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SVOZY ODPADŮ 
KVĚTEN 2021

DOMOVNÍ ODPAD
týdenní - každé pondělí

14ti denní - liché pondělí
10.5. a 24.5.

kombinovaný - liché pondělí
10.5. a 25.5.

měsíční - pondělí3.5.

PYTLE S TŘÍDĚNÝM ODPADEM
sudé pondělí 3.5., 17.5. a 31.5.

SBĚRNÝ DVŮR
každý všední den 

od 14.00 do 16.00 hodin
sobota 8.5. a 22.5.

od 9.00 do 11.00 hodin

BIO NÁDOBY
Sudá středa 5.5. a 19.5.

Lužickohorský rychlík Praha - Mikulášovice 
se stal příjemnou skutečností

V neděli 18. dubna přijel do stanice Mikulášovice dolní 
nádraží první přímý vlak z  našeho hlavního města. 
Zajímavé turistické spojení přilákalo stovky návštěvníků 
do regionu Šluknovska, první jízdu si užívali zejména 
ve vlaku a není divu legendární lokomotiva „Bardotka“ 
(zamračená) se na kolejích zase tak často nevidí. Po 
rozvolnění epidemické situace bude tato turistická 
vyjížďka ještě atraktivnější, v Mikulášovicích bude možné 
v  pauze mezi příjezdem a  odjezdem vlaku navštívit 
například dnes velmi vyhledávané Nožířské muzeum, 
městské koupaliště, kostel sv. Mikuláše. Lákavá bude 
rovněž možnost zůstat ve městě přes noc a naplánovat 
si delší výlet, například po rozhlednách v okolí, návštěvu 
sousedního Saska či jiné třeba sportovní aktivity. Vlak 
bude jezdit v období RRL (rozšířeného rekreačního léta), 
to znamená během víkendů a státních svátků do 31.10. 
a dopravu zajišťuje KŽC (Klub železničních cestovatelů). 
Vlaková souprava ráno vyjíždí z  Prahy a  odpoledne se 
pak z Mikulášovic dolního nádraží vrací zpět. 
Pro naše město byl tento příjezd nedělního rychlíku 
historickou premiérou, doposud nikdy totiž do 
Mikulášovic nepřijel žádný přímý vlak z Prahy. Škoda, že 
tento slavnostní okamžik musel probíhat v omezeném 

režimu, s  rozestupy, rouškami na ústech a  bez většího 
doprovodného programu, který by této události 
rozhodně slušel. Slavnostního zahájení provozu této 
atraktivní linky se zúčastnili senátor Zbyněk Linhart, 
starostka Miluše Trojanová, starosta Krásné Lípy Jan Kolář, 
ředitel OPS České Švýcarsko Jan Šmíd, ředitel pivovaru 
Falkenštejn, emeritní šéf OPS ČŠ Jiří Rak a v neposlední 
řadě ředitel KŽC Bohumil Augusta. Cestující si mohli 
v přestávce mezi příjezdem a odjezdem rychlíku udělat 
krátkou procházku k  vilémovskému železničnímu 
viaduktu, který se právě v těchto dnech začal rozebírat 
k  následné generální rekonstrukci i  tento moment 
je velkou a  zajímavou událostí pro naší regionální 
kolejovou dopravu. Připomínáme, že kdo nestihl první 
historický příjezd Hornolužického rychlíku od Prahy si 
může tento okamžik vychutnat kterýkoli víkend v jednu 
hodinu po poledni.

Text a foto: Tomáš Fúsek

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

Knihovna 
Městská knihovna 

v provozu, každý čtvrtek 
od 14.00 hodin do 

16.00 hodin, dbejte 
prosím pokynů obsluhy 

a dodržujte zvýšenou 
opatrnost v rámci 

epidemických nařízení.

Do stanice Mikulášovice dolní nádraží přijíždí rychlík od 
Prahy, prosíme cestující, aby dbali zvýšené opatrnosti 
v prostoru nástupiště.

Po přepřažení lokomotivy došlo i na slavnostní přestřižení 
pamětní pásky.

Slavnostní křest směrové tabule Hornolužického rychlíku 
Praha - Mikulášovice.

