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VŠECHNY AKCE JSOU
MOMENTÁLNĚ
ZRUŠENY V DŮSLEDKU EPIDEMIE

období nouzového stavu stále trvá, zvykli jsme si na
nová pravidla chování, dodržujeme zvýšenou hygienu,
nošením roušky chráníme ostatní před případnou
nákazou. Naučili jsme se využívat čas trávený se svými
rodinami, naučili jsme se učit naše děti, naučili jsme se
více žít přítomným okamžikem a užívat si věcí, které
právě provádíme. Nepropadáme panice. Nespěcháme.
Svoji práci jsme museli zcela přeorganizovat. Určitě jsme
si uvědomili, jak hodně nám chybí obyčejné věci, na
které jsme byli zvyklí a které pro nás byly samozřejmostí.
Pandemie koronaviru má nedozírné hospodářské
důsledky. Zasáhla spoustu firem. Některé našly
alternativní plán, některé měly možnost a zajistily práci
z domova, některé firmy budou následky řešit ještě
dlouhé měsíce. Někteří občané se dostali do obtížně
řešitelné situace. Věříme, že vládní pomoc bude opravdu
pomocí a že přijde včas.
V rámci města nadále pomáháme seniorům, služba
rozvážky obědů, léků a případně nákupu se osvědčila
a věřím, že bude fungovat a bude vítána i po ukončení
nouzového stavu. Máme možnost zajistit i potravinovou
pomoc, a to díky trpělivosti a spolupráci se Spolkem
Kolem dokola. Pokud jste se dostali do situace, že
potravinovou pomoc potřebujete, přihlaste se k odběru
ve Spolku Kolem dokola u p. Špisové. Živnostníkům, kteří
podnikají v pronajatých nebytových prostorech města,
jsme odpustili na dobu vyhlášeného nouzového stavu
nájemné. Bohužel, díky situaci se zpozdilo projednání

kotlíkových půjček, posunuty byly také žádosti o platby.
Bez ohledu na vývoj situace kolem nového viru
pokračují práce ve městě, v městských lesích, na
veřejných prostranstvích. Dokončili jsme terénní úpravy
v dolních Mikulášovicích - torzo restaurace Na schodech
bylo srovnáno se zemí. Byla dokončena oprava střechy
na kuželně, probíhá rekonstrukce střechy na č.p. 7,
začaly práce na rekonstrukci výpusti mezi malým a
velkým bazénem na koupališti. Dále připravujeme
revitalizaci vodovodu v budově MŠ, opravu fasády na
kuželně. Průběžně jsme svépomocí začali opravovat
vyklizené byty na sídlišti. Podali jsme žádost o dotaci
na rekonstrukci bytového domu č.p. 7 a 321 a na
rekonstrukci horní budovy ZŠ. Také už víme, že žádost o
dotaci na revitalizaci vodní nádrže „Rybníček“ nedostala
z nepochopitelně nastavených pravidel dostatečný
počet bodů při hodnocení Agentury ochrany přírody,
proto nebyla podpořena a dotaci na opravu zatím
nezískáme.
Práce probíhají v souladu se schváleným rozpočtem,
nicméně k financím přistupujeme střízlivě, a to
s ohledem na možné snížení daňových příjmů,
v důsledku celospolečenského hospodářského vývoje.
Pandemie nepotrvá věčně, až pomine, budeme hodnotit
situaci, život se bude postupně vracet k normálu. Nám
zůstane další velké poučení.
Ing. Miluše Trojanová - starostka,
Ing. Antonín Bláha - místostarosta

UPOZORŇUJEME OBČANY
na změnu dopravního značení
v Mikulášovicích. Věnujte
zvýšenou pozornost při pohybu
na pozemních komunikacích,
na některých místech došlo i ke
změnám přednosti v jízdě.

SVOZY ODPADŮ
KVĚTEN 2020

Ve městě nám zmizela další ruina, konkrétně v dolních Mikulášovicích se podařilo odstranit zbytky vyhořelé budovy bývalé
restaurace „Na schodech“. Úpravy prostorů stále probíhají, přesto už nyní vypadá více než dobře. Ještě se zlikvidují zbytky
dřevěných částí, prostor se postupně pokryje vrchní zeminou a oseje trávou, která nám bude zadržovat tolik potřebnou
vodu.

