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ZDARMA

Vážení spoluobčané,
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, akutních
případů přibývá

Tip na výlet
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po několika letech jsme se dočkali sněhové nadílky.
Přinesla starosti na místních komunikacích, přinesla
starosti na chodnících. Ale potěšila děti, které se mohou
prohánět po místních kopcích jak na saních, tak i na
lyžích. Překrásné je lyžování na upravených běžeckých
tratích. Místní stadion na kluzišti je osvětlený, tak jej
s radostí využívají náruživí běžkaři, kteří přes den nemají
možnosti na trať vyrazit. Mnoho z nás také vychází na
procházky na čerstvý vzduch. Bohužel, jsme neomalení
a neohleduplní, protože připravené běžecké tratě svým
procházením ničíme. Přimlouváme se za lyžaře, neničme
běžecké stopy. Jejich příprava je náročná časově
i finančně, ale hlavně jde o to, že si při najetí do poničené
stopy lyžař může zlámat nohy. Věříme, že i sníh, kterým
nás příroda letos obdařila, posílí zdroje podzemní vody.
Což je mnohem důležitější než zimní radovánky.
Úklid sněhu zajišťují pracovníci města, kteří se snaží
pro pohodlí ostatních připravit prostor u zdravotního
střediska, zastávek, chodníky, křižovatky, odstavné
plochy, plochy u kontejnerů na tříděný odpad. Využíváme
dále dva vlastní traktory s pluhem a s nakladačem,
multikáru s přední radlicí a se sypačem. Úklid sněhu
v dolní části města zajišťujeme dodavatelskou firmou
p. Milan Šeda. Sněhová fréza nám také ulehčuje
práci. Nově je Proxima traktor vybaven přední radlicí.
V nejobtížnějších úsecích jsou instalovány nádoby
s posypem.
Dle harmonogramu pokračují práce na opravě horní
budovy základní školy. Město je zřizovatelem základní

i mateřské školy a máme velký zájem na tom, aby komfort
pro výuku měli nejen učitelé, ale i žáci. Do horní budovy
se znovu vrátí ty nejmenší děti z prvního stupně, budou
zde prostorné družiny, krásná sborovna i tělocvična. Děti
suchou nohou přejdou do jídelny. Revitalizace bytů na
sídlišti je také v plném proudu. Odstartovali jsme další
etapu rekonstrukce kulturního domu. Byla vyklizena
bývalá vinárna v přízemí. Tento prostor bude sloužit
jako galerie. Dočkáme se také nových toalet v přízemí.
Na jejich rekonstrukci jsme získali z projektu Místní akční
skupiny Český sever i finanční podporu. Probíhá příprava
na osazení chytré mobilní toalety na náměstí.
Jaké projekty se připravují: projekt na vodovod
a kanalizaci v horní části města, projekt na chodníky,
projekt na vybudování atletického areálu za základní
školou, projekt na opravu Salmovského rybníka,
projekt na vybudování samostatných plynových
kotelen v tělocvičně a v dolní budově základní školy.
Připravujeme velký projekt na opravu dolní budovy
základní školy. Žádosti o dotace byly podány na
vybudování multifunkčního hřiště na kluzišti, na opravu
místních komunikací, na opravu mostku č. 42 v dolní
části města. Připravujeme i žádosti další.
Přejeme Vám zdraví, přejeme nám všem, aby se
epidemiologická situace zlepšila, přejeme Vám příjemné
čtení Mikulášovických novin.
Ing. Miluše Trojanová - starostka,
Ing. Antonín Bláha - místostarosta

Historie lyžování
Kde, že loňské sněhy jsou - str. 5

Foto: Ing. Miluše Trojanová
Rekonstrukce horní školy probíhají podle harmonogramu
Fotoaktuality
str. 6

SVOZY ODPADŮ
ÚNOR 2021

DOMOVNÍ ODPAD
týdenní - každé pondělí
14ti denní - liché pondělí 1.2. a 15.2.
kombinovaný - každé pondělí
měsíční - pondělí 1.2.
PYTLE S TŘÍDĚNÝM ODPADEM
sudé pondělí 8.2. a 22.2.

Foto: Tomáš Fúsek
V přízemí Slovanského domu započaly rekonstrukce prostorů
bývalé vinárny, ve které vznikne výstavní galerie

Foto: Ing. Miluše Trojanová
Kompletní přestavby pokračují také v bytech panelového sídliště
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Co se děje v našich lesích
ve Šluknovském výběžku
Vážení návštěvníci lesa, z kraje roku bych
vás rád informoval o dění ve státních
lesích, které spravují Lesy České republiky
prostřednictvím Lesní správy Rumburk.
V celém regionu se potýkáme s rozsáhlou
kůrovcovou
kalamitou.
Stromy
chřadnou kvůli dlouhodobému suchu
a následnému napadení kůrovcem.
Na území lesní správy je celkem 3,5
milionu metrů krychlových smrkového
dřeva, a za poslední tři roky podlehla
kůrovci asi čtvrtina. Zpomalit a časem
zastavit kalamitu je naší prioritou! Proto
bez ohledu na roční období a počasí
důsledně
vyhledáváme
kůrovcem
napadené stromy, těžíme je a asanujeme.
To znamená, že likvidujeme kůrovce buď
odkorněním, chemickým postřikem,
nebo například tak zvanou fumigací.
Od ledna do listopadu 2020 jsme ve
Šluknovském výběžku vytěžili 417 914 m3
smrkového dřeva a práce stále pokračují.
Tak velký objem dřeva musíme z lesa
také odvézt, takže intenzívně využíváme
lesní cesty a přístupové komunikace.
Samozřejmě si uvědomujeme, že na
takový lesnický provoz nejsou lidé zvyklí,
ale vězte, že bez kácení napadených
stromů a prací s tím spojených není
možné kalamitu zvládnout a hlavně, že
je to záležitost dočasná. Různé problémy,
které s tím souvisejí, jako například
těžební zbytky v lesích i případné závady
na lesních cestách řešíme za pochodu
a rychle, ale jde o kalamitu, a proto
bych vás chtěl požádat o shovívavost,
toleranci a pochopení. Děláme vše pro to,