Škoda, že tato významná událost musela proběhnout za 
zpřísněných epidemických podmínek. Roušky rychle dolů, 
vyfotit a  zase rychle nasadit, to byla nejčastější činnost 
účastníků první jízdy rychlíku. Přesto si všichni mohli 
vyzvednout potřebný doprovodný materiál v  stánku OPS 
České Švýcarsko.
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Jarní úklid po městě se zintenzivnil

DOŠLO REDAKČNÍ POŠTOU

Město zahájilo intenzivní jarní úklid na nejfrekventovanějších místech 
jako například okolo všech vlakových nádraží, na hřbitově, dětském 
hřišti, koupališti, fotbalovém hřišti a  spoustu dalších. Tak jako každý 
rok úklid započal také na rozhledně Tanečnice, letos trochu náročnější 
vzhledem k  těžební práci v  okolí. Rozhledna se důkladně zametla, 
v prostoru okolo byly vysbírány popadané větve a odpadky. Po dohodě 
s  revírníkem Lesů ČR jsme vyřezali zbytky poničených a  polámaných 
stromů, ze kterých nyní vystavíme novou zábranu kolem věže. Tu bohužel 
zničili z  části povětrnostní vlivy a  svým dílem zkázu dokončili těžaři 
dřeva. Všichni máme společný zájem na pořádku v našem okolí, vždyť 
nejsevernější rozhledna Čech Tanečnice patří vedle našeho koupaliště, 

kostela sv. Mikuláše, Nožířského muzea k nejnavštěvovanějším místům 
města nejen pro turisty, ale také pro místní obyvatele.
Upozornění:
Rozhledna Tanečnice je v  tuto dobu volně přístupná veřejnosti, 
restaurace včetně výdejového okénka je prozatím uzavřena, o změně 
budeme informovat. Nicméně nedoporučujeme její návštěvu vzhledem 
k  okolní intenzivní těžbě napadeného porostu. Důvodem je nejen 
zvýšené nebezpečí pádu stromů, větví, sesuvu uskladněné kulatiny, 
případný střet s těžkou technikou, ale také velmi špatný stav samotné 
cesty z Tomášova na vrchol, a to v obou směrech. To samé bohužel platí 
i pro Zlodějskou cestu směřující na Hanšperk. 

Úklid schodů na rozhledně se sice provádí průběžně po celý rok, na jaře a při 
zvýšené těžbě okolních lesů je však nepořádek mnohem větší. Potěšující je 
stav samotných odpadků odhozených návštěvníky.

Zbylé neuklizené větve jsme uskladnili do řádků a na kupy.

Intenzivní jarní úklid probíhá také na koupališti a  fotbalovém stadionu, 
byl kompletně opraven plot podél příjezdové cesty, vyrovnány nerovnosti 
a oseta nová tráva.
Nádraží střed – Masivní úklid jsme museli provést rovněž na vlakovém 
nádraží střed, podařilo se zajistit odstranění překladiště dřeva, ale 
neskutečný nepořádek by nám rozhodně u  cestujících novým rychlíkem 
z Prahy rozhodně dobrou reklamu neudělal.

V rámci jarního úklidu proběhlo také vysbírání odpadků v okolí.

Větší polámané větve se nařezaly a použily k dalšímu zpracování.

Vážení spoluobčané,
chtěl bych Vás, širokou veřejnost, a  především rodiče našich žáků, 
informovat o  událostech posledních dní, které se udály po jednání 
zastupitelstva města dne 10. 2. 2021. Zde se sluší připomenout, 
že zastupitelstvo je v  Mikulášovicích 11 členné a  zákon o  obcích 
nerozlišuje koaliční a  opoziční zastupitele. Zastupitelstvo musí 
v demokratické společnosti fungovat jako celek. Nejvyšším orgánem 
obce je zastupitelstvo a  ne starosta, jak se mnozí často mylně 
domnívají. Starosta je ze své funkce zodpovědný zastupitelstvu a ne 
naopak!
Při schvalování programu paní Trojanová navrhla doplnění programu 
o záměr SLOUČENÍ ZŠ A MŠ. Tento bod jí byl všemi 9 přítomnými členy 
schválen. Jaké však nastalo překvapení, když na tento bod došlo. 
Krátké přečtení obecných ekonomických výhod, které vůbec nepasují 
na naše organizace. A pak hned navržení sloučení k 1. 7. 2021 s tím, 
že nový název bude ZŠ a MŠ Mikulášovice, příspěvková organizace. 
MŠ zanikne a přejde pod ZŠ. Po mém dotazu, zda by nemělo tomuto 
důležitému rozhodnutí předcházet projednání s  ředitelkami, 
ekonomická studie, informování zastupitelů, veřejnosti, mi bylo 

