3. místo a průběžně je naše škola na krásném 2. místě, další v pořadí bude tur-
naj v košíkové.
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HISTORIE
Vánoční dárky neodmysliteně patří ke stromečku

Tato tradice vznikla hlavně kvůli dětem. Obda-
rovávání na Vánoce má kořeny v dávné minu-
losti. Drobné dárky se přikládaly k vánočnímu 
přání. S dnešním dárkováním od Ježíška to už 
dávno nemá nic společného. Jaksi skromně 
to bývalo chápáno naposled v  době, kdy se 
na Vánoce, stromeček a dárky těšívali dědové 
a babičky dnešní omladiny. 
Už ve středověku si lidé spolu s přáním nebo 
při vánočních koledách předávali nějakou ma-
lou pozornost, kterou chtěli dotyčnému udě-
lat radost. Většinou to bývalo něco z  vlastní 
zahrádky, popřípadě vlastnoručně vyrobená 
maličkost. Bývalo to spojeno i s určitou symbo-
likou, takže například jablko vystihovalo zdra-
ví a  sílu, ořechy symbolizovaly dlouhověkost 
a  moudrost, sladkosti pak naději na  sladký 
život. Bývaly to spíše dárky z přátelství a dob-
ročinnosti a má se za to, že v té době vlastně 
děti nějaké speciální dárky, na  jaké se třesou 
dnes, vlastně ani nedostávaly. Pakliže ano, tak 
jen v těch nejbohatších rodinách.
Tradice tak, jak ji známe dnes, vznikla ně-
kdy v  16. století. Německý reformátor Martin 
Luther a  po  něm i  jeho následníci, odmítali 
světce a  mučedníky, o  nichž se v  evangeliu 
nemluví a s nimi spojené svátky odmítali sla-
vit, jako třeba sv. Mikuláše. Za oslavy spojené 
s předáváním dárků dětem přijali 25. prosinec, 
den narození Páně. Přibližně v této době zača-
ly děti i věřit tomu, že jim dárky přináší Ježíš, 
jako malé dítě narozené v Betlémě. V Čechách 
byla v 16. století většina obyvatel stejného vy-
znání, zvláště tam, kde žili společně s Němci, 
takže se u nás slavilo podobně. K malému po-
sunu došlo ve druhé polovině 16. století, když 
předávání dárků přešlo na  předvečer svátku 
narození Páně, tedy na Štědrý večer. Zavede-
né zvyky přečkaly třicetiletou válku a zásluhu 

na  tom, že se zachovaly i  do  budoucna měli 
hlavně jezuité. Díky jim se tento zvyk zařadil 
mezi tradice přežívající staletí. Drobné změny 
byly později zaznamenány jen v tom, že někde 
dětem radost místo na Štědrý večer posunuli 
také až na Boží hod ráno, tedy na 25. prosince.
Ve spojitosti s národním naturelem pak téměř 
v  každé zemi nosí dárky někdo jiný. Skřítci, 
vánoční mužíci, staříci, někde i zvířata. V Čes-
ku, stejně jako na Slovensku ale i v Německu, 
Rakousku, Švýcarsku nebo Maďarsku zůstali 
u  Ježíška, kterého si ale každý představuje 
jinak. Jeden ho vidí jako zlatovlasé novoroze-
ně, jiný jako anděla nebo usměvavého dob-
romyslného starce s bílými vousy. Američané 
jsou posedlí svým Santa Clausem, urostlým až 
otylým postarším mužem oblečeným do čer-
veného kabátce a  pumpek (nakasaných kal-
hot), jak si ho ve 30. letech 20. století vymyslel 
švédský ilustrátor Haddon Sundblom. Santa se 
pak přestěhoval na Severní pól a pořídil si saně 
tažené soby. V Rusku si vysnili svého „dědušku 
Maroze“, kterého v  době budování komunis-
mu vnucovali i nám a díky soudruhům se jim 
oblbovat malé děti docela dařilo.
Vánoční dárky měly být spíše symbolické 
a  měly vyjadřovat vztah člověka k  druhému 
a hlavně měly prokázat dětem malou radost, 
která v rodině posílila význam a ducha Vánoc. 
K  pověrám, které jsou spojeny s  věnováním 
vánočních dárků patřilo třeba to, že se ne-
směly darovat ostré předměty, které mohly 
popíchat srdce a proměnit lásku v bolest. Pod 
stromečkem chyběly kapesníky a  perly, které 
evokovaly pláč, smutek a zklamání. Nežádoucí 
byly třeba boty, které mohly vyvolat rozchod 
s  milovanou osobou. Úplným tabu bylo co-
koliv černého, což byla barva neštěstí, zmaru 
a smrti.