abychom lesy zachránili, i pro vás!
Tak jako v celé zemi začala i u nás
velká obnova vytěžených ploch a péče
o smíšené lesy nové generace. Dáváme
velký prostor přírodnímu zmlazení
lesních dřevin, ale také zalesňujeme. Na
více než sto hektarech dnes roste 640 tisíc
letos vysazených sazenic lesních dřevin,
především buků, jasanů, dubů, javorů
a dalších dřevin, mezi nimi jsou i smrky,
které do lesa, pokud rostou spolu s jinými
dřevinami na vhodných stanovištích,
určitě patří. Nové porosty budou
odolnější, různověké a pestré. Sázíme je
pro naše děti, aby měly možnost je užívat
při relaxaci, ale mít z nich také užitek.
Důležitá letos pro nás byla i pomoc
veřejnosti při obnově lesa a jiných
lesnických pracích, třeba při sběru semen,
ale i úklidu odpadků nebo obnově lesních
tůní, které zadrží vodu v lese. Podařilo
se nám obnovit poškozené naučné
stezky, turistická odpočívadla, společně
s Klubem Českých turistů plánujeme
vyznačení nových tras a spolupracujeme
také při přípravě běžkařských tras
v Lužických horách, aby i zimní vyžití
v lesích České republiky bylo příjemné.
Vážení
obyvatelé
Šluknovského
výběžku, velice vám děkuji za pochopení
i spolupráci v uplynulém roce a do
toho nového přeji mnoho štěstí, zdraví
a spokojenosti.
Lesu zdar!
Za Lesní správu Rumburk:
Ing. Jan Drozd, lesní správce
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KRÁTKÉ ZPRÁVY
PODĚKOVÁNÍ

Technický úsek města Mikulášovice tímto děkuje panu
Petru Vladařovi za poskytnutí teplé polévky pro skupinu
pracovníků, kteří při největším náporu sněhové nadílky
odklízeli chodníky a zastávky. Většina z nás ještě spala
ve vyhřátých peřinách a chlapi již odklízeli nejdůležitější
prostranství ve městě.

UPOZORNĚNÍ - ŽÁDOST

Výjezdová jednotka sboru dobrovolných hasičů
žádá občany, aby si upravili prostory v okolí svých
pozemků. Přerostlé dřeviny a zeleň mnohdy zasahují
do komunikací a ztěžují tak mobilitu nejen hasičům, ale
i ostatním složkám záchranného systému.
Děkujeme za pochopení.
S prořezávkou na obecních pozemcích již pracovníci
začali, nyní se práce přerušili z důvodu sněhové
pokrývky. Pokračovat s odstraňováním překážejících
dřevin se bude až to povětrnostní podmínky dovolí.
Upozorňujeme, že v případě neodstranění ohrožujících
porostů ze soukromých pozemků budou tyto odstraněny
a následně všechny práce majiteli vyúčtovány.

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Oznámení o konání veřejného projednávání návrhu
změny č. 1 Územního plánu Mikulášovice
(v souladu s ustanovením § 55b zákona č. 183/2006 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů) Městský úřad Rumburk –
odbor regionálního rozvoje a investic, úřad územního
plánování, jako pořizovatel příslušný podle § 6 odst. 1
písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů
a doplnění (dále jen „stavební zákon“), k pořízení
územního plánu na žádost obce ve svém správním
obvodu, OZNAMUJE zahájení řízení o návrhu Změny č.
1 územního plánu Mikulášovice, podle ustanovení § 55b
stavebního zákona a § 172 odst. 3 zákona č. 500/2004
Sb. ve znění pozdějších předpisů a doplnění (dále jen
„správní řád“), VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ návrhu Změny č.
1 územního plánu Mikulášovice s odborným výkladem
projektanta (Ing. arch. Martin Wedell, Praha) podle § 22
stavebního zákona nařídil pořizovatel na:čtvrtek 4.3.2021
ve 14.00 hodin v obřadní síni budovy Městského úřadu
Mikulášovice.

AKTUALITY Z INFORMAČNÍHO STŘEDISKA

Foto: Tomáš Fúsek
Klády kam se podíváš, žádáme návštěvníky lesa (lépe řečeno lesních cest) o shovívavost a zvýšenou
opatrnost při pohybu.