pokračování 
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KRÁTKÉ ZPRÁVYpanem zastupitelem MUDr. Zdeňkem Cornem sděleno, 
že s  opozicí není potřeba se bavit, že si vše domluvili 
dopředu, že na pracovní schůzky není třeba nás zvát.
Opravdu je toto demokratické hlasování? Pro zastupitele 
Ing. Miluši Trojanovou, Ing. Antonína Bláhu, MUDr. 
Zdeňka Corna, Ing. Karla Ježka, Pavla Haranta, Kateřinu 
Sýkorovou, DiS a Rostislava Trojana zřejmě ano.
O  tomto rozhodnutí jsme informovali obě ředitelky. 
Ty se chtěly sejít se zástupci města, ale byly odmítnuty 
s  tím, že o  věci je už rozhodnuto, obě organizace se 
ruší a vzniká nová s novým moderním názvem Fakultní 
ZŠ a MŠ Mikulášovice. Zde chci podotknout, že toto je 
možné provést pouze v  případě SPLYNUTÍ. Oba pojmy 
jsou podobné, nicméně při sloučení zaniká pouze jedna 
organizace (MŠ) a přechází pod druhou organizaci (ZŠ). 
V  případě splynutí zanikají obě organizace, nahradí je 
zcela nová a pouze v tomto případě lze vyhlásit výběrové 
řízení na nového ředitele. Ze sledu událostí lze nabýt 
dojmu, že si p. Trojanová a  p. Bláha uvědomili, že při 
sloučení nemohou vyhlásit nové výběrové řízení, proto 
bylo tajně rozhodnuto (ze zákona o obcích však starosta 
nemá rozhodovací pravomoc, tu má zastupitelstvo), že 
je potřeba provést splynutí. Oslovení zástupců UJEP Ústí 
nad Labem je dle mého mínění pouze krycí manévr, 
aby to nebylo tak okaté. Nicméně vedení obce nebylo 
zastupitelstvem pověřeno a  ani nemohlo, protože 
nic podobného neschválilo. Tudíž je jakékoli jednání 
nezákonné, rozhodnutí lze přijímat POUZE na veřejném 
zasedání. Navíc jakákoli studie určitě by měla být 
předem projednána a  je zarážející, že si někdo troufne 
cokoli předjednat bez předchozího schválení. Zřejmě 
spoléhá na to, že to bude dodatečně schváleno, to je ale 
v rozporu se zákonem o obcích.
Co z této prapodivné akce plyne?
1. Obcházením jednacího řádu zastupitelstva města 
a zákona 128/2000 Sb. o obcích byli obejiti nejen někteří 
zastupitelé, ale také ředitelky, rodiče, veřejnost.
2. Obě fungující zařízení, budovaná dlouhá léta, tak 
přijdou o svou suverenitu.
3. Spojením se žádné podstatné finance neušetří, 
případná úspora bude vynaložena na výběrové řízení, 
změnu smluv, nová razítka, cedule...
4. Úspora mzdových nákladů je nepodstatná, všechny 
prostředky jsou hrazeny z  MŠMT. Město nikoho ze 
zaměstnanců neplatí, a tudíž nemůže ani ušetřit.
5. Dotace na rozvoj školy i  školky nejsou závislé na 
spojení obou organizací, obě školy získaly mnohé 
dotace pro svůj rozvoj i jako samostatné.
6. Úspora energií je diskutabilní, soutěžení cen energií 
město beztak provádí a  může do něj zařadit i  obě 
zařízení bez nutného spojení, spotřeba zůstává stejná, 
tento argument je nesmyslný.
7. Přecházení a  zastupitelnost zaměstnanců nelze brát 
jako výhodu. Pro každou školu jsou jiné požadavky na 
kvalifikaci pracovníků, a  tudíž není možné zaskočit za 
chybějícího pracovníka. Problematický je i  venkovní 
přesun, v případě úrazu se jedná o pracovní úraz.
8. Proč byla tato akce utajovaná, co se tajilo, že se to 
nesmělo dostat na veřejnost? Pokud by byl záměr 
čistý, mohlo se jednat férově a veřejně s tím společnost 
seznámit, a ta se k tomu mohla na jednání zastupitelstva 
vyjádřit, protože toto je dle Listiny základních práv 
a svobod její zákonné právo!
Upřímně si myslím, že my všichni můžeme být hrdí na 
obě naše školy a není jediný důvod tento náš zaběhnutý 
a  fungující systém měnit. Spokojení žáci a  rodiče jsou 
naší prioritou a neměli by být rukojmími osobních sporů.
Za kolektiv ZŠ Mikulášovice a opoziční zastupitele (Klaus 
Klinger, Mgr. Roman Klinger, Mgr. Dagmar Kalousková), 
kteří kategoricky nesouhlasí s  rušením a  jakýmkoli 
spojováním našich škol.