Balení vánočních dárků má původ ve  staro-
věké Číně, stejně jak celá řada dalších vyná-
lezů a  novinek. Tato záležitost je historicky 
začleněna cca do roku 105 našeho letopočtu, 
kdy byl poprvé v této zemi vyroben papír. Až 
po 800 letech k tomu dospěli Egypťané a te-
prve po roce 1085 byla otevřena první papírna 
v  Evropě. Tam je tato balící činnost spojová-
na s  dobou římskou, kdy se dary předávaly 
při pohanských slavnostech, zimním sluno-
vratu nebo na římský Nový rok. O několik let 
později už se balily i vánoční dárky v zemích 
západní kultury. Velký vliv na  balení darova-
ných předmětů měla Británie, když se tamější 
vyšší vrstva přímo hrozila odhalení dárku před 
ostatními hosty. Nejčastěji se jako dekorace 
používaly barvy červená, zelená a  bílá. Další 
vývoj v  tomto směru ovlivnila Amerika, kde 
byl v  roce 1917 ve firmě bratří Hallů pod ná-
zvem Hallmark vynalezen balící papír. Výrobci 
s ním tehdy přišli na trh právě s vyvrcholením 
vánoční sezóny. O  dvacet let později balení 
zjednodušila vynalezená izolepa. K psycholo-
gii balení dárků patří navození určitého napětí 
a těšení se při jejich rozbalování.
Obdarovávání dětí pod vánoční stromek se 
zvláště v poslední době nějak vymklo ze sta-
rých tradic. Naše ratolesti jsou středem bodu 
pozornosti a dárky se na ně valí ze všech stran. 
Od  rodičů, prarodičů, příbuzných a  známých 
většinou v  takovém množství, že už na  Boží 
hod nemají vůbec přehled o tom, co si minulý 
večer vlastně všechno pod stromečkem rozba-
lily. Těch dárků bývá tolik, že se v rukách obda-
rovaných často objeví jen jednou, a  to právě 
na Štědrý večer. S takovou myšlenkou nebyla 
určitě tradice podarování na Vánoce založena.

 Text a foto: Petr Horák

Historická pohlednice z vánočně vyzdobené světnice z dob dávno minulých

KALENDÁŘ AKCÍ:
23.12.2022  Betlémské světlo

Kostel sv. Mikuláše – od 16.00 h. do 17.00 h.

24.12.2022  Půlnoční mše

Kostel sv. Mikuláše - od 22.00 h. zazní Česká mše vánoč-
ní, zpívá Mikulášovický a  Vilémovský chrámový sbor 
za doprovodu orchestru Šluknovska

1.1.2023  Novoroční ohňostroj 

Mikulášovické náměstí - od 19.00 h.

7.1.2023  Výstava betlémů 

Kostel sv. Mikuláše -  od 10.00 h. do 17.00 h.