- informační středisko, Nožířské muzeum, prodejna
suvenýrů i městská knihovna je stále na základě nařízení
vlády uzavřena. V případě nutnosti je možné si po
telefonické domluvě vyzvednout objednané zboží,
knihy, případně žádat o informace.
Aktuální změny v dopravě:
Doprava Ústeckého kraje omezuje od 16. ledna 2021
noční autobusové spoje.
Kompletní seznam linek, kterých se to dotkne, je ke
stažení na:
https://ww w.k r-usteck y.cz/assets/File.ashx?id_
org=450018&id_dokumenty=1752135
Šluknovského výběžku se týká pouze zrušení spoje 151
na lince 410
(Varnsdorf, žel. st. 23:59 h. - Šluknov, zámek - terminál
0:45 h.).
Doporučujeme před cestou spoj vyhledat ve vyhledávači
spojení https://spojeni.kr-ustecky.cz
Případné dotazy vyřizuje dispečink 475 657 657.
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Od neděle 13. prosince
2020 je v platnosti
nový jízdní řád
Jak již informoval Ústecký kraj, došlo k velkým
i malým změnám v dopravní obslužnosti Ústeckého
kraje. Kompletní jízdní řády DÚK jsou k dispozici na
internetovém odkazu: https://www.kr-ustecky.cz/assets/
File.ashx?id_org=450018&id_dokumenty=1751683.
Nutno upozornit, že kraj informuje s ohledem na
vysokou pravděpodobnost četných změn spojů
z důvodu koronaviru jen v elektronické podobě v PDF.
Lze tedy předpokládat, že bude postupně docházet
k úpravám. Proto sledujte případné aktualizace, ke
kterým dochází při čtvrtletních změnách jízdních
řádů. V období platnosti tohoto jízdního řádu jsou
Ministerstvem dopravy ČR určeny termíny změn veřejné
vnitrostátní dopravy na neděli 7. března, neděli 13.
června a neděli 29. srpna 2021. V případě rekonstrukcí
komunikací, či z jiného strategického rozhodnutí
objednatele, však může ve veřejném zájmu mimořádně
docházet ke změnám i v jiných termínech. Aktuální verze
jednotlivých jízdních řádů naleznete na jr.dopravauk.cz.
Od 1. ledna 2021 dojde také k mírnému navýšení
jízdného v rámci cestování v DÚK. Např. na delší cestě
například mezi Děčínem a Varnsdorfem dojde ke
zdražení z původních 63 korun na 66 korun. Celodenní
síťová jízdenka podraží o deset korun, z původních 130
korun na 140 korun. O deset korun dojde k navýšení také
u jízdenky Labe - Elbe, na kterou se nově sveze v jedné
z variant jeden dospělý a dvě děti do 15 let za 300 korun.

PF 2021 – PODĚKOVÁNÍ
V období celoroční rekapitulace a novoročních
předsevzetí, bychom rádi poděkovali vedení MěÚ
Mikulášovice za celoroční spolupráci,také technickým
pracovníkům města pod vedením p. Tříška za ochotu,
rychlost a vstřícnost při řešení řádných i mimořádných
úkolů v naší MŠ.
Vám všem a občanům Mikulášovic přejeme úspěšný
vstup do nového roku 2021.
Vše dobré, pevné zdraví a mnoho osobních i pracovních
úspěchů.
Kolektiv MŠ Mikulášovice

Český svaz chovatelů, z.s., Základní
organizace Mikulášovice - Lerchův statek

Děkujeme všem za podporu v roce 2020 a do roku 2021 Vám přejeme hodně zdraví,
štěstí, osobních úspěchů

MIKULÁŠOVICKÉ NOVINY
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TIP NA VÝLET
Pravčická brána, Gabrielina stezka na Pravčickou bránu je v zimním období krásným
zážitkem. Otevřeno je nyní od pátku do neděle v době 10.00 - 16.00 hodin. Bez
vstupného a bez možnosti občerstvení.
Ledopády v okolí Brtníků zatím nejsou, ještě je čas, podle předpokladu by se letos
mohly vytvořit v plné kráse až se oteplí a znovu teploty přes noc klesnou. O aktuální
informace můžete žádat na městském informačním středisku.

V rámci rozšíření výstavní expozice nožířského muzea
v městském informačním středisku probíhají drobné
stavební úpravy na zateplení půdních prostorů. Díky
uzavření z důvodu nařízení vlády tak nemusíme omezovat
návštěvníky během běžného provozu.

Foto: Tomáš Fúsek - Brtnické ledopády

Pracovníci města začali s nutnou prořezávkou náletových
dřevin a přerostlého křoví podél místních komunikací
z důvodu zlepšení průjezdnosti hasičů, záchranné služby,
ale také techniky pro zimní údržbu. Pokračovat se začne
opět až poleví přívaly sněhu, nyní se všichni zaměstnanci
věnují úklidu chodníků.

O zimní údržbu ve městě se stará nejen veškerá dostupná
technika, ale i lidská síla, která je k dispozici. děkujeme
za shovívavost a pochopení a také za to, že si třeba sami
uklidíte před domem nebo vhodně zaparkujete auto.
Snažíme se vše dělat průběžně, ale na všech místech
současně se prostě být nedá.

Foto: Václav Sojka - Pravčická brána
Důležitá upozornění NPČŠ, s ohledem na vysoké riziko pádu stromů jsou dočasně
uzavřeny všechny přístupové cesty do Edmundovy a Divoké soutěsky a červeně
značená turistická cesta z Mezní Louky k Malé Pravčické bráně. Z důvodu probíhající
rekonstrukce je také dočasně uzavřen přístup na Mariinu vyhlídku. Správa Národního
parku České Švýcarsko apeluje na návštěvníky, aby při pohybu v lesích dbali zvýšené
opatrnosti z důvodu zvýšeného rizika pádu odumřelých stromů. Více informací na
www.npcs.cz.

KALENDÁŘ AKCÍ
Momentálně jsou všechny akce ve městě zrušeny
z důvodu nepříznivé epidemické situace Covid-19.