DOMOVNÍ ODPAD
týdenní - každé pondělí
14ti denní – liché pondělí4.5. a 18.5.
kombinovaný - liché pondělí
4.5. a 18.5.
měsíční – pondělí 4.5.
BIO ODPAD
sudé středy 13.5. a 27.5.
kontejner v kasárnách
PYTLE S TŘÍDĚNÝM ODPADEM
sudé pondělí 11.5. a 25.5.

Rekonstrukce střechy na objektu č.p. 7 probíhají podle
harmonogramu.
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S koncem dubna končí také platnost známek na
svoz komunálního odpadu - přijatá opatření
Známky na nové období 2020 - 2021, které začíná 1. 5. 2020.
Vzhledem k nastalé situaci, související s vyhlášením nouzového stavu v ČR, jsme se rozhodli, že od 1. 5. 2020 budeme pokračovat ve svozu směsného komunálního odpadu v režimu,
jak je nyní nastaven. To znamená, že odpad z domácností bude
svážen dál bez toho, aniž byste si zakoupili novou známku.

V pondělí 11. května 2020
bude zahájen prodej
známek na popelnice
INFORMACE KE SVOZU ODPADŮ
SMĚSNÝ KOMUNÁLNÍ ODPAD - SKO
svozové dny:
týdenní svoz
- každé pondělí
čtrnáctidenní svoz - liché pondělí
kombinovaný svoz - květen až září
čtrnáctidenně, říjen až
březen týdně, duben
čtrnáctidenně
měsíční svoz
- první pondělí v měsíci
SEPAROVANÝ ODPAD
svoz pytlů se separovaným odpadem (papír, plast,
PET lahve, sklo, kov) - sudé pondělí
BIO ODPAD
svozovým dnem pro BIO odpad je každá sudá
středa od 1. 4. 2020 do 25. 11. 2020
Ceník známek na SKO platný od 1. 5. 2020

Omezení svozu textilu
z kontejnerů společnosti
Dimatex CS
V souvislosti se stávajícím krizovým stavem
s COVID-19 je společnost Dimatex CS nucena
přerušit, v termínu od 17. 4. 2020 do 17. 5.
2020, sběr textilu z bílých kontejnerů.
Důvodem je zastavení velké části odbytu,
zvýšené pracovní riziko při sběru, náklady
na hygienu a přeplněné skladové kapacity
společnosti.
Ponechejte si prosím vytříděný textil po
tuto krizovou dobu doma a neukládejte
ho ani vedle kontejnerů.

KALENDÁŘ AKCÍ

Nádoba

Vývoz

Cena vč. DPH

80 l

týdenní

2.236,- Kč

80 l

čtrnáctidenní

1.183,- Kč

80 l

kombinovaný

1.726,- Kč

80 l

měsíční

563,- Kč

120 l

týdenní

2.505,- Kč

120 l

čtrnáctidenní

1.322,- Kč

120 l

kombinovaný

1.907,- Kč

120 l

měsíční

626,- Kč

240 l

týdenní

4.602,- Kč

240 l

čtrnáctidenní

2.436,- Kč

240 l

kombinovaný

3.555,- Kč

1100 l

týdenní

17.946,- Kč

1100 l

čtrnáctidenní

9.309,- Kč

1100 l

kombinovaný

13.712,- Kč

PE pytel

jednorázový svoz

55,- Kč

KRÁTKÉ ZPRÁVY
Ortopedická ambulance DAMEDIKA
s.r.o., MUDr. Karel DAĎA, sídlí v České
Kamenici a v Novém Boru.
Věnujeme se komplexní diagnostice,
léčbě a posuzování funkčních poruch
pohybového
aparátu.
Provádíme
ultrazvukové vyšetření pohybového
aparátu, včetně ultrazvuků kyčlí u
miminek.
Do naší ambulance je nutné se předem
objednat osobně nebo telefonicky.
Kontakt:
Wolkerova 394, Nový Bor
Nám 28.října 818, Česká Kamenice
tel.: 733 517 429
www.mojeortopedie.cz
Spolek Kolem dokola stále
občanům roušky zdarma,
kteří potřebují ještě roušku
kontaktovat p. Špisovou na tel.:
149.

rozdává
zájemci,
mohou
732 342

Zemřel Josef Slavík – výrazná postava
našeho města, mnohým trnem v oku

pro svoje nestandardní chování na
veřejných místech, přesto člověk, který
nebyl zlý. Dokonce svým přehledem o
všeobecném dění, hlavně ve sportu vždy
překvapil, jeden čas byl také přezdívám
„básníkem severu“. Veršů složil nepočítaje
a tak jednu krátkou báseň vám přinášíme
i v našich novinách.
Chřipka!
Josef Slavík
Tak už zase řádí chřipka
dokonce i v obci Řitka.
Kdo se nechá očkovat
ten ji může překonat.
To můj soused Vopršálek
dá si radši kávy šálek.
Někdy také frťana
chřipka není žádné drama.
Běžte radši k doktorovi
uvidíte co vám poví.
Udělí vám dobré rady
dáte hlavy dohromady.