8.1.2023  Výstava betlémů 

Kostel sv. Mikuláše -  od 10.00 h. do 14.30 h. a od 15.30 h. 
do 17.00 h. od 14.30 h. - mše svatá se zpěvem koled

13.-14.1.2023 Prezidentské volby – 1. kolo 

Slovanský dům – přízemí pátek 13.1.2023 od  14.00 h.  
do 22.00 h., sobota 14.1.2023 od 8.00 h. do 14.00 h.
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Milí spoluobčané,
obracíme se na  Vás nyní 
v  závěru roku s  poděko-
váním za  celoroční přízeň 
a  podporu činnosti našeho 
spolku, kdy jsme Vám na-
bízeli k  návštěvě i  aktivní 
účasti naše tradiční akce 
pro veřejnost. Byly to vý-
stavy zvířat mladých cho-
vatelů, amatérská fotosou-
těž na téma Děti a zvířata, akce Mikulášovická kraslice, 
ale i  letní a  zimní tábor pro děti, či vzpomínkové akce 
- kladení věnců u památníků obětí 1. a 2. světové války 
a v závěru roku přednášku o historii konce 2. světové vál-
ky v  našem regionu. Takto širokou máme naši činnost, 
přičemž se ještě bezmála každý týden po celý rok schá-
zíme s dětmi v našem chovatelském kroužku a na dal-
ších akcích. To, že naše akce navštěvujete je znamením, 
že činnost, které se věnujeme není marná. Abychom ji 
zvládli, neobejdeme se bez finanční či naturální pod-
pory zdejších institucí, především Města Mikulášovice 
a Dobrovolného svazku Sever a několika místních a re-
gionálních podnikatelů, ale i vzájemné spolupráce mezi 
zdejšími a okolními spolky. 

Všem Vám za to děkujeme a přejeme příjemné proži-
tí závěru roku a úspěšný rok 2023.
A ještě jednu prosbu na závěr. Naši čtyřnozí přátelé, pře-
vážně psi, velice trpí nesmyslným používáním zábavní 
pyrotechniky. Nejenom, že při jejich odpalování dochází 
mnohdy ke zbytečným úrazům, ale velice často psi v pa-
nice utečou a někam se zaběhnou. Myslete v závěru roku 
i na ně a nejenom v závěru roku. Děkujeme za ně!

Spolek Mladí chovatelé zvířat

Vážení zástupci města, sponzoři, příznivci 
chovu domácích zvířat a spoluobčané.
Rádi bychom poděkovali všem sponzo-
rům a  podporovatelům našeho spolku 
chovatelů za přízeň v letošní sezoně.
Letos jsme uskutečnili výstavu, která se 
i  přes nepřízeň počasí podařila, tak, že 
jsme si všichni přítomní společné setkání 
užili a věříme, že i v sezoně nadcházející 
máme opět co nabídnout. 
Už nyní se můžeme společně těšit 
na  květnové prodejní trhy s  oblíbenou 
tombolou, která nás všechny tak moc 
baví, pro radost ze hry a spoustou skvě-

lých a hodnotných cen. 
V  srpnu, tak jako každoročně proběhne 
prodejní výstava drobného zvířectva 
a  doufáme, že ve  sluncem zalitém dni. 
Opět bude v  nabídce kromě našich vy-
stavovaných zvířat, občerstvení a bohatá 
tombola. 
Na  obě akce našeho spolku jste všichni 
srdečně zváni.
Přejeme vám krásný vánoční čas, veselé 
Vánoce a šťastný Nový rok 2023.

Za ZO ČSCH Lerchův statek 
Martina a Sophia Rausovy

Velká atletická událost se uskutečnila 
v Rumburku, Mistrovství České republiky 
v  krosu se běželo prostoru fotbalgolfo-
vého hřiště resortu Dymník. Na  start se 
postavila téměř kompletní republiková 
běžecká špička v kategoriích mužů, žen, 
juniorů a  juniorek. Jako součást toho-
to sportovního svátku se běžely rovněž 
žákovské, dorostenecké štafety a  také 
štafeta mixů. Právě tam mělo zastoupení 
i naše město v podobě dvou startujících 
štafet a  přesto, že mikulášovičtí běžci 
nepatří k  atletickým specialistům ve  vý-
sledkové listině se rozhodně neztratili. 
Mladší štafeta zmixovaná z  oddílů TOM 

a biatlonu ve složení Vejražková Alice, Ka-
lousek Patrik, Knap Matěj a Kocourek Ma-
těj doběhla na devátém místě. Výborně si 
pak vedla zkušenější sestava štafety TOM 
Mikulášovice ve  složení Fúsek Ondřej, 
Fúsek Tomáš, Šimek Vojtěch a  Kalousek 
Petr. Kluci po  výborném rozběhnutí On-
dry předávali na  prvním místě, pak se 
průběžně pohybovali mezi třetí a čtvrtou 
pozicí a  cílevědomý finiš na  posledním 
úseku Petra dovršil mikulášovický bron-
zový úspěch. Zvítězila štafeta TJ Slezan 
Frýdek-Místek, stříbro pak brala sestava 
TJ Jiskra Nový Bor.

