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DOMOVNÍ ODPAD
týdenní - každé pondělí

14ti denní – liché pondělí
14.12. a 28.12.

kombinovaný - každé pondělí
měsíční – pondělí 7.12.

PYTLE S TŘÍDĚNÝM ODPADEM
sudé pondělí 7.12. a 21.12.

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

Vážení a milí spoluobčané,
V pondělí 23.11. 2020 byly zahájeny práce na opravách 
12-ti bytů na mikulášovickém sídlišti. Práce budou 
probíhat od pondělí do soboty. Práce budou přerušeny 
jen na vánoční svátky. Generálním dodavatelem 
stavby je firma TERMI z Varnsdorfu. Prosíme nájemníky 
o  pochopení, protože při rekonstrukci bytů bude hluk  
 

a prach v celém domě.
Rekonstrukce probíhá mimo jiné díky dotaci na nákup 
a  opravu bytových jednotek, činí 10milionů a  získali 
jsme ji z programu Ministerstva financí.

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

Nevíte jaký dárek pořídit 
na vánoce?                                 str. 2

Návštěva na Generálním štábu 
Armády ČR                           str. 5

Fotozprávy                           str. 8

Foto: Tomáš Fúsek
Věříme, že i díky těmto opravám a následnému obsazení bytů novými nájemníky se celkově zlepší a komfort pro obyvatele našeho 
sídliště.

Foto: Tomáš Fúsek
Letošní tradiční Mikulášovický Advent se vzhledem k současnému nouzovému stavu sice neuskuteční, přesto si naše město zaslouží 
vánoční výzdobu. Není jednoduché každoročně objevit v blízkém okolí adekvátní strom, který by ozdobil mikulášovické náměstí. Do 
výběru vstupuje celá řada okolností, které okruh vhodných stromů nesmírně zužuje. Příjezdová cesta pro jeřáb, traktor, okolní terén, pří-
padné domy, ploty, elektrické vedení a řada dalších problematických faktorů. Ten letošní se nabízel na pozemku po bývalém penzionu 
Na schodech, který jsme letos úspěšně rekultivovali, a navíc strom již téměř bezprostředně zasahoval do elektrického vedení. Na jaře by 
ho správci elektrického vedení stejně museli odstranit, a tak nám alespoň ještě v závěru roku udělá radost jako vánoční strom.
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OZNÁMENÍ
Oznamujeme občanům, že v  měsíci prosinci 2020 
bude pokladna pro veřejnost otevřena naposledy dne 
21.12.2020. Toto je nutné z důvodu čerpání dovolených 
pracovníků města.

Děkujeme za pochopení.

POZOR VÝLUKA NA ŽELEZNICI
Na trati 083 Děčín - BadSchandau - Dolní Poustevna - 
Rumburk, v  úseku   BadSchandau - Sebnitz. Z  důvodu 
prodloužení výlukových prací na mostech na straně 
DB Netz, bude od 18. listopadu do 12. prosince 
2020 pokračovat nepřetržitá výluka mezi stanicemi 
BadSchandau-Sebnitz. V  úseku BadSchandau-Sebnitz 
budou vlaky linky U28 nahrazeny náhradní autobusovou 
dopravou. Náhradní dopravu zajišťuje DB-Regio. 
Z  důvodu delších jízdních dob autobusů NAD a  pro 
zajištění návaznosti mezi vlaky a  autobusy ve stanici 
Sebnitz, budou po dobu výluky upraveny i vlaky v úseku 
Rumburk – Sebnitz a zpět.

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.
PODĚKOVÁNÍ: 
Děkuji za výpomoc paní Mgr. Aleně Motl v tíživé životní 
situaci, vzhledem ke svému zdravotnímu stavu jsem 
odkázán na pomoc druhých a té se mi dostalo právě od 
této ženy. 
Miloš Žemlička

UPOZORNĚNÍ:
Německá spolková země Sasko změnila opatření 
v  souvislosti pandemií koronaviru a  od úterý  
17. listopadu 2020 omezuje pohraniční styk s  Českou 
republikou a  Polskem. Od úterý 17.  listopadu 2020 
mohou lidé z  České republiky cestovat do  Saska 
nově maximálně na  dvanáct hodin, aniž by museli 
do  karantény. Mění se však povaha cest. Pobyt 
v  Sasku nesmí sloužit k  nakupování, tankování, účasti 
na  kulturních, sportovních či jiných volnočasových 
aktivitách (týká se to tedy i turistiky). Nadále mají výjimku 
pendleři, kteří jezdí do  Německa za prací. Omezení 
neplatí také pro rodiny prvního stupně, partnera 
nežijícího ve stejné domácnosti, studenty, návštěvu 
lékaře nebo tranzit. Nová přísnější pravidla schválila 
na  svém zasedání saská vláda v  pondělí 16.  listopadu 
2020.

Montáž mobilní toalety
Na náměstí za autobusovou zastávkou začnou probíhat 
přípravné práce na instalaci mobilní toalety Smart 
Exclusiv. Bude připojená na kanalizaci, el. síť, vodovod, 
a  to z  budovy info centra. Toaleta bude využitelná 
celoročně, je zabezpečená proti zneužití a  krádeži, má 
nezávislé osvětlení, přístup pomocí mobilního telefonu, 
platební karty, možnost dobíjení pro moderní telefony.

Rekonstrukce horní budovy základní školy 
je v plném proudu. Probíhají bourací a výkopové práce 
v  suterénu, zazdívky, osazování překladů a  plastových 
oken, sekání a záhozy rýh pro instalační vedení, injektáže, 
oškrab maleb, rastry pro SDKT podhledy, montáž střešní 
krytiny vč. bednění, betonáž podlah.

KRÁTKÉ ZPRÁVY

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

KALENDÁŘ AKCÍ

Vzpomínka na Anni Frind

Nevíte jaký dárek pořídit na vánoce?