Ing. Robert Riedel

Vážení občané,
v  průběhu měsíce března 2021 
byl v  pokladně Městského úřadu 
Mikulášovice instalován a  zprovozněn 
platební terminál.  Tímto krokem město 
nabízí možnost zaplatit bez nutnosti 
mít u  sebe hotovost. Věříme, že nová 
služba najde příznivce a bude sloužit ke 
spokojenosti všech.
Dále upozorňujeme ty, kteří mají 
povinnost podat přiznání k  dani 
z  nemovitých věcí, že lhůta k  podání 
byla prodloužena do 1.4.2021. Pokud 
potřebujete s vyplněním poradit, můžete 
se obrátit na MěÚ Mikulášovice, kancelář 
č. 1 - J. Doutnáčová.
- Vážení rodiče novorozených dětí,
 po obdržení rodného listu dítěte 

přijďte s tímto dokladem na ohlašovnu 
městského úřadu Váš přírůstek 
přihlásit. Tento úkon nepodléhá 
poplatku.

 evidence obyvatel MěÚ Mikulášovice
- Město připravuje na základě žádostí 

občanů parkovací místo pro invalidy 
náměstí v  prostoru parkoviště před 
místní samoobsluhou. Nyní se žádostí 
zabývají správní orgány, město čeká na 
jejich vyjádření.

- Upozorňujeme občany, že mají 

stále možnost využít nejrůznějších 
výpomocí v  podobě dovozu obědu 
ze školní jídelny, drobných nákupů 
potravin, vyzvednutí léků z  lékárny 
a  řady dalších ulehčujících služeb. 
V  případě zájmu kontaktujte vedení 
organizace Spolek Kolem dokola paní 
Špisovou, tel.: 732 342 149.

- 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) 

 Odbor regionálního rozvoje a investic, 
úřad územního plánování Městského 
úřadu Rumburk, příslušný podle 
ustanovení § 6 odst. 1 písm. c) zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu, ve znění pozdějších 
předpisů, jako pořizovatel v  souladu 
§ 55b a  § 22 stavebního zákona, 
oznamuje, že Veřejné projednání 
návrhu Změny č. 1 územního plánu 
Mikulášovice se bude konat: v úterý 
11.5.2021 ve 14.00 hodin v obřadní 
síni budovy Městského úřadu 
Mikulášovice.

 

scitani.cz | dotazy@scitani.cz | 253 253 683

Počítejte s námi.  
Bezpečně. Online. Raz dva.

Sčítání je v plném proudu. Týká se nás všech. Každá odpověď může 
ovlivnit, jak bude život v naší zemi vypadat. Děkujeme všem, kteří  
se už sečetli. Pokud jste tak ještě neučinili, máte čas do 11. 5. 2021.

 27. 3. – 11. 5.  Sčítání online na scitani.cz
Formulář lze vyplnit z počítače, tabletu či mobilu. Sečtěte celou domácnost přes internet 
bez nutnosti kontaktu se sčítacím komisařem. Je to snadné a ušetříte čas. Přihlásíte se 
pomocí osobního dokladu, přes elektronickou identitu (NIA) nebo pomocí datové schránky 
fyzické osoby. Sčítací formulář můžete pomoci vyplnit i někomu, kdo to sám nezvládne.