Opět nám někteří nezodpovědní občané přidělávají práci
umisťováním odpadu na místech, která k tomu rozhodně
nejsou určená. Prosíme spoluobčany, aby si všímali svého
okolí a případně byli nápomocni k dopadení těchto
hříšníků.

MIKULÁŠOVICKÉ NOVINY
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HISTORIE
Kde, že loňské sněhy jsou
V dnešních zimních měsících můžou už
i mladší ročníky jen nostalgicky vzpomínat
na to, jak jsme v minulosti bývali zavaleni
sněhem. Haldami sněhu ! Pravda, přinášelo
to sebou velké problémy. Ochromena
bývala veřejná doprava. V Mikulášovicích
jednou úplně zapadla v jednom z úvozů
celá vlaková souprava. Vrstvy těžkého sněhu
lámaly celé stromy, ničily stavby, značné úsilí
muselo být vynaloženo na úklid silnic, když
chodníky pod návaly často úplně mizely.
Bílou nadílku většinou doprovázel silný mráz.
Docházelo topivo a k velké radosti školáků
bývaly vyhlášeny mnohdy i několikatýdenní,
takzvané uhelné prázdniny. To všechno
byla jedna stránka věci. Ta druhá, o hodně
příjemnější, přinášela radost právě dětem,
A vlastně nejen jim.
V čase bílých zimních měsíců býval každý
sebemenší kopeček obklopen malými
i velkými lyžaři a sáňkaři. Bruslaři nazuli šlajfky,
později kanady, ledové skluzavky sloužily
k jízdám na čemkoli, co bylo po ruce. Igelit,
polystyren, školní taška, starý lavor a nebo jen
boty či zadní část těla. Zimním radovánkám
prospívalo i to, že ještě nebyly na světě
vymoženosti, které by je od nich odváděly,
jako televize, počítačové hry, mobily a další
lákadla, mnohem pohodlnější, než před jízdou
absolvovat výšlap na sněhobílé kopečky.
Stejné to mívali i dospělí, a tak ti aktivnější sem
tam zakládali lyžařské oddíly a organizovali
pak různá klání.
Z našich sousedů patřili k nejaktivnějším
nadšenci ve Velkém Šenově. V roce
1949 dostavěli skokanský můstek. Vznik
samostatného lyžařského oddílu se datuje
k roku 1951. Stalo se pod vedením největšího

nadšence pro tento sport ve výběžku,
pana Vladimíra Švitorky staršího. Pod jeho
dohledem se začalo i závodit. V běžeckých
stopách i ve sjezdových disciplínách,
převážně na svazích Partyzánského kopce.
Postupně vznikla dlouhá řada perfektně
organizovaných závodů, kterých se účastnili
milovníci lyžařského sportu z celého okolí,
včetně těch mikulášovických. Populární byly
i místními připravované maškarní karnevaly
na lyžích. Tento elán vydržel pořadatelům až
do sametové revoluce, která pak pootevřela
vrátka i k jiným aktivitám a problémy už
začínaly být i s nedostatkem sněhu.
V padesátých letech propadli lyžařskému
sportu i u dalších našich sousedů, tentokrát
těch dolních, ve Vilémově. Svépomocí vystavěli
skokanský areál, kterému bychom chtěli
věnovat spolu s dalšími můstky samostatnou
vzpomínku. Do Vilémova se jezdilo i na
veřejné lyžařské závody. Vyvrcholením pak
bývaly krajské přebory. Složitou přípravu
a samotnou organizaci měli na hrbu členové
samostatného lyžařského oddílu TJ Jiskry
Vilémov.
Rekreačně ale i závodně lyžovali i o dům dál,
v Dolní Poustevně. Nesmělé začátky s kláním
pro místní nadšence se objevily už krátce po
válce, když se tu sešla opravdu velice početná
a silná parta postižená sportem v jakékoliv
podobě. S lyžemi to však vzali opravdicky do
rukou až o dost později v roce 1973 manželé
Rouskovi a šli na to odborně a s plnou
vervou. Zavedli třífázové tréninky skládající
se z posilovny, výcviku na suchu s přechodem
na zasněžené svahy a pláně. Jak řečeno, tak
o zapálené funkcionáře nebyla v Poustevně
nouze, a tak lyžařské otěže postupně převzali

Dana Vlačihovská, pánové Lexa a Diessner
a po nich ještě místní lékařka Dáša Cornová.
Za sněhem se jezdilo na Jedlovou, ale i do
Krkonoš a velkou tehdejší nadějí byl dnešní
majitel restaurace „Mexiko“, Dan Andres.
Na rozdíl od okolních vesnic nebyly zimní
sporty v Mikulášovicích nějak zvlášť pod
kontrolou. Až koncem 80. let přišli kluci okolo
Ládi Horáčka s nápadem postavit malou
sjezdovku i s vlekem a večerním osvětlením.
Budovalo se a později tedy i sportovalo pod
hlavičkou „Spartaku“, za podpory města.
Vyznavači sjezdu a slalomu využili svahu
nad Holakovskými v dolních Mikulášovicích.
Jak bylo toto lyžařské centrum nákladně
vybudováno, tak bohužel nemělo dlouhé
trvání.
V posledních několika letech se docela slušně
snaží zimní sporty v Mikulášovicích oživit
Zdeněk Mocík se svým oddílem mladých
biatlonistů, kteří se shlédli v našich úspěšných
reprezentantech. I oni jsou však stále více
postiženi nedostatkem sněhu a musí za ním
putovat do vyšších poloh.
Suma sumárum zájem o lyžařský sport ve
výběžku byl v minulosti docela slušný. Ten
býval ovšem i o celou řadu dalších sportů.
Bohužel nutno připustit, že býval!