Významná mikulášovická rodačka, oper-
ní a  koncertní zpěvačka Anni Frind se 
narodila v  roce 1900 v  domě č.p. 750, 
v  němž dodnes bydlíme. Koupili jsme 
ho s  mým manželem Bohumilem Ši-
můnkem v  r. 1959. Tehdy jsme nevě-
děli nic o  historii tohoto domu, kromě 
toho, že je asi stejně starý jako budo-
va školy, na níž jsme oba dlouho učili. 
Až později jsme se dozvěděli, že tu kdysi 
žil lékař Josef Frind, jehož dcera se stala 
operní zpěvačkou. Její život nám při-
blížil Mgr. Petr Pánek spolu se spolkem 
Nixdorf. Připravili letos 12.9.2020 krás-
ný koncert ke 120.výročí jejího narození 
v kostele sv. Mikuláše. Skupina hudební-
ků zahrála skladby W. A. Mozarta, Franze 
Schuberta, Richarda Strausse a  Franze 
Lehára. Účinkující byli Helena Krausová 
- zpěv, Patrik Engler - klavír, cemballo, 
Zdeněk Kraus - housle, Markéta Englero-
vá - housle a Tomáš Stavěl - fagot. Byl to 
krásný a  důstojný koncert v  prostorách 
chrámu s  bohatou akustikou,do něhož 
Anni odmala chodila a  od 11 let zpíva-
la v  chrámovém pěveckém souboru. 
Posluchačům byl čten mezi skladbami 
životopis Anni Frind. Pan Mgr. Petr Pánek 
vypátral mnoho zajímavostí o jejím živo-
tě. Studovala v Drážďanech, kde absolvo-
vala zdravotní školu a současně studova-
la i operní zpěv. Měla krásný koloraturní 
soprán a oduševnělý projev (viz. nahráv-
ka písně O Vilje z operety F. Lehára Veselá 
vdova). Samostatný koncert měla poprvé 
ve svých 16 letech v  kostelech Kreuzkir-
che a  Frauenkirche v  Drážďanech. Roku 
1922 měla debut v berlínské Lidové ope-
ře a brzy následovaly další role ve velkých 
evropských městech (Salzburgu, Paříži, 
Haagu, Amsterdamu, Rize, Praze, Koda-
ni, Londýně) Nástup A. Hitlera k  moci 
znamenal pro ni odchod z koncertní čin-
nosti. Odmítla členství v Hitlerově NSDAP, 
a  tak postupně přišla o  práci. Vrátila se 
domů a pomáhala 78 letému otci v ordi-
naci a vedla mu domácnost. Tehdy oslavil 

otec 50 let své lékařské služby a spoluob-
čané mu veřejně poděkovali,byl laskavý, 
ochotný pomoci a oblíbený. Válka v Evro-
pě po téměř šesti letech skončila a tehdy 
9.5.1945 pro Anni nastal zásadní obrat 
v jejím životě. U jejich dveří se objevili dva 
vězňové a  prosili o  ošetření. Přišli právě 
v době oběda po noci, kdy do Mikulášo-
vic přišla 2. polská armáda. Tito vězňové 
přišli ke konci války pěšky od Budyšína 
do koncentračního tábora poblíž miku-
lášovického koupaliště, odkud je strážci 
denně odváděli na práci- měli vytvářet 
překážky na silnici, proti blížící se frontě. 
Jeden z vězňů se jmenoval Joseph Sper-
ling,byl rodák z polské Haliče. Vystudoval 
práva ve Vídni, oženil se a pracoval v ot-
cově obchodě s obuví. Pro svůj židovský 
původ byl s  celou svou rodinou poslán 
do koncentračního tábora. Tři roky prožil 
v Buchenwaldu a jako jediný ze své rodiny 
přežil snad díky znalostem cizích jazyků. 
S  Anni našli v  sobě zalíbení a  28.6.1945 
se dali na místní radnici oddat. 12.8.1946 
byl otec Anni zařazen do odsunu Němců, 
Anni s manželem odjeli do Rakouska,kde 
manžel překládal pro americkou armádu. 
V  roce 1951 zažádali Židovskou federaci 
o přestěhování do USA. Usadili se v New 
Orleans, Anni nejprve pracovala jako 
zdravotní sestra, v  roce 1953 si otevřela 
hlasové studio a později vyučovala zpěv 
na fakultě univerzity. Uspořádala dva 
recitály, ale ve své operní kariéře dále 
nepokračovala. V  rozhovoru pro deník 
New Orleans uvedla: „Po tolika špatných 
zkušenostech v  Evropě jsme nyní man-
žel i já spokojeni, že můžeme žít v míru“.  
8. dubna 1987 ve věku 87 let zemřela, její 
manžel ji přežil o  osm let. Chtěla bych 
poděkovat Spolku Nixdorf, panu Mgr. 
Petru Pánkovi a městskému úřadu za dů-
stojnou připomínku osobnosti, která za-
světila svůj život krásné hudbě. Odhalení 
plastiky jejího portrétu v místním parčíku 
nám ji bude připomínat.                      

Mgr. Milena Šťastná

Navštivte městské informační středisko 
Mikulášovice a budete mít originální vá-
noční dárek vyřešený. K dostání ke koupi 
jsou nádherné obrazové publikace nejen 
o městě, ale i regionu, originální kerami-
ka a  sklo ze spolupracující dílny Simony 
Machorkové. Pro pány, ale i  dámy jsou 
zde k  dostání nože z  Mikova. Obsluha 
vám může nabídnout většinu sortimentu 
kuchyňských, kuchařských, řeznických či 
řemeslnických nožů. Nože zavírací - turis-
tické, myslivecké, lovecké, rybářské. K do-
stání jsou samozřejmě nejrůznější verze 
tradiční rybičky od základního provedení, 
přes ručně malované až po luxusní po-
zlacenou dárkovou verzi. Jako bonus si 
můžete prohlédnout stále se rozšiřující 
expozici Nožířského muzea. 
Otevírací standardní doba:
pondělí - pátek
9.00 - 16.00 hodin
sobota a  neděle na základě předběžné 
dohody na telefonu 739 452 734.
V  případě epidemických omezení lze 

vydat zboží bezkontaktně přes okénko 
(dveře).

Foto: Tomáš Fúsek
Doufejme, že se nám nouzová situace před  
Vánocemi zlepší a  budete si moci nakoupit  
v informačním středisku alespoň nějaké zajíma-
vé a originální dárky.
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Mikulášovické gymnastky krotily nářadí 20 let
HISTORIE