Prodej slepiček
Červený Hrádek prodává slepičky typu Tetra hnědá, Dominant
všechny bavy, Green Shell-typu Araukana
a Dark Shell-typu Maranska.
Stáří 15 - 19 týdnů, 169 - 219,- Kč/ ks.

Prodej: 24.5. a 21.6. 2020
Mikulášovice - u základ. školy - 15.50 hod.

VŠECHNY AKCE JSOU MOMENTÁLNĚ
ZRUŠENY V DŮSLEDKU EPIDEMIE

Výkup králičích kožek - cena dle poptávky.
Info: Po-Pá 9.00 - 16.00 hod ,
tel. 601 576 270, 728 605 840,
www.drubezcervenyhradek.cz
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ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
MIKULÁŠOVICE
pro školní rok 2020/2021
se bude konat v období od 2.5.2020 do 16.5.2020
Dle opatření MŠMT bude v letošním roce probíhat zápis do MŠ bez
osobní přítomnosti dětí i jejich zákonných zástupců.
Zákonný zástupce doručí do MŠ vyplněné formuláře a dokumenty:
1. Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání (ke stažení na www.msmikulasovice.cz).
2. Čestné prohlášení k očkování dítěte (ke stažení na www.msmikulasovice.cz).
3. Kopii očkovacího průkazu (stránka s iniciály dítěte + očkování).
4. Kopii rodného listu dítěte.
Všechny dokumenty můžete doručit následujícími způsoby:
1. Do datové schránky mateřské školy (ID DS: 6gdkuuk).
E-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat
pouze prostý email!) (msmikulasovice@tiscali.cz).
2. Poštou na adresu: MŠ Mikulášovice, 407 79 Mikulášovice č.p. 1066.
3. Vhozením obálky s dokumenty do schránky MŠ s nápisem ZÁPIS
2020-2021u vchodu do hospodářské budovy.
4. Osobním podáním – po telefonické domluvě s ředitelkou MŠ
(telefon 604 585 503).
(V případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte je
nezbytné dodržovat všechna stanovená hygienická opatření.)
Veškeré dokumenty můžete zasílat od 2.5.2020 do 16.5.2020
(16.5.2020 je nejzazší termín pro doručení do MŠ, ne pro odeslání).
O přijetí přihlášky Vás budu informovat SMS zprávou, ve které
obdržíte registrační číslo dítěte.
Pod tímto číslem bude Vaše dítě vedeno v průběhu zápisu a
vyhlášeno na listině přijatých dětí, která bude zveřejněna 29.5.2020
na webových stránkách a na vývěsní tabuli MŠ.
Pokud SMS neobdržíte, kontaktujte mě s dotazem, zda byla Vaše
žádost skutečně doručena.
Žádám zákonné zástupce, aby vyplnili svou žádost zodpovědně,
především aby uvedli funkční telefonní kontakty.
Děkujeme za spolupráci, Klingerová Kristina - ředitelka MŠ

Exponáty z nožířské produkce Lubomíra Maďariče jejichž výrobu
přebírá Mikov.