Text a foto: Mgr. Jitka Vejražková 

ZO ČSCH Lerchův statek 
děkuje za přízeň

Mistrovství 
České republiky v krosu

Mladí chovatelé zvířat při jedné z mnoha svých akcí, které 
pořádají v průběhu roku

Na startu bývá při vrcholných akcích tlačenice, každý chce odstartovat co nejlépe

Poslední předávka a pak už jenom finišovat 
do cíle co nejrychleji a nejlépe pro medaili

Mikulášovice si vybojovali bronzovou me-
daili ve štafetách v rámci atletického MČR 
krosu

Zaměstnanci a  klienti Spolku Kolem dokola přejí všem 
krásné prožití vánočních svátků a  hodně zdraví, štěstí 
a spokojenosti v nadcházejícím roce 2023. 
Velmi rádi bychom touto cestou poděkovali městu Mi-
kulášovice, KÚ ÚK, firmám a soukromým dárcům, spon-
zorům a všem našim příznivcům za jejich podporu v prů-
běhu roku 2022.
Velice si vážíme Vaší podpory a  těšíme se na setkávání 
ve spolku i v novém roce 2023.  
Děkujeme za přízeň našim klientům i všem ostatním.

Jaroslava Špisová - vedoucí sociální služby
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Tradičním závěrem běžecké sezony v  našem regionu s  kvalitním obsazením běžců nejen 
z okresu Děčín, ale v podstatě širokého okolí je náročný běh do vrchu na rozhlednu Chlum. 
Vyhlášeného běhu se téměř každoročně účastní i sportovci z Mikulášovic, ať už jsou to biat-
lonisté, „turisťáci“ nebo někdo jiný bez oddílové příslušnosti. Letos jsme obsáhli hned několik 
věkových kategorií, a  navíc jsme i  výsledkově bezesporu nepropadli výkonnostním sítem 
a přivezli jsme do Mikulášovic hned několik medailí nebo kvalitních umístění. Děti běhaly 
své kratší věkově odstupňované distance a ti starší se pak vydali na osmikilometrovou trať 
s převýšením bezmála 400 metrů.

Text a foto: Tomáš Fúsek  

V sobotu 3. 12. 2022 FK Mikulášovice pořádal 
v  místní sportovní hale již 23. ročník Miku-
lášského turnaje v  halové kopané přípravek 
ročník 2014 a mladší. Tento již tradiční turnaj 
slavnostně zahájili předseda FK Mikulášovice 
a starosta města Mikulášovic Bc. Aleš Jandus, 
který popřál všem hodně sportovních úspě-
chů. Po  slavnostním zahájení ještě měli pár 
slov rozhodčí k  řízení a  posuzování zákroku 
na  place. Vítězem turnaje se stalo mužstvo 
mladých nadějí FK Varnsdorf A. Na  druhém 
místě se umístilo mužstvo SK Šluknov jen díky 
horšímu skóre. Třetí příčku vybojovalo muž-
stvo FK Varnsdorf B. Na čtvrtém místě se umís-
tilo mužstvo domácích nadějí Mikulášovice 
A. Pátí skončili hráči FK Rumburk a na šestém 
místě se umístili borci z  FK Mikulášovice B, 