Kromě těch, které si to užily na vlastní kůži, už dneska z místních asi 
jen málo kdo ví, že v  Mikulášovicích po dvacet let prosperoval dívčí 
oddíl gymnastiky. Tento nepříliš rozšířený sport k  nám z  Jiříkova „za-
vlekla“ Maruška Hladíková, manželka našeho pozdějšího starosty.Ve 
svém rodišti k němu přičichla a sama ho i provozovala pod vedením 
manželů Fürstových. Dnes už nám to bohužel nemůže sama potvr-
dit, ale mohla být i  ovlivněna úspěchy našich reprezentantek okolo 
Věry Čáslavské, třeba na OH 1964 v Tokiu. Propadla gymnastice na-
tolik, že se rozhodla přitáhnout k ní i děcka v  jejím novém působišti, 
v  Mikulášovicích. Vzorně vedená kronika nám napovídá, že to bylo 
v roce 1972. Kluci už v té době měli jiné zájmy, jako třeba fotbal, teh-
dy ještě v zimě hokej, a tak se zapojila jen děvčata. K paní Hladíkové 
se jako cvičitelky postupně připojily Jiřka Adamová (dnes už Trojano-
vá), Vlasta Jandusová, Zdena Mokrejšová, zpočátku jako gymnastka 
a  později také trenérka Hana Rycyková a  holky z Vilémova Bohunka 
Mošovská a  Irena Sodomková. Mikulášovický oddíl tak navázal na ty 
stávající v  Jiříkově, Děčíně a  Doksech. Zásluhou už jmenované Ireny 
Sodomkové se jistý čas cvičilo i ve Vilémově. Gymnastky se mezi se-
bou střetávaly formou turnajů střídavě u všech soupeřek. Na závody 
se jezdilo soukromou dopravou, případně linkovými autobusy nebo 
vlakem. Děvčata si na výdaje spojené s  jejich sportem přivydělávala 
různými brigádami, což je dnes pro mladé asi dost cizí pojem. V mís-
tě se trénovalo i  soutěžilo ve staré i  nové tělocvičně. Občas při slav-
nostních předváděčkách v Klubu nebo i na hřišti. Třeba u příležitosti 
Mezinárodního dne dětí. To sebou přinášelo značná úskalí. Muselo 
se převážet nářadí, připravit pro holky zázemí, upravit plochu atd. Ty-
hle záležitosti měl většinou na hrbu „brouk Pytlík- práce všeho dru-
hu“. Tou firmou nebyl nikdo jiný než manžel paní Hladíkové - Standa. 
Soutěže v našem prostředí začínaly jako „Vánoční dvojboj“ s kladinou 
a prostnými, aby později přibyla hrazda a přeskok. Tím se klání přejme-
novalo na „Mikulkládu“, která se rovněž konala vždy v čase vánočním. 
V  roce 1974 už v  oddíle sportovalo 16 děvčat, o  rok později dokon-

Foto: vlastní
Úplně první foto z gymnastické kroniky v sestavě sestry Kliplovy, Jitka Jehličková, 
Helena Finková, Milka Šupová, Eva Vilitová, Jana Šmídová a  náčelnice Maruška 
Hladíková

Na kladině Lenka Jirková, dnes Podoláková Dnešní maminky, možná už babičky- poznáváte se ?

Hadí žena Janina Krátkoruká

ce 21. V té době taky přišlo vystoupení na Sportovních hrách mláde-
že v  Děčíně. První soutěž a  hned plno medailí včetně zlatých pro A. 
Jiráňovou a  H. Rycykovou. V  následujícím roce 1976 se postoupilo 
z okresu do krajského přeboru, a to už byl velký úspěch. Děvčata získa-
la titul „Vzorný kolektiv mládeže“. Úspěchy se vozily i v dalších letech, 
hlavně ze zmíněných SHM. Z této líhně vyšla i Helena Syručková, která 
to dotáhla až do vrcholové gymnastiky ve VŠ Praha. Na svoje kama-
rádky a  jejich následnice nikdy nezapomněla a  často za nimi jezdila. 
Když už jsme u toho vrcholu, dovolte malou ale zajímavou poznámku. 
Souputnice a velká kamarádka Věry Čáslavské, paní Jarka Sedláčková 
(dnes Šímová), která má z Tokia stříbrnou medaili nalezla k našemu vý-
běžku také vztah. Jezdí už řadu let na svou chaloupku do Vilémova. 
Abychom připomínku o mikulášovických gymnastkách nějak uzavře-
li, musíme konstatovat, že děvčata naposled cvičila po dvaceti letech 
od založení klubu, tedy v roce 1992. Po Sametové revoluci přišla nová 
doba s mnoha lákadly, gymnastika se začala tříštit se vznikající taneč-
ní skupinou. Nenašly se ani ochotné následovnice, které by nahradily 
stávající trenérky a  svým způsobem i  po dvacetiletém obětování se 
unavenou paní Hladíkovou. I  tak bylo s podivem, že sport, který nás 
ve světě tolik proslavil a který se přitom provozoval jen v málo oddí-
lech po celých Čechách přežil v  Mikulášovicích dlouhých dvacet let. 
Moudra o našich gymnastkách autor vytáhl od Standy Hladíka a z jeho 
kroniky - Petr  Horák.
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Vážení přátelé,
v  minulém 
týdnu bylo na 
u s t a v u j í c í m 
jednání voleno 
na dvouleté 
období vedení 
Senátu a  já 
jsem byl 
potřetí zvolen 
p ř e d s e d o u 
Výboru pro 
územní rozvoj, 
v e ř e j n o u 

správu a  životní prostředí. Vedle toho jsme 
v  Senátu projednávali mnoho zákonů, resp. 
novel, přičemž dnes bych Vás rád informoval 
zejména o:

Odpadový balíček - zákon o odpadech
MŽP jej předložilo v  balíku 4 tisků na konci 
loňského roku, prý po mnoha letech příprav… 
Zase zjednodušovali, takže nový komplex 
zákonů je 3x obsáhlejší, než stávající zákony 
k odpadům, má stovky stran a mnohonásobně 
více nepřehledných paragrafů! (Již na začátku 
roku jsem k tomu napsal článek, jak nám MŽP 
servíruje legislativní smaženici, kterou se 
otrávíme. Nebo o tom, jak nás nemá zajímat, 
kolik odpadu vytřídíme, ale kolik ho skutečně 
recyklujeme.)
Mnoho formalit, nepřehlednost.   Nedá se 
v těch paragrafech vyznat už teď. A to k tomu 
ještě přibydou desítky prováděcích a  dalších 
předpisů a tím další stovky, spíše tisíce stran… 
Je mi líto lidí na obcích, ve firmách, podnikatelů, 
kteří s tím budou muset pracovat… Zákon by 
tak v  první řadě vyžadoval totální předělání, 
totální redukci a  doplnění meziresortního 
přístupu, který výrazně absentuje. Což 
ale bohužel není v  možnostech Senátu 
v  rámci pouhých několika dnů, které má na 
vypořádání zákonů. Zpět do Sněmovny tak 
vracíme alespoň s  pozměňovacími návrhy 
tři tyto zákony a  jeden jsme zamítli. Vedle 
několika oprav legislativně-technických chyb 
je nejpodstatnější senátní návrh na odložení 
účinnosti o rok - z 1.1. 2021 na 1.1. 2022 !!! (do 
sbírky se po opětovném projednání v  Posl. 
sněmovně a  podpisu prezidenta dostane 
zákon někdy v  2. polovině prosince – při 
ponechání data účinnosti by se nikdo nestihl 
připravit, nebudou prováděcí předpisy, zavládl 
by chaos atd. Navíc by byl čas rychle opravit 
největší nesmysly v zákoně. To by ale muselo 
chtít Ministerstvo životního prostředí!).
(Snížení poplatku za skládkování v roce 2030 
v jeho maximu z 1850,- Kč na 1450,- Kč/tunu 
(z dnešních 500,-Kč/tunu) neprošlo, především 
kvůli zásadnímu nesouhlasu MŽP. Naší snahou 
bylo, aby, z  důvodu celkové nepřipravenosti 
koncepce zacházení s  odpady, radikální 
zvýšení skládkovacího poplatku dopadlo 
s menší silou na rozpočty obyvatel a obcí!)
Co ale vnímám jako největší selhání MŽP 
a  vlády   - v  balíčku zákonů nejsou zahrnuty 
nástroje na tolik potřebnou recyklaci 
a  obsahuje chyby, které nejdou jednoduše 
napravit!!!  