Mikov převzal výrobu a
prodej nožů značky Maďarič
Od léta 2020 Mikov přebírá výrobu legendárních nožů Maďarič
a stává se zároveň majitelem stejnojmenné ochranné známky.
Pro všechny zájemce o nože Maďarič převzetím výroby
Mikovem nedochází k žádné zásadní změně. Nejpopulárnější
modely budou postupně k objednání na e-shopu Mikova.
Dohoda o převzetí značky Mikovem je ovocem vzájemné dlouhodobé
spolupráce a jejím hlavním cílem bylo uchování značky Maďarič i pro
následující generace fanoušků nožů.
Vedle značky nožů Mikov také přebírá garanci a organizační
zabezpečení tradičních brněnských mezinárodních nožířských výstav,
které byly s Lubomírem Maďaričem neodmyslitelně spojeny.„Pan
Lubomír Maďarič bude garantovat modely jeho značky, které se budou
portfolia postupně přidávat a bude se také autorsky podílet na vývoji
nových nožů. Nebude však svoji značku samostatně rozvíjet mimo
firmu Mikov a Mikov bude také jejím výhradním prodejcem,“ řekl
Martin David, obchodní ředitel firmy Mikov.
Pan Lubomír Maďarič dlouhodobě patří mezi nejznámější a nejlepší
české nožíře. Jeho výrobky jsou oceňovány znalci po celém světě.
Dlouhodobě ve spolupráci mjr. Romanem Hippíkem vyrábí speciální
nože pro armádu, které se osvědčily na bojových misích v Afghánistánu
i Iráku a majitelem jeho loveckého nože je i bývalý americký prezident
Bill Clinton.
„Jako firma jsme hrdi na to, že taková osobnost, jakou Lubomír
Maďarič bezpochyby je, nám projevila důvěru. Vnímáme to
především jako velkou zodpovědnost a jsme proto rozhodnuti
udělat vše, abychom renomé této značky ve spolupráci s Lubomírem
Maďaričem posunuli ještě na vyšší úroveň,“ uzavřel Martin David.
Firma Mikov se sídlem v Mikulášovicích, je největším českým výrobcem
nožířského zboží a kancelářské techniky. Od roku 2019 mu patří
i výrobce ručního nářadí Narex Bystřice.
PhDr. Bedřich Jetelina - ředitel komunikace
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Spolek Kolem dokola navázal novou spolupráci
V Ústeckém kraji se můžete zapojit do projektu na
podporu neformálních a rodinných pečujících.
Mikulášovický Spolek Kolem dokola navázal v březnu spolupráci se společností bfz o.p.s., která realizuje
projekt Podpora pečujících na Ústecku. Cílem tohoto projektu je psychicky, ale i odborně podpořit ty,
kteří pečují o své blízké. Každý, kdo pečuje o seniora
nebo zdravotně postiženou osobu se může do tohoto projektu zapojit a využít služby osobního poradce, odborných poradců, psychoterapeuta a dalších.
Na společném jednání zástupců Spolku Kolem dokola a projektu bylo dohodnuto, že většinu aktivit
bude možné realizovat přímo v Mikulášovicích,
v prostorách Spolku Kolem dokola. „Nejbližší pobočka, kde je možné kontaktovat osobního poradce je v Ústí nad Labem, Mírové ulici 2861/6, je
to hned vedle Pampalánie, ale zájemci nás mohou

také kontaktovat telefonicky na čísle 773774682
anebo e-mailem na adrese katerina.vesela@bfz.
cz“, uvedla osobní poradkyně Kateřina Veselá.
Chcete také pomáhat?
V Ústeckém kraji byl zahájen projekt na podporu neformálních a rodinných pečujících.
Společnost bfz o.p.s. chce podpořit neformální a
rodinné pečující a proto připravila projekt, který
je zaměřen na ty, kteří pečují o někoho ze svého
nejbližšího okolí. Projekt je zaměřen na odbornou
zdatnost, podporu při hledání alternativ zaměstnání a zejména na psychickou a emoční dimenzi péče
o blízké osoby.
V poradenských centrech v Mostě, Teplicích, Ústí
nad Labem a Litoměřicích jsou připraveni odborníci z řad pečovatelů, sociálních pracovníků, psycho-

terapeutů, fyzioterapeutů, psychologů a dalších,
aby naplnili potřeby pečujících a podpořili je v péči
o blízkou osobu a stejně i v péči o sebe sama.
„V poslední době se setkáváme se zájemci o vstup
do projektu z míst, která jsou ve větší vzdálenosti
od našich poradenských center. S tím sice projekt
počítá a jsme schopni klientům uhradit náklady na
cestovné, avšak díky zhoršené dopravní obslužnosti
by bylo pro všechny výhodnější realizovat poradenskou činnost v místě. Proto velmi rádi navážeme
spolupráci se zájemci o brigádu z řad současných
či bývalých zdravotníků, pečovatelek a osobních
asistentů,“ uvedla osobní poradkyně Kateřina Veselá. Máte-li zájem podpořit dobrou věc a zároveň si
přivydělat, ozvěte se e-mailem na katerina.vesela@
bfz.cz .