Ocenění lyžaři jednoho z vilémovských závodů v 50.
letech

Cíl vilémovského závodu proti dnešní restauraci Pizzerie z 50. let

Divácký zájem o sportovní dění býval enormní jako ve
Vilémově pod skokanským můstkem

Ze štafetového závodu v Dolní Poustevně, krátce po válce, ve 40. letech

P. S.
Tak jsme si nakonec tak dlouho naříkali, až
jsme si tu bílou deku přeci jen vymodlili.
Malou, ale naší! A když se vydaří a opře se do ní
i sluníčko, je na tom světě hned o hodně lépe
i v čase koronaviru. Tak jen houšť, ať nám to
vydrží co nejdéle!
Text a foto:
Petr Horák
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SLOVO SENÁTORA
Vážení, připomeňme si několik důležitých informací ke schvalovaným zákonům ze
závěru loňského roku, které se budou dotýkat našich životů nejvíce:

foto: Tomáš Česnek
Tak tomu se říká otužování v tom pravém slova smyslu,
místní otužilci „Nutrie“ přesídlili do mikulášovického lomu
z důvodu upuštění hladiny vody na městském koupališti.
Děkujeme majiteli Tomáši Česnekovi za poskytnutí zázemí.

Není moc měst a obcí, které se mohou pyšnit tím, že mají
lyžařský stadion pár metrů od náměstí. Děkujeme panu
Mocíkovi z mikulášovického klubu biatlonu za úpravu tratí
a městu za osvětlení. Díky tomu pak mohou využívat tento
areál nejen sportovci, ale také ostatní spoluobčané.

1) Tzv. daňový balíček, který přišel do Senátu z Poslanecké sněmovny poslední
listopadový týden! Má platit od 1. 1. 2021. Už předtím předseda vlády oznámil,
že je to paskvil a katastrofa. Později se přidal prezident s tím, že zákon zamítne.
Protože se blíží další rok, opět se spěchá. Šlo o to řešit další výpadek příjmů státního
rozpočtu ve výši dalších 135 mld. Kč. Výpadek samospráv by byl cca 43 miliard
Kč bez kompenzací. V Senátu jsme se proto snažili především zmírnit dopady na
samosprávy. Náš Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí
schválil návrh, aby „kompenzace“ samosprávám byly na úrovni 90 %. Bohužel
na plénu většina schválila nepochopitelně jen něco přes 70% (někteří se chlubí, že
zařídili až 84,07%, ale nemluví pravdu. Naopak způsobili, že kompenzace je min.
o 10%, tj. o nějaké 3 miliardy, resp. 6 miliard Kč nižší!!!). Ale alespoň něco.
Jinak zmatky a kolotoče kolem balíčku a schvalování státního rozpočtu na rok 2021
dokládá neřízený chaos v centrální státní správě, která je jinak většinou na homeoffice a nefunguje už téměř vůbec (tedy šmeliny jim fungují).
2) Zřídili jsme pod naším senátním Výborem nově Podvýbor pro regiony
v transformaci, s cílem věnovat se problematice strukturálně postiženým
regionům, zaměřit se na efektivní přerozdělování prostředků ze státního rozpočtu,
především fondů EU, a řešení všech negativních jevů, s cílem upozorňovat vládu
na nutnou podporu regionů formou investic, pobídek a podpory regionálních
podnikatelů a samospráv atd. Na prvním jednání byly odprezentovány údaje
k Modernizačnímu fondu, Plánu spravedlivé transformace, programům
přeshraniční spolupráce. Byla mi i předána odpověď ministryně Dostálové
na moje dotazy stran nedostatečné přípravy Česka a Severozápadu. Podle
ministryně je vše v pořádku, do přípravy Fondu spravedlivé transformace a Plánu
spravedlivé územní transformace byla vtažena široká škála subjektů, je ustanovena
Transformační platforma, která pomáhá při přípravě a identifikaci vhodných
transformačních projektů, zapojené subjekty mohou průběžně vše připomínkovat
a jejich připomínky jsou zapracovány a zohledňovány, píše paní ministryně. Já tuto
zkušenost nemám, chci se proto zeptat i Vás ostatních, zejména obcí, podnikatelů
a neziskovek, máte dost informací? Podporu státu na přípravu projektů vnímáte
jako dostatečnou? Jsou vaše lokální potřeby do Plánu transformace zahrnuty? Vaše
připomínky zapracovány a zohledněny? Připomínkoval někdo, že v Ústeckém kraji
z Fondu spravedlivé transformace celou alokaci mohou vyčerpat ministerstvem
identifikované projekty velkých podniků (ČEZ, Lovochemie, Palivový kombinát Ústí
atd.)?
3) Mnoho a mnoho let jsme svědky neutěšené situace na Pravčické bráně, příchodu
k ní, jejího okolí i vstupu samotného. TOP turistické místo Ústeckého kraje, či
spíše celé ČR, není dobrou vizitkou. A vybírání poplatků za vstup jde soukromé
společnosti. Ostatní okolnosti jsou také kuriózní a dost ostudné. Mluvil jsem o tom
s ministrem životního prostředí Brabcem a ten chtěl, abych mu k tomu napsal
podrobnosti, což jsem učinil.
4) Resortu životního prostředí se týká i další velký problém. Roky v upozorňování
na neřešenou problematiku účinné recyklace MŽP odpovídalo, že vše
vyřeší nová legislativa. Ta po letech ve složitém balíku mnoha set stran textu
4 zákonů ale k potřebné změně nespěje. Naopak! Přinese zdražování systému,
zvýšenou administrativu a stávající nefunkčnost separace, resp. následné
recyklace jen ještě více ztíží! A tak část Senát zamítl, větší část alespoň trochu
v těch několika dnech upravil, vč. odkladu platnosti o rok, aby byl ještě čas vyřešit
změnou ty největší problémy a byl čas na prováděcí předpisy a přípravu ze strany
všech zúčastněných. Bohužel, Poslanecká sněmovna na doporučení ministra
ŽP všechny vratky ze Senátu přehlasovala a nechala ve svém původním znění.
Tak až se zákony už za pár dní začnou uplatňovat a systém nebude fungovat,
nenadávejte na senátory (což jsou často starostové, místostarostové, zastupitelé
…), ale na poslance a především na MŽP.