Zákon o střetu zájmů je protiústavní a nelze 
dle něj pokutovat
Dále mám dvě zprávy pro představitele 
obcí. Dobrou a  špatnou. Nejprve tu dobrou. 
Došlo k  dalšímu významnému posunu ve 
věci zákona o  střetu zájmů a  jeho dopadů 
na komunální politiky. Zákon o  střetu 
zájmů zásadním způsobem porušil ústavní 
pořádek ČR. Nejprve dal začátkem roku 
Ústavní soud za pravdu skupině 60 senátorů, 
kteří po přehlasování Sněmovnou napadli 
protiústavnost zákona o  střetu zájmů, aby si 
kdokoli mohl anonymně prohlížet majetková 
přiznání starostů, místostarostů a  radních. 
Především u  neuvolněných radních malých 
obcí tato povinnost vedla bohužel u mnohých 
k úplnému odchodu z veřejného života. Konali 
službu veřejnosti často zadarmo a  neměli 
zapotřebí se kvůli tomu ještě před kýmkoli 
anonymním obnažovat. Na základě tohoto 
nálezu Ústavního soudu nyní Nejvyšší správní 
soud rozhodl, že když stát nezajistil ochranu 
ústavně zaručených práv, nemůže tedy ani 
pokutovat představitele obcí v rámci aplikace 
zákona o střetu zájmů. Přitom od září 2017, kdy 
tento zákon nabyl účinnosti, bylo vedeno na 
30 tisíc správních řízení o jeho porušení, byly 
uloženy tisíce pokut a  stát nepochopitelně 
šikanoval tisíce komunálních představitelů. 
Kdo věří, že je to boj s  korupcí?   Tento 
protiústavní zákon vyhnal z  komunální 
sféry množství úspěšných a  schopných 
komunálních politiků, kteří se odmítli smířit 
s plošným zveřejňováním svého soukromého 
a  rodinného života na portálu Ministerstva 
spravedlnosti a  rozhodli se kvůli tomu znovu 
na tyto funkce už nekandidovat. Bohužel 
až nyní, po třech letech od nabytí účinnosti 
novely zákona o  střetu zájmů, je potvrzeno, 
že pokutování tisíců představitelů obcí 
a  jejich více než tříleté šikanování, založené 
na neochotě Ministerstva spravedlnosti 
naslouchat relevantním argumentům ze 
strany obcí, bylo skutečně nezákonné, 
a dokonce porušovalo ústavně zaručená práva 
představitelů samosprávy.
Nyní je otázkou, zda budou zpětně zrušeny 
uložené pokuty, zda bude poskytnuto 
odškodnění, zda a  kdo si z  toho vezme 
ponaučení. Před třemi roky jsem byl jeden 
z  mála senátorů, který pro tuto obsáhlou 
novelu nehlasoval!, čímž mě tzv. protikorupční 
organizace opět zařadili mezi zákonodárce, 
kteří bojují s  korupcí nedostatečně. Ano, 
neúčastním se často těch nefunkčních 
a hloupých šaškáren na oko. V článku „Tak jsme 
zase bojovali s  korupcí“ jsem tehdy popsal, 
proč jsem pro zákon o střetu zájmů jako jeden 
z mála nehlasoval.

Dopady daňových změn na samosprávy
A  teď tu špatnou zprávu. Sdružení místních 
samospráv zveřejnilo kalkulačku dopadu 
daňových změn na samosprávy, včetně 
kompenzačního bonusu. Bude-li schváleno 
zrušení superhrubé mzdy v  15% sazbě 
bez souběžné změny RUD (to nám zatím 
v  jiných částí neprošlo!) či jiného náhradního 

mechanismu, pak to bude dlouhodobě na 
úkor investic a dokonce i provozu samospráv. 
Jedná se opravdu o  velké částky, o  kolik 
milionů by která obce přišla je možné zjistit 
zde v  kalkulačce:https://www.smscr.cz/
kalkulacka/rud/index.html
Obce mohou přijít o cca 23 miliard, kraje o 8 
miliard Kč! (z nich Ústecký kraj až o 750 milionů 
korun ročně). Argument ze strany vlády stále 
stejný: „Peněz mají dost...“.
Pokud změna projde v  Poslanecké 
sněmovně (měli projednávat ve 3. čtení dnes 
dopoledne, ale zatím se k  tomu nedostali, 
můžete tedy sledovat odpoledne... a  asi už 
tušíte, jestli uvidíme definitivní krach soc.
dem. politiky...), což věřím, že až potom, co ji 
tam vrátíme s  pokusem o  opravu ze Senátu, 
čeká obce (a  kraje) katastrofální útlum 
financování... Již na jaře se nám podařilo 
prosadit kompenzace pro obce ve výši 1250,-
Kč na obyvatele. Opakované kompenzace 
v  Senátu prošly, jen pro kraje, což ale 
neumožnila Poslanecká sněmovna, když opět 
přehlasovala Senát. Alespoň malá dnešní 
útěcha - dopoledne jsme v  Senátu schválili 
paušální daň pro podnikatele s příjmem do 1 
mil. Kč a přitom za podpory ministryně financí 
systém rozdělení sdílených daní, což by obcím 
mohlo přinést cca 700 milionů Kč ročně.