Mikulášovice mají zrekonstruovanou stanici,
na řadu přichází oprava výpravní budovy
Dolní nádraží v Mikulášovicích dostalo moderní podobu. Cestující zde mohou
využívat zvýšená nástupiště, nové zabezpečovací zařízení zase zkrátilo křižování vlaků. Úpravami prošlo také několik železničních přejezdů. Práce probíhaly
od loňského března, celková výše nákladů dosahuje 138 milionů korun. Dílo
bylo předáno do zkušebního provozu, po stavební stránce bude hotovo v červenci. Ještě letos zahájí Správa železnic ve stanici opravu výpravní budovy.
Stanici tvoří i po rekonstrukci tři dopravní koleje. Vlaky na trase Rumburk – Šluknov – Mikulášovice dolní nádraží – Dolní Poustevna mohou využívat buď vnější
nástupiště u koleje číslo 1 před výpravní budovou, nebo kolej číslo 2 u poloostrovního nástupiště. U něj zastavují také spoje jezdící do Panského a Rumburku
z koleje číslo 3. Všechny nástupní hrany mají normovou výšku 550 milimetrů
nad kolejí a délku 90 metrů. Příchod k vlakům je plně bezbariérový, cestující se
dostanou na poloostrovní nástupiště přes centrální přechod, který bude zabezpečený výstražnou signalizací.
Dosavadní ruční přestavování výhybek nahradilo nové zabezpečovací zařízení.
Tím se výrazně zkrátila doba nutná pro křižování vlaků. V celé stanici se instalovalo
nové osvětlení a také mobiliář. Rekonstrukcí prošel i informační a orientační systém. Vedle staničního rozhlasu přibyla rovněž informační tabule s odjezdy vlaků.
Na železničním přejezdu v obvodu stanice a na silnici III/2674 mezi zastávkami
Vilémov u Šluknova a Horní Poustevna doplnila výstražné kříže světelná a zvuková signalizace. Právě v těchto dnech navíc dochází k rekonstrukci přejezdových konstrukcí na příjezdové komunikaci k nádraží a na hlavní silnici mezi Mikulášovicemi a Vilémovem, které nejsou součástí projektu. Stejně tak loňskou
nepřetržitou výluku Správa železnic využila k opravám v navazujících úsecích.
V rámci prací se tak mimo jiné provedla výměna dřevěných pražců za ocelové
ve tvaru Y až k Vilémovskému viaduktu.
Projekt Rekonstrukce ŽST Mikulášovice dolní nádraží je spolufinancovaný EU

Foto: vlastní
Pohled na zrekonstruovanou železniční stanici Mikulášovice dolní nádraží.

v rámci Operačního programu Doprava. Celkové odhadované náklady projektu
činí 138 114 387 Kč bez DPH, maximální výše podpory EU tvoří 85 % z celkových uznatelných nákladů. Národní financování zajišťuje Státní fond dopravní
infrastruktury. Zhotovitelem prací byla Společnost PORR a.s. a AŽD Praha s.r.o.
Další akci navazující na rekonstrukci kolejové části stanice bude ještě oprava
její výpravní budovy. Práce budou zahrnovat celkovou opravu omítky a
zastřešení krytého nástupiště, ve vnitřních prostorách se zrenovují veřejná WC
a čekárna. Opravami projdou také rozvody vody, kanalizace a elektroinstalace.
Zlepší se odvod dešťových vod z objektu, upraví se také okolní plochy.
Správa železnic, státní organizace
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75 let od pochodu smrti výběžkem
část první
Před 75 lety skončila druhá světová válka, která
krutě poznamenala osudy lidí v celé Evropě. Hlavně
dnešní mladé generaci by se tato část historie měla
stále připomínat. Právě proto vzpomeňme jednu
tragickou událost odehrávající se na konci tohoto
konfliktu a týkající se mimo jiné i našeho výběžku.
Opravdu jen pár metrů za hranicí Mikulášovic prošel na jaře roku 1945 pochod smrti, k němuž byli
přinuceni vězni z tábora ve Schwarzheide.
Nedaleko tohoto města byl v roce 1935 postaven
závod na výrobu benzínu z hnědého uhlí, který dostal název „Brabag“. Ten se v době války stal pro Hitlerovu armádu důležitým strategickým objektem.
Právě proto byl na sklonku války jedním z prvních
cílů britských a amerických bombardérů. Po náletu
dne 21. července 1944 musela být výroba pozastavena. Na úklid trosek a obnovení provozu byli nasazeni vězni z několika koncentračních táborů. Jako
předvoj dorazilo do Schwarzheide 7 vězňů, kteří
byli začleněni do vězeňské samosprávy. Nejvýše
postaveným byl 42letý komunista Paul Bergmann,
sanitářem jmenován Heinrich Röder. Podle přeživších právě oni měli velký podíl na záchraně života