foto: Zdeněk Plešinger
Těsně před začátkem nouzového stavu se uskutečnila
tradiční výprava dospělých členů turistického oddílu
mládeže na Sněžku. Akce se měla zúčastnit větší skupina,
plány však překazily nejrůznější zranění, nemoci či
Covidové karantény. Počasí bylo nádherné a výstup
na nejvyšší vrchol naší republiky můžeme všem jenom
doporučit.

5) Mnoho let jsme usilovali o to, aby Ústecký kraj řešil situaci v rumburské nemocnici
a také situaci ve fungování v záchranné službě v regionu z důvodů nefunkční
nemocnice. Obojí nyní vlastní Ústecký kraj a od 1.1. 2021 bude i plně nemocnici
provozovat. Požádal jsem proto hejtmana, aby se situací důkladně zabýval
a urychleně vyřešil. Situace není vůbec dobrá.
Skončil nám složitý rok a ten další, minimálně v jeho úvodu nebude, bohužel, o mnoho
lepší. Snad nám ale i tato nepříjemná situace něco přinese, minimálně poznání toho,
co je a co není důležité.
Dovolte mi, abych Vám poděkoval za podporu, spolupráci, především pak za Vaši
angažovanost.
S úctou Váš senátor Zbyněk Linhart
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Mikulášovičtí houbaři
informují
Podzimní les

Program COVID - Gastro Uzvařené provozovny
•
•
•

•

•

Podpora se bude poskytovat za
období od 9. října 2020 do 10.
ledna 2021
podávat žádostí je možné od 18.
ledna 2021
podávat žádosti bude možné jen
prostřednictvím
informačního
systému MPO dostupného přes
webové stránky mpo.cz
POZOR: Nutná registrace pro fyzické
osoby pouze elektronicky, tedy
doporučujeme všem zájemcům do
té doby si vyřídit eidentitu: https://
aisportal.mpo.cz/AISPortal/Help/ais_
mpo_vnejsi/najemne-krok-1.htm
Za
každého
zaměstnance
v pracovním poměru, případně
spolupracující OSVČ, bude možné
čerpat 400 korun na den. Nový
program počítá s tím, že podpoří
provozovny po ten počet dnů, kdy
měly zavřeno.

Program COVID – Nájemné
•
•
•

•
•

3. VÝZVA programu COVID – podpora
maloobchodních provozoven - za
období říjen, listopad a prosinec 2020
Žádosti lze podat zde: AIS MPO http://najemne.mpo.cz
Žádosti je možné podávat od 22.
ledna 2021 do 22. března 2021
prostřednictvím
informačního
systému.
Výše podpory činí opět 50 %
nájemného
Nově budou mj. oprávněnými
žadateli provozovny, které měly
výjimku z krizových opatření vlády
a neměly zakázán maloobchodní

•

prodej zboží nebo poskytování
služeb zákazníkům. Jde tak například
o prádelny, čistírny, květinářství,
potřeby pro zvířata, prodejny čajů
apod. Tyto provozovny musí prokázat
pokles tržeb za 4. čtvrtletí roku 2020
oproti stejnému období roku 2019
alespoň o 66 %.
Kompletní informace zde: https://
w w w.mpo.cz/cz/podnik ani/
zivnostenske-podnikani/covid-19najemne--255305/#_V%C3%BDzva_3

COVID kalkulačka
•
•

•

MPO v pátek představilo i speciální
COVID kalkulačku.
COVID
kalkulačka
přepočítává
podporu podnikatelů z dotačních
programů státu na 1 měsíc tak, aby
si mohli vypočítat celkový souhrn
měsíčních dotací za období, kdy
bylo jejich podnikání omezeno
rozhodnutím vlády.
Odkaz na kalkulačku zde: https://
www.mpo.cz/cz/covid-kalkulackampo.html