Kraj má nové vedení
Ústecký kraj má od pondělka nové vedení. 
Koalice ANO, ODS a Spojenců (TOP 09, Zelení, 
…) obsadila 17 z  18 plně placených funkcí 
zastupitelů. Ty nejnižší – uvolnění plně placení 
předsedové výboru, kterých je rekordně 9!,   
jsou za necelých 91 tisíc Kč a k tomu benefity 
(auto s náklady, kancelář, sekretářka …). Jsme 
opět v tomto rekordmani. Máme na to.
Anebo máme neuvolněného (ne plně 
placeného) náměstka hejtmana, který ale 
nadále zůstane starostou většího města. To 
hodí necelých 72 tisíc Kč (za neuvolněného 
náměstka), plus 78,5 tisíce Kč, tj. 150 tisíc 
měsíčně.
No, hlavně aby to klapalo … Velká část 
z  nového uvolněného vedení kraje ale má 
spíše malé reálné zkušenosti z veřejné správy, 
s evropskými fondy atp.
Máme tedy 18 plně placených zastupitelů 
z 55. Z opozice schválili jen jednoho, předsedu 
kontrolního výboru. (ale třeba takový výbor 
pro národnostní menšiny… to musí být 
makačka. A ty přínosy pro náš kraj!...).
Na jednání zastupitelstva byla schválena 
změna zřizovací listiny Krajské majetkové, 
p.o. tak, aby mohla provozovat nemocnici 
v Rumburku. Tady opět poděkování konkurzní 
správkyni a  jejímu týmu, díky nimž je ještě 
naděje…
Vedení kraje není poprvé v historii regionálně 
vyvážené. Od Ústí n. Labem, včetně, směrem 
na východ není žádný zastupitel ve vedení 
kraje!
Tak se omlouvám, že nepřináším jen dobré 
zprávy. Na ně ale máme mnohé další.  

S přáním hezkých podzimních dnů Vás zdraví, 
Váš senátor Zbyněk Linhart.

SLOVO SENÁTORA
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FOTO ZPRÁVY

Návštěva na Generálním štábu Armády České republiky
Protože jako firma stabilně podporuje-
me Vojenský fond solidarity, měli jsme 
čest ve čtvrtek 19. listopadu 2020 osob-
ně představit nůž Storm, který uvádíme 
v  rámci projektu Válečný  veterán, náčelní-
kovi Generálního štábu Armády České re-
publiky armádnímu generálovi Aleši Opa-
tovi a  brigádní generálce Lence Šmerdové. 
Generál Opata a generálka Šmerdová tak byli 

první, kdo si měl mimo zaměstnanců naší fir-
my možnost nůž fyzicky prohlédnout. Gene-
rál Opata při té příležitosti ocenil systematic-
kou podporu Vojenského fondu solidarity ze 
strany Mikova, a také i to, že nůž v sobě nese 
prvky, které připomínají první zahraniční misi 
tehdy ještě Československé armády. 
Obchodní ředitel Mikova Martin David a  ře-
ditel komunikace Mikova Bedřich Jetelina při 

této příležitosti  představili i  brožurku, která 
bude součástí každého balení nože Storm, 
ve které jsou shrnuta základní fakta o operaci 
Pouštní bouře i technické parametry nože.
Z  každého prodaného nože Storm Mikov vě-
nuje na Vojenský fond solidarity 300 Kč.

Text a foto: zdroj www.mikov.cz

Představení nového nože na Generálním štábu AČR

Stejně jako všechno vybavení v centru města, ale i v našich vlastních domácnos-
tech trpí časem, povětrnostními vlivy i to turistické v lesích, na cestách i odlehlých 
stezkách. To se snaží udržovat v tom nejlepším stavu nejen město, ale také Klub 
českých turistů a nebo místní TOM Mikulášovice, který mimo své sportovní aktivity 
v rámci nejrůznějších projektů řeší i tyto veřejně prospěšné aktivity.

K noži patří unikátní modulární pouzdro

Alarmující je však to, že ne vždy dojde k poničení zubem času. Turistické odpočívadlo 
na Hraničním vrchu a Tomášově je relativně nové, zejména velmi nákladné mapy. 
Bohužel řádění zatím neznámého vandala dopadlo takto a mapa již návštěvníkům 
neposlouží. A jelikož toto zákoutí je to počinem právě místního turistického oddílu 
bude následná oprava přinejmenším komplikovaná. 

Ano, opět se kácelo na koupališti, o tom se opět vedou velké diskuze po městě. Nic-
méně nutno říct, že se snažíme náš areál každým rokem zkrášlovat, a ne náhodou 
patří naše koupaliště k  těm nejkrásnějším přírodním. Stromy byly přerostlé, jejich 
kořeny zvedaly oplocení a většina byla ve stavu jaký je vidět na pařezech.
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TIP NA VÝLET
Máme tady podzim, počasí se nám zhoršuje, 
častěji prší, teploty padají dolu, prostě nic 
moc. Na náladě nám samozřejmě nepřidá ani 
stávající epidemická situace kolem Covidu. 
Nicméně pohyb na čerstvém vzduchu nám 
celkově jenom prospěje, a hlavně nám posílí, 
tu tolik potřebnou imunitu.
Rádi bychom vás pozvali na procházku do 
bezprostředního okolí, ale situace kolem 
neutěšené těžby napadeného porostu 
kůrovcem nám příliš šancí nedává. Tak jsme 
se rozhodli, předložit vám informaci o  nově 
vyznačených turistických trasách v nedalekém 
Šluknově.