 17. 4. – 11. 5.  Sčítání pomocí listinného formuláře
Pokud se nesečtete online, budete vyplňovat listinný formulář. 
Získáte ho spolu s odpovědní obálkou od sčítacího komisaře  
a na kontaktních místech sčítání, která se nacházejí na vybraných 
poštách. Sčítací komisař se dostaví v předem oznámeném 
termínu a vyčká na váš příchod před vaším domem. Vyplněný 
formulář v odpovědní obálce můžete vhodit do poštovní  
schránky nebo odevzdat na kterémkoliv kontaktním místě.

Jednoduše
Ať jste doma nebo na cestách, nejlepší 
je sečíst se online. Jde to odkudkoliv. 
Sečíst můžete nejen sebe, ale také 
celou rodinu. 

Bezpečně
Sečíst se lze zcela bezkontaktně přes internet, 
nebo pomocí listinného formuláře při 
respektování aktuálních hygienických opatření. 
V bezpečí samozřejmě zůstanou i vaše údaje.
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INFORMACE  K ZÁPISU DO MATEŘSKÉ ŠKOLY MIKULÁŠOVICE
pro školní rok 2021/2022

AKTUALITY Z INFORMAČNÍHO STŘEDISKA 

Dle opatření MŠMT bude v  letošním roce 
probíhat zápis do MŠ bez osobní přítomnosti 
dětí i  jejich zákonných zástupců v období od 
2.5.2021 do 16.5.2021
Zákonný zástupce doručí do MŠ vyplněné 
formuláře a dokumenty:
1. Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání 

(ke stažení na www.ms-mikulasovice.cz), 
záložka DOKUMENTY

2. Doložení řádného očkování dítěte- 
potvrzení praktického dětského lékaře 
(ke stažení na www.ms-mikulasovice.
cz),záložka DOKUMENTY

3. 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 2021-2022 u 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 
2.5.2021 do 16.5.2021 (16.5.2021 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 
26.5.2021 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

SLOVO SENÁTORA

-  informační středisko, Nožířské muzeum 
a  prodejna suvenýrů je stále na základě 
nařízení vlády uzavřena. V případě nutnosti je 
možné si po telefonické domluvě vyzvednout 
objednané zboží, knihy, případně žádat 
o  informace. Tel.: 739 452 734, e-mail: ic@
mikulasovice.cz

Městská knihovna je již v  provozu, každý 
čtvrtek od 14.00 hodin do 16.00 hodin

Aktuální změny v dopravě:
provozovatel dráhy, Správa železnic, s. o., 
informuje o  plánované výluce na železniční 
trati 083 Děčín - BadSchandau - Dolní 
Poustevna - Rumburk (a  zpět), které bude 
probíhat v  úseku Rumburk - Mikulášovice 
dolní nádraží/Mikulášovice dolní nádraží - 
Dolní Poustevna, nepřetržitě od 18.4.2021, 
07.00 hodin do 31.7.2021, 17.00 hodin.

Účelem této výluky je rekonstrukce mostu na 
trati ve vyloučeném úseku.

Dopravce České dráhy, a. s. proto musí 
přistoupit k následujícím opatřením:
• v  období od 18.4.2021 do 16.7.2021 

budou všechny vlaky v  úseku Rumburk 
– Mikulášovice dolní nádraží - Dolní 

Poustevna (a  zpět) nahrazeny autobusy 
(NAD) a  budou vedeny dle přiloženého 
Výlukového jízdního řádu,

• vlaky Os 5456 a  Os 5457 budou v  úseku 
Dolní Poustevna - Sebnitz (a  zpět) 
odřeknuty bez náhrady,

• v  období od 17.7.2021 do 31.7.2021 
budou všechny vlaky v  úseku Rumburk 
- Mikulášovice dolní nádraží (a  zpět) 
nahrazeny autobusy (NAD) a budou vedeny 
dle přiloženého Výlukového jízdního řádu,

• vlaky Os 5456 a  Os 5457 budou v  úseku 
Mikulášovice dolní nádraží - Dolní 
Poustevna (a  zpět) nahrazeny autobusy 
(NAD) a  budou vedeny dle přiloženého 
Výlukového jízdního řádu, 

• vlaky Os 5456 a  Os 5457 budou v  úseku 
Dolní Poustevna - Sebnitz (a  zpět) 
odřeknuty bez náhrady.

                
Předpokládané zpoždění náhradní 
autobusové dopravy může dosáhnout cca 0 
až 5 minut.