za  které nastupoval nejmladší hráč turnaje 
Pícha Václav, ročník 2017. Turnaje se zúčast-
nilo celkem šest družstev ze Šluknovského 
výběžku, mužstva se utkala systémem každý 
s každým. K jednotlivému utkání nastupovalo 
za  každé mužstvo pět nadějných borců, je-
den brankař a čtyři hráči v poli. Každé utkání 
se hrálo 1x12 minut. Celý turnaj zdárně a bez 
potíží odpískali rozhodčí, Jaroslav Musil a Ma-
rek Šimek, kterým patří velké poděkování. 
Na závěr tradičního turnaje se na turnaj přišli 
podívat, tradiční hosté čert s Mikulášem, kteří 
se společně ujali slavnostního předávání slad-
kých cen pro všechna zúčastněná mužstva, 
poháry a  ceny pro nejlepší jednotlivce, kde 
pro velký počet hráček byla udělena i  cena 
pro nejlepší hráčku. A cenu nejlepšího střelce 

musel rozhodnout rozstřel mezi spoluhráči FK 
Varnsdorf A, Robertem Gajdošem a  Patrikem 
Havlem, kteří nastříleli shodně 7 branek. První 
tři celky dostaly i poháry a vítěznému mužstvu 
byl propůjčen i  putovní pohár, se kterým se 
mohli hráči s  trenéry vyfotit i  spolu s  čertem 
a Mikulášem. Po slavnostním aktu byl putov-
ní pohár opět vrácen organizátorům k uložení 
pro další ročníky. Organizátoři tohoto turnaje 
by chtěli poděkovat sponzorům Mikulášského 
turnaje: Město Mikulášovice, Mikov, Alatex, 
Korekta, TETA a  FK Mikulášovice. Závěrem se 
organizátoři těší a zvou na další již 24. ročník 
v roce 2023.

Jaroslav Šulc - předseda FK Mkulášovice

Poslední závod sezony se běžel na rozhlednu na Chlum

Mikulášský turnaj v halové kopané mladších přípravek 
vyhrálo mužstvo FK Varnsdorf A

Výsledky:
Žákyně do 9 let:
4. místo  Nela Kalousková
5. místo  Adéla Kalousková
Žákyně do 11 let:
2. místo Alice Vejražková
Žáci do 11 let:
1. místo Matěj Knap
2. místo Patrik Kalousek
3. místo Matěj Vokoun
5. místo Filip Vokoun
Dorostenci:
3. místo Ondřej Fúsek
Muži do 39 let:
6. místo Petr Kalousek
Muži do 59 let:
6. místo Tomáš Fúsek                                                                                                                                           

Na startu i s mikulášovickým zastoupením
Dvanáctset metrů se běželo hned od úvodních metrů 
pěkně svižně

Závěrečné pořadí:
1. FK Varnsdorf A         5   4   1   0    20: 5   13
2. SK Šluknov                5   4   1   0    10: 2   13
3. FK Varnsdorf B          5   2   1   2     4:10     7
4. FK Mikulášovice A     5   2   0   3     9:11     6
5. FK Rumburk               5   1   1   3     5:  5      4
6. FK  Mikulášovice B    5   0   0   5     0:15      0
Nejlepší hráč: Matyáš Holakovský (SK Šluknov)
Nejlepší hráčka: Krylová Gábina (FK Mikulášovice A)
Nejlepší brankař: Tadeáš Malina (FK Rumburk)
Nejlepší střelec: Robert Gajdoš (FK Varnsdorf )

Nejmenší fotbalový potěr se po odmlce opět sešel v místní 
sportovní hale, při nástupu došlo nejen na slavnostní 

zahájení starostou Bc. Alešem Jandusem, ale své si před 
zahájením turnaje řekl také rozhodčí
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Hodně úspěchů nejen těch sportovních, pohody, zdraví a štěstí v osobním životě, 
přeje Turistický oddíl mládeže Mikulášovice.

Děkujeme všem za podporu i díky Vám jsme patřili k těm nejlepším.

Klidné prožití Vánoc 
a šťastný nový rok 2023 

všem občanům Mikulášovic 
přeje 

SDH Mikulášovice

Příjemné prožití svátků vánočních 

a mnoho pracovních i osobních úspěchů v novém roce 

vám přeje TŠ Step by Step