Šluknov má po několika desetiletích 23 km 
nových turistických tras
Léto skončilo a přišel podzim - právě to pravé 
počasí k  příjemným vycházkám přírodou - 
a  právě tam bychom vás chtěli pozvat. Naše 
město má totiž po mnoha letech více než 23 
km nových značených turistických tras, které 
doplnily původní turistické trasy tak, aby byly 
logicky propojené a aby bylo možné realizovat 
okružní výlety. Je velmi symbolické, že se tak 
událo právě v  době, kdy na Šluknovském 
zámku oslavíme smutné třicetileté výročí smrti 
bratrů Bienertových - zakladatelů turistiky 
nejen v  našem městě. Jejich památce tak 
můžeme otevření nových tras věnovat. Práce 
na výběru tras, jejich trasování a  výsledném 
značení byla dlouhodobá a  vlastně pro 
nás ještě nekončí. A  jak to všechno začalo? 
Prvotním nadšením a  nápadem manažerky 
zámku Andrey Kadlecové - ten se velmi rychle 
„ujal“ i  u  nás, a  tak od nápadu k  zahájení 
realizace nebylo daleko. Požádali jsme 
o  spolupráci Obecně prospěšnou společnost 
České Švýcarsko a  jejího tehdy zastupujícího 
ředitele Ing. Jiřího Raka - ten nám nejen předal 
praktické informace, jak vůbec nové turistické 
trasy vznikají, ale také s kolegyní Kadlecovou 
navrhli nové trasy a  všechny je prošli. Do 
práce se pak zapojili i  kolegové z  Odboru 
rozvoje a  ŽP, především kolegyně Božena 
Naňáková, která odvedla prvotřídní mravenčí 
práci při prověřování vlastnictví pozemků, 
přes které měly nové trasy vést a  při jednání 
se všemi vlastníky všech těchto dotčených 
pozemků. Takto připravené podklady jsme 
pak jako konkrétní návrh předložili Klubu 
českých turistů a  na společném jednání se 
zástupci místní organizace i  Ústecké oblasti 
KČT v  zámku jsme prvotní návrh tras ještě 
mírně upravili – podle návrhů a  zkušeností 
KČT. Došlo tak např. v  některých úsecích 
k  mírné změně trasování, ale také např. ke 
zrušení plánované turistické trasy, která měla 
propojit modrou značku u městské ubytovny 
v  Království a  žlutou značku v  Karlově 
údolí. Trasa měla vést přes frekventovanou 
Rumburskou ulici, kterou nebylo možné 
obejít, a to nebylo ze strany KČT akceptováno. 
Stejně tak nebyla, prozatím, naznačena nová 
plánovaná trasa v  Rožanech – od stávající 
modré značky přes Javorovou bránu až na 
hranice se SRN, a to kvůli vnitřním předpisům 
KČT, kdy je třeba, aby takové značení mělo za 
státními hranicemi návaznost na značení na 
německé straně. S  německou stranou však 
již probíhají jednání, víme, kudy nová trasa 
povede, a  věříme, že do zahájení turistické 
sezóny na jaře 2021 se podaří naznačit i  tuto 
trasu. Všechny ostatní čtyři turistické trasy se 
však setkaly s ohlasem KČT a postupně došlo 
k  jejich realizaci. Dnes tedy naším městem 
prochází turistické trasy všech barevných 

značek a  všechny prochází náměstím, odkud 
lze vycházet, ale i  se sem vracet, najdete 
zde rovněž zcela nový turistický rozcestník. 
Pojďte s  námi do přírody a  projděte se 
některou z nových turistických tras:

Nová turistická trasa na Knížecí
Nově žlutě značená trasa vede ve směru 
Knížecí po tzv. Knížecí cestě kolem místa 
zvaného U  Kamenné lavičky s  nádhernými 
výhledy směrem k  Hrazenému, ale i  zpět 
ke Šluknovu. V  obci Knížecí se setká se 
stávající zelenou a  pokračuje po severní 
straně Hrazeného Na Číhanou. Dále obchází 
vrch Hrazený z  východní strany a  setká se se 
zelenou u rozcestníku Pod Hrazeným.

Novinka na nejvyšším vrchu Šluknovska
Přes Hrazený s  vyhlídkou Volský kámen je 
nově vedena červená pásová značka, která 
nahradila výstupové tvarové značení. Od 
kříže Ing. Františka Bienerta z vyhlídky Volský 
kámen je úchvatný výhled směrem na Lužici 
a přes Lužické hory k Ještědu. Do Šluknova se 
lze vrátit po červené značce přes Kunratice, 
Čítkův mlýn a Karlovo údolí.

Po stopách zaniklé osady Försterei alejí 
přátelství
Další nová trasa, značená žlutou pásovou 
značkou, směřuje k  severu, ze šluknovského 
náměstí, kolem zámku, Pivovarského rybníka 
do míst zaniklé osady Fösterei. Odtud dále 
k  severu na Fukovskou bránu a  zde se stáčí 
k jihu, kde se setká se stávající modrou v místě 
Aleje Přátelství. Jsou to aleje, které se v tomto 
místě setkávají. Přátelství proto, že jedna je 
lipová a druhá dubová, národní stromy Čechů 
a  Němců. Odsud je možné se vrátit přes 
křížovou cestu a Království zpět do Šluknova.

K vyhlídce na Židovském vrchu
Třetí nová trasa je značena zelenou pásovou 
značkou. Vede z  náměstí kolem kostela. Pod 
kostelem je od rozcestníku tvarová odbočka 
k vyhlídce na Židovském vrchu. Nová vyhlídka 
byla otevřena v roce 2019 a je z ní pohled na 
město. Pásové značení pokračuje uličkami 
kolem Šluknovského potoka k  železniční 
zastávce Císařský a  dále stoupá mezi 
pastvinami k  Zeckelovu kříži. Pastvinami 
pokračuje do Nového Hraběcí, kde projde 
kolem malého symbolického památníčku na 
I. světovou válku, kapličky  a  bývalé budovy 
školy. Za Novým Hraběcím na TIM (turistickém 
informačním místě se směrovkami) se setká se 
stávající modrou. Po ní je možno pokračovat 
přes Rožany zpět do Šluknova.

Zelená spojka umožňuje kombinaci tras
Poslední čtvrtá trasa je zelená a  propojuje 
červenou z  Královky, kolem památné lípy 
v  místech zaniklé osady Fösterei, s  novou 
žlutou. Z  TIM Fösterei je možné se vrátit po 
žluté do Šluknova, nebo pokračovat dále přes 
Fukovskou bránu, Aleje Přátelství a  odsud 
shodně jako bylo popsáno u druhé trasy.
Na vlastní realizaci a značení tras mají zásluhu 
především pan Václav Nič, předseda krajské 
komise značení KČT za Ústeckou oblast 
a  šluknovák pan Miroslav Vyčítal, značkař 
značkařského obvodu KČT Děčín. Byla s nimi 
skvělá spolupráce, za kterou velmi děkujeme.
Dnes tak prozatím můžete využít zanesení 
nových tras na mapách.cz, podle nichž je již 
možné se orientovat.
A jak již bylo řečeno, práce na nových trasách 

ještě nekončí. Čeká nás dokončení realizace 
rožanské trasy, ale především propagace 
nových tras a  jejich zanesení do map 
a  turistických a  propagačních materiálů - na 
tom právě pracujeme.