Program COVID – Ubytování zatím není spuštěn

Lesy vzdychají,o pomoc volají!
Co se to s námi děje?
To nemoc nás napadá.
Jak to s přírodou dopadne?
Kam se to řítíme, zbudou nějaké lesy?
Nebo jen kousek u Semil?
Všude se kácí zvířátka domov ztrácí,
kam půjdou broučkové a ptáci?
Když jdeme do lesa smutno nám je,
vidíme jak statné smrky k zemi padají.
Lidstvo napadl vir, korona se jmenuje.
Myslíte, že je to trest, jak se k zemi chováme a celý svět
ničíme?
Vzduch, voda,lesy-nic nám není svaté!
Neoraná pole pláčou, jen řepka nebo elektrárny.
Zamyslete se co s námi bude, když se budeme takto
chovat dále!
Dnes tě lese zamkneme, odpočiň si ať nás na jaře přivítáš
v krásném novém hávu, nové síle a naději, že se svět
vzpamatuje!
Za houbaře Pavla Brotánková
Zavírání lesa v prosinci 2020, jako každoročně studené
větrné dopoledne, nás vůbec do přírody nelákalo, ale
členové místního spolku houbařů se i přes nepříjemné
počasí vydali na vycházku k lesíku, abychom jsme
uskutečnili tradiční rituál, zavírání lesa. Bylo vybráno
místo i strom, tentokrát účelově posloužila bříza
bělokorá. A zamčeno na třikrát. Recitace, poděkování
přírodě za přízeň a dary po celý rok. Pevně věříme
a přejeme, ať se podaří porazit brouka kůrovce. Držíme
palce, ať nastane čas a les bude obnoven v celé své kráse.
Poté jsme se za povídání vraceli do svých vyhřátých
domovů.
Houbám zdar!
Mirka Záveská - předsedkyně spolku houbařů

Přehled veškeré pomoci pro firmy a OSVČ
najdete na: https://www.mpo.cz/cz/
rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/
opatreni-na-pomoc-podnikateluma-zivnostnikum--253690/.
Informace
lze mimo jiné získat také na celostátní
telefonní lince 1212.
V případě dotazů jsme Vám k dispozici,
Mgr. Dana Štefáčková - projektová
manažerka.

Skupina Mikov v roce 2020 kladla důraz na
výrobu s vyšší přidanou hodnotou a e-commerce,
připravuje další digitalizaci a robotizaci
„Zvýšená poptávka našich
zákazníků po kvalitních
a vyspělých výrobcích nás
letos vedla k tomu, že jsme
hlavní energii zaměřili
směrem k digitalizaci
a
robotizaci
všech
pracovišť, která nevyžadují odbornou řemeslnou úroveň. Již v roce
2021 proto ve skupině dojde k dalším zásadním posunům k Průmyslu
4.0,“ řekl ředitel a majitel skupiny Mikov Karel Ježek.
Od roku 2018, kdy do firmy vstoupil nový vlastník s ryze českým
kapitálem, se zvýšily roční tržby za nožířské zboží z 25 na 42 milionů,
přičemž stále větší podíl mezi nimi zaujímají moderní nože, které
vyžadují velkou míru řemeslné zručnosti a technologické vyspělosti.
Firma Mikov v roce 2020 uvedla na trh řadu novinek - vojenské nože
Taurus a Storm, speciální edici Rybičky, která byla vyrobena pro firmu
Nespresso nebo výsadkářský nůž UTON z oceli N690. Mikov vedle

toho převzal kompletní výrobu nožů řady Lubomír Maďarič a došlo
i k drobnějšímu vylepšení dalších nožů ze stávající nabídky.
„Díky zvyšujícímu se podílu výroby složitějších výrobků zaměřených na
koncové zákazníky a rozvoji e-commerce můžeme postupně redukovat
produkci subdodávek jednoduchých součástek. Nože také do velké
míry vykryly výpadek odbytu kancelářské techniky a průmyslových
spojovačů - tedy oblasti, která byla zasažena COVIDovou krizí,“ vysvětlil
obchodní ředitel firmy Martin David.
Enormní nárůst počtu zákazníků především na zahraničních trzíchv
roce 2020 zaznamenal i tradiční český výrobce ručního nářadí NAREX
Bystřice, který také patří do skupiny Mikov od roku 2019. Právě zde se
v roce 2021 chystá skupina Mikov nejvíce do robotizace a digitalizace
investovat, aby mohla uspokojit celosvětový zájem o novinku prémiová kryo dláta Richter.
PhDr. Bedřich Jetelina,
ředitel komunikace
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Sportovní aktivity ve městě fungují
v omezeném režimu
Těžké období nezasáhlo jenom běžný
pracovní život, ale také veškeré aktivity,
které nám pomáhaly se trochu odreagovat
od běžných starostí. Nemluvě o tom
že pohyb, sport a nejen ten vrcholový
a výkonnostní, pomáhá k posílení
imunity, upevňuje zdraví a člověk
v dobré kondici pak i nemoci dokáže
zvládnout o něco lépe. Mikulášovice
fungují,
sportovci
nejrůznějších
odvětví sice pracují se svými svěřenci
v omezeném individuálním režimu, ale
i těmito aktivitami se dá udržet stávající
kondice. Intenzivně trénují například
biatlonisté, těm nakonec i po dlouhé
době přeje počasí, a tak díky skvělé
úpravě tratí přímo ve městě u bývalého
kluziště mohou jednotlivě nebo v rámci

rodiny trénovat. Okruh hojně využívají
i kondiční běžkaři a také sportovci jiných
odvětví jako vhodný doplněk základní
disciplíny. Běžci turistického oddílu
trénují také na své soutěže odděleně,
většinou po rodinách či ve dvojicích,
kromě běhu je na pořadu dne také
kondiční posilování. Je velmi příjemné,
že naši spoluobčané jsou o mnoho více
vidět na procházkách přírodou, dámy se
většinou hodně věnují joggingu a Nordic
Walkingu. Všem aktivním přejeme hodně
úspěchů v tomto počínání a věřme, že
brzy se nynější covidový stav dostane do
normálu a budou si třeba pánové moci
i kopnout fotbálek, florbal nebo ženy si
zajít zacvičit do městské sportovní haly.