Upozornění
U  všech vlaků nebude v  úseku s  náhradní 
autobusovou dopravou garantována služba 
uvedená v  jízdním řádu tzn. „Vůz vhodný pro 
přepravu cestujících na vozíku“, „Přeprava 

spoluzavazadel“ a „Úschova během přepravy“. 
Přeprava kočárků bude možná pouze do 
vyčerpání kapacity autobusu náhradní 
dopravy.

Za případné komplikace způsobené výlukami 
se předem omlouváme.

Na území SRN vlaky nezastavují pro nástup 
a výstup cestujících! 
U  vlaků, které ukončují či začínají jízdu na 
území SRN, je jejich provoz zajištěn pouze 
na území ČR (relace Děčín hl.n. - Dolní Žleb - 
Schöna budou s  platností od 8.3.2021 jezdit 
pouze v úseku Děčín hl.n. - Dolní Žleb a zpět 
podle stávajícího JŘ 2020/2021).
V úseku Dolní Žleb - Děčín hl. n. pojedou vlaky 
v  odlišné časové poloze (kromě Os 21001) 
podle přiloženého mimořádného jízdního 
řádu.

Doporučujeme cestujícím ověřit si svůj 
spoj před cestou a  vyhledat si ho v  našem 
vyhledávači spojení https://spojeni.kr-
ustecky.cz nebo je cestujícím k  dispozici 
Centrální dispečink Dopravy Ústeckého kraje 
na telefonním čísle 475 657 657.

Vážení,co vybrat z toho množství událostí za 
poslední týdny? Začněme třeba Ústeckým 
krajem:
a) Přes drahé poradce, očkovací koordináto-
ry a aféry se statisícovými „poradenskými“ 
smlouvami u Krajské zdravotní, a.s. a pana 
hejtmana (asistentka Marschallová, multiře-

ditel Chodacki, poslanec Richter… atp.) Ús-
tecký kraj zůstává nejhorší v zajištění očkování 
svých obyvatel. V našem kraji by přitom nyní 
mělo hlavně jít o  zásadní, kvalifikovaný, sou-
středěný a společný postup ve věci budoucích 
dotací do našeho kraje, mohou sem jít desít-
ky miliard! Ale na to naši představitelé nemají 

čas. Řeší své problémy … a drobnosti.
b) V  souvislosti se zdravotnictvím vyšel za-
jímavý rozhovor s Radou kraje odvolaným 
expředsedou představenstva Jindřichem 
Zetkem. Vnitřní zadluženost nemocnic sdru-
žených pod KZ, a.s. odhaduje na 6 - 8 mld Kč, 
a pak říká: „Když budeme nadále ignorovat stav 
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těch nemocnic, doběhne nás to v  poskytování 
péče. Pokud se investiční politika nezmění, bu-
dou mít ty okrajové nemocnice velké problémy. 
Děčín, na něj spadne velká zátěž poskytová-
ní zdravotní péče Šluknovskému výběžku, 
a o to je ta situace horší, takže čekají nás těžké 
časy....”
Dostupnost zdravotní péče na Děčínsku může 
být ještě horší, než právě je? Žádný ze slibů 
převzetí rumburské nemocnice (k  Novému 
roku, k 1.4…)  taky už neplatí (možná k 1. 7.?). 
Přišli na to, že když se něco pronajímá, musí 
se dodržovat zákony…   a  také svá vyjádření 
k  UOHS ve věci přebírání nemocnice v  Lito-
měřicích… Mluvil jsem s předsedou předsta-
venstva KZ, a.s. Adamem Vojtěchem, a  slíbil, 
že přijede na Děčínsko a Šluknovsko, aby se na 
místě podrobněji seznámil se situací...
c) O novém řediteli krajského úřadu, JUDr. 
Holubovi, který byl odejit ze stejného mís-
ta Středočeského kraje, kde se mu podaři-
lo s  posvěcením exhejtmanky Jermanové 
ze sebe udělat nejdražšího úředníka v  Česku 
(s oficiálním platem přes 200 tisíc Kč měsíčně), 
jste asi četli. Stejně jako to o  těch poraden-
ských smlouvách za nesmysly v  řádu milionů 
a  že to vyšetřuje Centrála pro organizovaný 
zločin a  padají první obvinění. Mě by tak jen 
zajímalo, proč se pan hejtman domnívá, že 
zrovna takové lidi Ústecký kraj nejvíce potře-
buje? Jakoby tady na severu bylo nějaký Paler-
mo, nebo co...?
d) Odehrává se mnoho důležitých kroků 
k  budoucímu čerpání EU fondů, z  nichž 
mnoho miliard je či může být nasměrováno 
k nám na sever. Když se ale účastním jednání 
v Praze, aktivita a přístup zástupců našeho kra-
je jsou i nadále spíše žalostné. Buď nepřijedou 
nebo pošlou nepřiměřeného zástupce (např. 
z Moravskoslezska a Karlovarska přijedou při-
pravení náměstci hejtmana; za nás se dostaví 
radní... a  ... nic). Příprava Plánu pro spraved-
livou transformaci Ústeckého kraje je laxní 
(ve Fondu pro spravedlivou transformaci pro 
naše uhelné kraje je přes 40 miliard Kč! Kam 
přijdou a  na co, je i  na našem vedení kraje. 
Co se tam peče? A peče se tam vůbec něco? 
I  o  tomto bylo mimořádné a  opozicí svolané 
jednání krajského zastupitelstva. Moc jsme se 
toho ale nedozvěděli – jen obecnosti, a že se 
spěchá...)
e) Ve středu 17.3. jsem vystupoval na plénu 
Senátu primárně k Národnímu plánu obno-
vy(NPO), ale vzal jsem to trochu podrobněji 
v souvislostech. 
g) z  NPO do zdravotnictví má jít relativně 
rychle cca 5 + 15 miliard Kč (dalších cca 12 
+ 7 mld. Kč z ReactEU – ovšem jak to využije 
náš kraj se nedozvíte!). Ale je to opět hlavně 