Ing. Bc. Ivana Lukešová, 
vedoucí Odboru kultury

Václav Nič, předseda krajské komise značení 
KČT za Ústeckou oblast (popis tras)

Pro úplnost ještě dodejme:
Náš text navazuje na předchozí příspěvek a je 
pokračováním popisu nových turistických 
tras. Tentokrát vás pozveme na pokračování 
žluté trasy, ale směrem na sever od Šluknova.
Opět náš okruh začneme na náměstí 
u centrálního směrovníku.
Z náměstí jdeme po žluté, směrovka ukazuje 
konečný cíl žluté trasy na třetím řádku Aleje 
Přátelství. První značka nás vede přes přechod 
pro chodce a  potom směřujeme k  zámku. 
Projdeme zámeckou bránou, kolem zámku, 
zámeckým parkem a dolní zámeckou bránou 
k  Pivovarského rybníku. Zde jsme při tvorbě 
a návrhu tras řešili, zda jít zámeckým areálem, 
když se zámecké brány na noc zavírají. 
Společně s městem jsme se dohodli, že turisté 
chodí převážně ve dne a bylo by škoda zámek 
a  park z  trasy vynechat. Dále nás značení 
vede Zeyerovou ulicí, projdeme pod železnicí 
a  směřujeme směrem k  severovýchodu 
až k  rybníkům na Harrachově. Z  trasy jsou 
výhledy na Šluknov a také nás zaujme zajímavě 
posazený kostel v Království, který tvoří jakousi 
dominantu. Zde se trasa mírně stáčí, obchází 
rybníky, projde lesem až do míst, kde se setká 
se zelenou z Královky. To je přibližně v místech 
zaniklé osady Fösterei. Značka nás vede stále 
k severovýchodu až do míst kontaktu se státní 
hranicí. Dále se stáčí směrem východním, 
až nás dovede na Fukovskou silnici do místa 
zvaného Fukovská brána (pozn.: dřevěné 
posezení vybízí k  odpočinku či občerstvení). 
Zde jsou umístěny turistické směrovky a jedna 
(s  bezbarvým hrotem) ukazuje cíl Fukov - 
zaniklá obec 2 km. My ale pokračujeme po 
žluté značce s  naším cílem Aleje Přátelství. 
Tam nás značka vede nejprve po Fukovské 
silnici směrem k  jihu a  závěr žluté trasy je 
příjemná polní cesta, která míjí chráněnou 
lípu srdčitou. Dorazili jsme na křižovatku 
s modrou, kde naše nová žlutá trasa končí. Je 
to v místě zvaném Aleje Přátelství. Setkávají se 
zde dvě aleje, lipová a dubová, národní stromy 
Čechů a Němců.
Pokud chceme dokončit okruh do Šluknova, 
musíme pokračovat po modré přes Království. 
Na opačnou stranu směřuje modrá ve směru 
Jiříkov kolem Jitrovníku. To by také bylo možné 
a do Šluknova dojet zpět autobusem. My ale 
dokončíme okružní trasu pěšky. Nejprve nás 
modrá dovede k  mystickému místu křížové 
cesty. Dále místními uličkami v  Království 
kolem Rožanského potoka a  potom kolem 
nádraží Šluknov, mimochodem nově 
opraveného, až do našeho cíle na šluknovské 
náměstí. Celý okruh má 10 km.
Návštěvníkům Šluknova, ale i  místním 
obyvatelům v  této době, přejeme příjemné 
putování po nových trasách!

Václav Nič, předseda krajské komise značení, 
KČT Ústecká oblast

Miroslav Vyčítal, 
vedoucí značkař značkařského obvodu Děčín
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Advokát Mgr. Jan Krofta oznamuje, 
že nově poskytuje právní služby na adrese Lužická 
1074, Šluknov, a  to zejména v  těchto oblastech: 
převody nemovitostí, oddlužení a insolvence, rodinné 
právo,  stavební právo a  development,  sousedské 
spory, trestní právo.
Kontakt: mobil: +420 602 323 876, +420 777 789 800, 
mail: jan.krofta@rossmannlegal.cz

Mikulášovičtí chovatelé opět o Neziskovku roku

Nabídka pro naše děti - účast na vánočním táboře

Náš spolek minulý měsíc obdržel dopis ná-
sledujícího znění: „S  potěšením Vám ozna-
mujeme, že Vaše organizace postoupila na 
základě formálního vyhodnocení Vašeho se-
behodnoticího formuláře mezi semifinalisty 
8. ročníku ocenění Neziskovka roku. Přijměte 
naši gratulaci a  informace o  dalším postupu. 
Pro další hodnocení je třeba připravit/natočit 
minutovou videoprezentaci Vaší organizace. 
Videoprezentace poslouží společně s  Vaším 
logem a krátkou anotací Vaší organizace jako 
podklad pro hlasování v  Ceně veřejnosti.“ 
Videoprezentaci spolu s  anotací naší or-
ganizace jsme dle pokynů organizátora, 
jímž je NROS, Nadace pro rozvoj občanské 
společnosti v  Praze, zpracovali a  odeslali. 

V  závěru minulého měsíce jsme ob-
drželi následující zprávy z  NROS:  
„I váš hlas může rozhodnout o tom, která ne-
zisková organizace získá prestižní ocenění 
Cena veřejnosti Neziskovka roku. Podpořit 
tu „svoji“ neziskovku můžete od 20. října na 
našich webových stránkách. Hlasovat lze až 
do 20. prosince 2020. Přihlášené organizace 
prošly náročným výběrem a  patří mezi nej-
lépe řízené neziskovky u  nás. Podívejte se, 
které se do výběru dostaly a  dejte jim svůj 
hlas. Pokud chcete zvítězit v  Ceně veřejnosti 
zaktivujte své fanoušky a dejte všem vědět ať 
vám dají hlas. Hlasovat mohou na této strán-
ce: https://www.neziskovkaroku.cz/aktualni-
-rocnik-2020/cena-verejnosti-2020/ a  vždy 

na jeden email jde jeden hlas. Každý hlas se 
musí potvrdit kliknutím na odkaz v  emailu, 
který obdrží po hlasování. Každou organizaci 
teď budeme promovat na našem facebooku 
a  vy můžete případně svůj příspěvek sdílet, 
nebo můžete vyzvat své fanoušky, aby vaší 
hlasovací stránku sdíleli na svém facebooku.“ 
Obracíme se tedy na Vás, naše příznivce z Mi-
kulášovic a okolí s výzvou k podpoře našeho 
spolku při hlasování. Společně se tak zaslou-
žíme o zviditelnění nejenom naší činnosti pro 
děti a  mládež, ale i  města a  celého regionu. 
Za použití podkladů NROS zpracoval 