mnoha spoluvězňů. Na práce byli z Osvětmi deportováni především Rakušané, Poláci ale i Němci. Na
podzim transport přivezl další Poláky a Francouze.
Velitelem tábora byla jedna ze zrůd tehdejšího fašistického režimu, pouze šestatřicetiletý SS - Unterscharführer Hermann Bleser, přezdívaný jako „Rákoska“, s níž vězně mlátil.
Na odklízení trosek po náletu se pracovalo po celý
den a za každého počasí. V měsíci byl volný jen jeden půlden. Strava se skládala z náhražkové kávy,
tuřínové polévky, eintopfu s trochou masa, brambor na loupačku, marmelády, malého přídělu chleba a občas plátku krevní tlačenky. Vedle otrocké
práce byli hlavně starší vězni ponižováni, když je
jejich mladší spolutrpitelé museli před strážnými
v uniformách SS bít a různě týrat. Stovky lidí tato
týrání nepřežilo, umírali na vysílení, různé nemoci,
nejčastěji na zápal plic. Nemocní a vyzáblí byli zpět
převezeni do některého z koncentráků, přičemž už
samotný transport mnoho z nich nepřežilo.
Továrna s táborem byla podle amerických záznamů
ve dnech od 28. května 1944 do 23. března 1945
čtrnáctkrát bombardována, když 932 letadel svrhlo na oblast na 32 tun bomb. Při těchto náletech

Letecký snímek z roku 1945 na Schwarzheide. Tábor vyznačen bílým obrysem.

umírali zase především vězni. Konec války byl na
spadnutí, Američané shazovali letáky s výzvami ke
kapitulaci. Blížící se frontu připomínala dělostřelba
doléhající ze vzdálenosti přibližně 60 kilometrů.
V té době byla na okraji tábora postavena nová plynová komora, která však už nebyla bohudík zprovozněna. Sověti 18. dubna zaútočili tanky od Sprévy směrem k továrně a táboru. Téhož dne byl vydán
rozkaz k evakuaci. Nemocní byli odvezeni do Sachsenhausenu, kam jich dorazila jen polovička živých.
Samotné vyklízení lágru začalo 19. dubna ráno
v 5 hodin. Na pochod smrti vyrazilo 580 vězňů,
z toho 342 židů a 238 Poláků a ostatních, pod vedením kruťase Blesera, který nechal ty starší, kteří
nestačili tempu postřílet. První trasa vedla přes Kamenz do Tondorfu, v délce 35 kilometrů. Sanitář Röder zaujal místo na samém konci tohoto smutného
průvodu a tajně si pořizoval mapku, kde byli jeho
kamarádi zastřeleni a zahrabáni.
Pokračování v příštím čísle. Z materiálů, které
poskytl přímo úřad ve Schwarzheide vybral
Petr Horák

Jeden z baráků tábora ve Schwarzheide.

FOTO ZPRÁVY

Motoristé cestující směr Vilémov si určitě všimli, že ve druhé polovině dubna nebylo možné přejet koleje po železničním přejezdu v dolních Mikulášovicích. Důvodem byla
jeho kompletní rekonstrukce, která trvala tři dny, plánovaná doba opravy byla dodržena. Současně byl rovněž zrekonstruován navazující železniční přejezd na odbočce
přímo k železniční stanici dolního nádraží.
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Vážení přátelé, co psát v této koronavirové
době a neopakovat již mnohokrát napsané…
„Cože? Nepřišly gumičky?“ Těžký týden referenta
Kubrta s Jiřím Lábusem a Oldřichem Kaiserem zase
aktuální, strategické zásoby českého státu v galanteriích opravdu opět došly, nejen gumičky na
roušky, ale samotné látky. Česko šije, naštěstí v tom
neštěstí.
Na úvod snad přijatelné odlehčení v těchto těžkých
dnech. Vážněji pojato, je pro společnost povzbuzující, že ochota pomáhat a solidarita zde nezmizely. Stejně jako se oživila česká schopnost ze zdola
spontánně rychle a improvizovaně reagovat na neočekávanou situaci a svépomocí řešit to, co úplně
nezvládá politické vedení. Ukazuje se, jaké rodinné
stříbro máme také v našich malých firmách, které
flexibilně a inovativně reagují na situaci, v našich
vědcích. A samosprávách, co si vždy umí poradit!
Také jsem běhal kolem roušek, i právě těch z nanofiltrů, jsem v kontaktu s ukázkově nejen v těchto
dnech funkčním libereckým hejtmanem Martinem
Půtou, pomohli a pomůžou i nám, jakmile rozjedou
linku v Hrádku nad Nisou a dokáží zásobit svá zařízení v Libereckém kraji, budou myslet i na nemocnice v našem kraji. Bude potřeba pomoci se zajištěním/šitím roušek s kapsou na filtr.
a) Na svůj FB jsem umístil rozcestník k základním
informacím a podporám pro různé skupiny lidí.
Vy, co jste z okresu Děčín, nemůžete-li dohledat
nějakou informaci, je vám něco nejasné, potřebujete poradit, pište mi na zbynek.linhart@zbyneklinhart.cz, odpovím. Co nevím, zkusím zjistit.
Hlavně, rozhlédněte se kolem sebe, nevíte-li
o někom, kdo by potřeboval pomoc.
b) Jsem v kontaktu potravinovou bankou pro Ústecký kraj, rád bych s partnery banky pomohl
zajistit dovoz a posílení potravinové pomoci pro
okres Děčín, když najdeme způsob rozumné
distribuce a vznikne potřeba především pro ty
menší odběratele v regionu a pomoci jejich sys-