leden 2021

Potravinová a materiální
pomoc - významný
pomocník v nelehké době
Loňský rok byl pro nás všechny nový, jiný, možná
obtížnější…
Kostka Krásná Lípá několik let zapojena do projektu
POMPO II. - Potravinová a materiální pomoc, kdy je
pomoc poskytována zejména nejchudším rodinám,
matkám samoživitelkám, opuštěným seniorům, zkrátka
lidem s nízkým příjmem. Tak tomu bylo i v loňském roce,
kdy se výrazně zvýšil zájem o potravinovou a materiální
pomoc. Vydáváme trvanlivé základní potraviny, základní
hygiena, potřeby pro novorozence až do věku dvou
let a v loňském roce byly zařazeny dále inkontinentní
pomůcky. Tyto komodity byly v mnoha případech
nápomocné k zajištění základních životních potřeb
v krizových situacích klientů sociálních služeb, ale také
pro ostatní potřebné žadatele ve výběžku. Celkem bylo
v rámci tohoto projektu v roce 2020 podpořeno 388
osob, jen pro srovnání v roce 2018 bylo podpořeno 296
osob. V regionu jsou i další poskytovatelé této pomoci.
Doprovodným programem této pomoci je poradenství
např. sociální, finanční. Spolupráce klientů se sociálními
službami je zaměřena na řešení nepříznivé sociální
situace ve, které se klient nachází.
Projekt je financován z prostředků Fondu evropské
pomoci nejchudším osobám (FEAD) prostřednictvím
Operačního programu potravinové a materiální pomoci
a státním rozpočtem České republiky.

Spolupráce s Potravinovou
v Ústeckém kraji z.s.

Foto: Tomáš Fúsek
Konečně jsme se dočkali sněhu i v Mikulášovicích a můžeme naplno i když v covidovém
režimu trénovat.

Davy turistů mohou na horách třídit
odpady do speciálních třikošů
České a moravské hory v posledních
týdnech zaplavily davy návštěvníků
a turistů. Bohužel například v Krkonoších
a Beskydech po některých zůstává velké
množství odpadu odhozené mimo
kontejnery a koše. To i přesto, že lidé mohou
v mnoha horských střediscích odpady nově
třídit do speciálních třikošů přistavených
u parkovišť, výchozích míst na túry nebo
u výdejních okének.
Sedm desítek designových „třikošů“
doplnilo v horských resortech od
loňského roku síť tradičních velkých
barevných kontejnerů na třídění odpadů.
Menší speciální koše na plasty, papír
a směsný odpad jsou díky projektu
společnosti EKO-KOM s názvem Třídíme
na sněhu umístěny přesně tam, kde
vzniká odpad z obalů, ale kam se
zároveň nedostanou těžká svozová auta.
Tříděný odpad z třikošů je tak svážen ve
spolupráci s lyžařskými areály například
skútry nebo rolbami.
Třikoše mají samy o sobě motivovat
ke třídění odpadů, protože jsou
téměř celé včetně výplňových pytlů
vyrobeny z recyklovaných plastů.
Jejich patentovaná konstrukce je
navíc vyrobena tak, aby odolala
náročným zimním horským klimatickým

bankou

Kostka Krásná Lípa spolupracuje s Potravinovou bankou
Ústeckého kraje, která je odběratelem potravin s končící
expirací od obchodních. Posláním Potravinové banky
je boj proti hladu a plýtvání s potravinami. V loňském
roce 2020 bylo podpořeno celkem 369 osob z toho
243 dětí. Celkem se rozdalo, rozneslo a rozvezlo 5 215
kg potravin. Kromě podpory konkrétních rodin, jsou
potraviny vítaným pomocníkem i v rámci volnočasových
aktivit s dětmi, kdy se děti učí potraviny zpracovávat,
vařit a péct. Potraviny pomohly i na dětských táborech
a adaptačních pobytech. Tyto aktivity předchází
rizikovému chování a rozvíjí funkční gramotnost. Velmi
si této spolupráce ceníme. Děkujeme Potravinové bance
za spolupráci.
Bc. Ilona Weinerová,
Kostka Krásná Lípa, p.o.

podmínkám.
Před uvedením do provozu byly pilotně
testovány například na krkonošské Černé
hoře nebo na hoře Slamník v resortu
Dolní Morava. V současnosti mohou
návštěvníci využívat třikoše kromě
Krkonoš a Králického Sněžníku také
v Krušných horách, Orlických horách,
Jeseníkách, Beskydech, Javornících, ale
také v Novém Městě na Moravě.
Ředitel
komunikace
Autorizované
obalové společnosti EKO-KOM si chování
zodpovědných třídících návštěvníků hor
zatím pochvaluje: „Přestože síť třikošů
v českých a moravských horách stále
ještě rozšiřujeme, od uvedení do provozu
již do nich lidé vytřídili přes dvacet
dva tun plastů a papíru. Očekáváme
však ještě větší zájem, protože
jakmile to epidemiologická situace
dovolí, podpoříme třídění v zimních
areálech promo akcemi a brožurkami
v infocentrech a pokladnách. Zájemci
již nyní najdou informace o třídění
na horách na Facebooku, Instagramu
a webu tridimenasnehu.cz.“
Lucie Müllerová:
tisková mluvčí EKO-KOM, a.s.
Foto: vlastní
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