Vlastimil Jura, 
předseda ZO CHKo ČSCH Mikulášovice

Letošní složitý rok naučil náš chovatelský spo-
lek si poradit i bez běžné osobní komunikace 
mezi členy a účastníky našich akcí. Tak se usku-
tečnila i členská schůze prostřednictvím inter-
netu, naši mladí chovatelé se doma intenzivně 
připravovali za využití internetu na letošní ná-
rodní kolo chovatelské olympiády. Naše kaž-
doroční hlavní akce - letní tábor se uskutečnil 
za zpřísněných zdravotních opatření. Paradox-
ně to zklidnilo jeho průběh a jedním z jeho no-
vých výstupů je realizace požadavku našich tá-
borníků, že po mnohaleté přestávce pro naše 
děti opět pořádáme v době vánočních prázd-
nin zimní tábor. Plánujeme jej od 26.12. do 

2.1.2021 v ubytovacím zařízení ATC Mšeno na 
Mělnicku. Protože se místo nachází na pokraji 
CHKO Kokořínsko, bude značná část programu 
probíhat formou výletů v přírodě. Podle poča-
sí bude šance využít i koupání v bazénu nebo 
bruslení na zimním stadionu v  nedalekém 
Mělníce. A aby to stálo opravdu za to, budou 
si účastníci sami připravovat i  stravu. Pokud 
ještě nevíte, jak Vaše děti budou trávit dlou-
hý vánoční čas a budete si chtít vzájemně od 
sebe odpočinout, nabízíme zbylá volná místa 
na táboře až do vyčerpání kapacity. Přihlásit 
se mohou on-line na táborovém webu: www.
tmch.cz , kde najdete nejenom přihlášku, ale 

i  mnoho dalších informací o  námi konaných 
táborech. Fandíme si, že se zdravotní omezení 
do té doby zvolní a bude šance jej uskutečnit.  
Současně se našim občanům touto cestou 
omlouváme, že po nuceném zrušení tradiční 
Mikulášovické kraslice v  dubnu, jsme museli 
ustoupit i od pořádání podzimní výstavy zvířat 
našich mladých chovatelů původně v  závěru 
října, ale i v náhradním termínu 21. listopadu. 
Protože jsme optimisté, již nyní Vás zveme na 
zimní výstavu zvířat mladých chovatelů, kte-
rou plánujeme v sobotu 16. ledna 2021 ve Slo-
vanském domě. Moc se na Vás těšíme!

Vlastimil Jura, předseda spolku 

Foto: vlastní 
Na akcích pořádaných naším spolkem se rozhodně nudit nebudete.

Stejně jako na koupališti velké investice probíhají také na místním fotbalovém sta-
dionu, revitalizace hrací ploch stála nemalé finanční prostředky, a  tak souběžně 
dochází k úpravám okolí. Vyřezání přerostlých náletových dřevin, následné seštěp-
kování a srovnání terénu, ke kterému nedošlo před desítkami let po dokončení zem-
ních prací při výstavbě travnatého hřiště.
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Mikulášovičtí sportovci 
trénují i v těžkých 

podmínkách
Podmínky pro sportování v době nouzového stavu jsou 
více jak nestandardní, přesto zejména výkonnostní spor-
tovci si nemohou dovolit přerušit přípravu. A tak nezbývá 
než se připravovat individuálně na základě pokynů tre-
nérů i za přispění obětavých rodičů, popřípadě bezkon-
taktně po dvojicích. Na řadu přichází i nejrůznější virtu-
ální závody na dálku, běžecké výzvy spřátelených oddílů 
nám také velmi pomáhají. Porovnání na dálku alespoň 
částečně simuluje závodní atmosféru, nervozitu a stres, 
který se především mladší sportovci stále učí zvládat. 
Mezi zajímavé počiny spolupráce patří například výběh 
na Tomášov, kterého se zúčastnili členové mikulášovic-
kého biatlonu a oddílu TOM, nebo účast v běhu na 500 
a  1000 metrů ve virtuálním závodě atletického oddílu 
z Českého Brodu či běžecký podzim AC Rumburk. Prostě 
každý si našel to své, co pro přípravu právě potřebuje.

Ondřej  Fúsek
TOM Mikulášovice

Halloweenský běh 
Trať:
Čas:

Dětský závod - 1000m
00:03:29

1. místo

1. místo

V kategorii M13

Celkově

FOTO ZPRÁVY

Neutěšená situace kolem těžby porostu napadeného kůrovcem v našich okolních lesích je nám všem 
dobře známá. Situace se asi musí akutně řešit o tom rozhodují odborníci, ale nepořádek na silnicích 
a ničení našich místních komunikací dopravci dřeva strpět nemusíme. Vedení města tak již učinilo 
kroky k nápravě a věříme, že se vše vyřeší ke spokojenosti nás všech.

Přepravou plně naložených kamionů dřevem trpí nejenom silnice, ale i chodníky přes které si to řidiči 
velkých souprav mnohdy zkracují.

V létě je to tráva na podzim listí a v zimě zase sníh, a tak to jde rok za rokem. Jenom letos nám všem 
připadá, že toho listí je o něco víc než vloni, prostě spadalo nějak rychleji. Věřte však, že zaměstnanci 
dělají maximum, aby ho co nejvíce průběžně uklidili.

Virtuálních běhů, takzvaných segmentů či nejrůznějších vý-
zev je právě v  této „izolované době“ nepřeberné množství od 
těch místních, regionálních až po ty celonárodní či evropské. 
Kdo si potřebuje opravdu zazávodit a nasimulovat závod se vším 
co k němu patří, může zvolit virtuální běh pořádaný „Run maga-
zínem“, tam už na nejrůznějších tratích běhají tisíce závodníků 
v mnoha kategoriích a na různých délkách tratí. Stačí se jen za-
registrovat a už se běží, příští závod pod názvem „Adventní vý-
zva“ se uskuteční ve dnech 27.11. - 20.12.2020. Odměnou je pak 
minimálně dobrý pocit, že pro sebe něco děláte a také originální 
startovní číslo, po odběhnutí diplom nebo, když si zaplatíte po-
platek tak získáte také stylovou medaili. Pro ukázku diplom z trati 
na 5 km (startovalo 955 závodníků) a z  trati 1 km (dětská kate-
gorie – startovalo 312 běžců). Bude-li někdo potřebovat poradit 
tak prostřednictvím obsluhy informačního střediska jsme všem 
k dispozici.       Foto: virtuální běh