tému. Obávám se, že do potíží mohou spadnout
díky ekonomické situaci další a další.
c) Co se týče různé faktické pomoci a programů
pomoci ze strany vlády, už nemá cenu lamentovat nad tím, jak stále slyšíme, že něco bude.
Dnes to bude zítra, zítra to bude pozítří…. Mnohé to mohlo být už včera. A když něco je dnes,
zítra je to jinak (člověk pochopí, jen je blbost
si namlouvat, že je vše OK, když není). Snad se
konečně shodli na přijatelných podmínkách
alespoň pro některé formy pomoci, především
malým firmám a živnostníkům, udržení zaměstnanosti. O tom budeme také ve zrychleném
režimu jednat jak v Poslanecké sněmovně, tak
Senátu tento týden.
d) Z příběhů vím, do jak těžkých a obtížně řešitelných mnohé z Vás situace kolem nouzového stavu přivedla. Jsou a zůstanou tady stále funkční
obecní samosprávy, které nabízejí různé druhy
podpory a pomoci. Zajišťuje přímo obec, či nějaké její organizace, či nějaká organizace, neziskovky. Donášky nákupů či obědů pro seniory
a potřebné, asistence, právní či jiná poradna,
doprava. Potřebujete-li pomoc nebo víte-li o někom, kdo tu takovou pomoc potřeboval, zkuste
nejprve vedení své obce. Zde odkaz na nabídku služeb města Krásná Lípa, podobné jsou
v dalších obcích a městech. Některé kraje jsou
výrazně aktivní a řeší s místními samosprávami
a potřebnými zařízeními celou škálu potřeb.
A také výrobu nezbytných surovin – desinfekce,
nanoroušky, atp. Velmi inspirativní je sledovat
počínání Libereckého kraje.
V této souvislosti. Asi jste slyšeli, že vláda chce
po krajích zaplatit to, co přes ně distribuuje
v rámci krizového stavu. Kraje prý mají peněz
dost... Podobné hlasy už dlouhodobě slyšíme
o obcích. Peněz mají dost! Bohužel asi nyní

neprojde žádný návrh na další úpravu RUD ve
prospěch obcí, jak byl připravován (především
posílení těch menších měst a obcí; např. kritérium – koeficient seniorů). Zároveň jsem si za
Senát jist, že min. Senátem neprojde ani opačná
snaha, snížit podíl RUD obcím!
e) Do konce dubna letošního roku se mohou předkládat nabídky na odkup nemocnice v Rumburku v rámci insolvence. Slyšíme, že je snad
domluva na Ústeckém kraji, že by nemocnici
koupil Kraj. O tom by se mělo jednat snad 20.
4. a jen doufejme, že nějaké dohody platí a že
to třeba nezmaří výsledek tajného hlasování.
A že nemocnice bude nadále fungovat a příp.
poslouží i v současné složité situaci.
f) Ohledně podpory nejvíce postižených subjektů
v oblasti cestovního ruchu, snažím se do „Záchranného plánu cestovního ruchu“ prosadit
další opatření, aby se podařilo zachránit alespoň
něco, zejména podporu regionálních destinací
a podporu pro chudé a příhraniční periferie, nedělám si ale moc iluzí, řeší jiné priority.
g) Jakkoli je a ještě nějakou chvíli bude tato situace pro mnohé z nás obtížná, je jisté, že to
zvládneme. Věřím, že je stále zřejmější, že přísná
omezení mohou trvat jen krátký čas. Čas, který
jsme potřebovali získat pro přípravu zařízení
pro pacienty, systém ochrany a také pro rozložení a zmírnění průběhu nákazy populací. Snad
jsme jej využili, a opatření začnou více směřovat
k ochraně nejohroženějších skupin a obslužného personálu v první linii. Ale už se budou
muset ekonomická omezení pouštět. Budeme
se muset naučit dlouhodobě s novým virem žít
tak, jako s mnohými dalšími nemocemi.
Držte se a pevné zdraví.
Váš senátor - Zbyněk Linhart

FOTO ZPRÁVY

Ve středu města poblíž Cafeterie bylo z bezpečnostních důvodů odstraněno několik vzrostlých smrků. Ty největší již bezprostředně svými mohutnými kořeny narušovali
kamenné koryto Mikulášovického potoka.
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Na koupališti probíhá nutná oprava hráze mezi dětským brouzdalištěm a hlavní nádrží z důvodu jejího narušení. Již v závěru uplynulé letní sezony nebyla těsnost této
hráze v dobrém stavu, a tak se město rozhodlo ji opravit, aby vše bylo připraveno na letní sezonu.

O pokácení vzrostlých stromů se postarali odborníci a následný úklid a seštěpková- Návštěvníci koupaliště se mohou těšit také na nové obložení lávky vedoucí k altánní větví provedli zaměstnanci města. Stávající plocha je již projektově zahrnuta do ku u předehřívací nádrže.
plánovaných parkových úprav středu města.

Nová střecha byla dokončena také na mikulášovické kuželně, nyní budou následo- Dnes již běžná součást života v okolí je masivní kácení kůrovcem napadených smrvat už jenom drobné dokončovací páce a kompletní úklid okolí tohoto sportoviště. kových lesů. Množství vytěženého dřeva nám dokonce na čas zastínilo jednu z dominant našeho města trojbokou kapli Nejsvětější Trojice v horních Mikulášovicích.
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Mikulášovičtí sportovci nezahálejí ani v době karantény
Jak jsme již uvedli v minulém čísle řada oficiálních soutěží byla zrušena, některé
zejména vrcholné soutěže Českého poháru či Mistrovství České republiky byly
přesunuty na podzimní termíny. Pro sportovce, kteří v těchto nejvyšších soutěžích startují, je tedy velmi důležitá příprava i v těchto ztížených podmínkách.
V povolených skupinkách a za dodržení nařízených podmínek trénují zejména
mikulášovičtí biatlonisté, běžci, atleti. Aktivity probíhají například i u fotbalistů,
ty vytáhlo na hřiště zejména krásné jarní počasí. Věříme, že trenéři a vedoucí i u
nich dbají na zvýšenou ostražitost při dodržování daných podmínek. Kdo jiný,
než sportovci by měli jít příkladem a projevit své morální vlastnosti. Navíc spor-

tovce zejména pak ty výkonnostní nošení roušek ještě fyzicky posune a v době,
kdy nebudou již potřeba, to jenom ocení.
Text a foto: Tomáš Fúsek

V Mikulášovicích máme celou řadu výkonnostních sportovců a ti rozhodně nezahálejí ani v době karantény. Dle daných pravidel nařízených vládou trénují a připravují
se na případný restart ještě letošní sezony individuálně. Díky zadávání individuálních úkolů a nejrůznějších výzev atletických, biatlonových , běžeckých si mezi sebou
mohou i zasoutěžit na dálku.

Mezi tréninkovými výzvami rozhodně nemohlo chybět ani švihadlo. Je pravda, že
tam se lépe vedlo děvčatům, ale svůj úkol si museli splnit i kluci.

Také biatlonisté trénovali po dvojicích či rodinách a už se moc těší, až se budou
moci porovnat s konkurencí ostatních klubů na velkých závodech.

Vydavatel - Město Mikulášovice, adresa redakce - MěÚ Mikulášovice, 407 79 Mikulášovice 1007, tel.: 474 774 104,
e-mail: infomik@mikulasovice.cz, IČ: 00261581, MK ČR E 10958, redakční rada - Ing. Miluše Trojanová, Ing. Antonín Bláha,
Tomáš Fúsek, Jana Doutnáčová, sazba a neoznačené fotografie - Tomáš Fúsek, grafické zpracování a tisk - TISK KRÁSNÁ LÍPA,
spol. s r.o., Kyjovská 63, vychází 1x měsíčně, uzávěrka je vždy 15. v měsíci