pro centrum. Třeba na vybudování „Českého 
onkologického institutu“ má jít 6,85 mld. Kč. 
Ale nemají k  tomu nic. Ani nevědí, kde ten 
institut chtějí postavit. Někde v  Praze. Mají 
prázdné ruce a chtějí skoro 7 miliard na vzduš-
ný zámek poletující kdesi nad Prahou. Místo 
aby nasměrovali miliardy do posílení kolabují-
cích regionálních nemocnic (na což právě uka-
zuje kovidová krize!)!
Na to, jak pandemie poukázala na tragickou 
nedostupnost zdravotní péče v  regionech, 
kam by tedy měly primárně směřovat evrop-
ské peníze na obnovu a posílení po pandemii, 
jsem hovořil i na předcházejícím plénu k mini-
strovi Blatnému a vyzývám k tomu i premiéra.
h) V  této souvislosti prosím obyvatele Dě-
čínska, aby své poznatky o  nedostupnosti 
zdravotní péče, ať už se to týká praktického 
lékaře nebo pediatra, zubaře, či jakéhokoli 
specialisty jako např. gynekologa, ortope-
da, kardiologa, psychiatra atd., zazname-
návali do formuláře na tomto webu https://
nedostupnapece.mzcr.cz. Konečně ho vytvo-
řili (když mi vždy argumentovali, že nemají 
žádné stížnosti!). Zaznamenáním tohoto faktu 
se tato informace dostane k Vaší zdravotní po-
jišťovně, která za dostupnost zdravotní péče 
zodpovídá, a  ministerstvu, které pojišťovny 
kontroluje. Už se s tím musí začít něco dělat… 
odpovědi třeba i zašlete, myslím, že se dozví-
me věci …(zubaře ? – máte v Liberci … atp.). 
Časem si vyžádám zpětnou vazbu a reakci.
i) Plán spravedlivé územní transformace. 
Jeho příprava se má odehrávat za úzké účasti 
nejen regionů. Z ministerstev nám sdělují, jak 
je Plán zpracováván za aktivní účasti místních 
samospráv a mnoha dalších zapojených akté-
rů. Realita je taková, že vedení našeho kraje 
nechtělo stav příprav plánu ukázat ani svým 
krajským zastupitelům - museli jsme si to sami 
vynutit svoláním zastupitelstva! Prý proběh-
ly i  workshopy pro města a  obce a  podnika-
tele…. Už jste se tedy za města, obce, malé 
podnikatele, neziskovky atd. mohli zúčastnit? 
A kolikrát? Pokud ano, proč ten Plán směřuje 
většinu prostředků převážně do velkých pri-
vátních firem? A vlastně ani nám ho neukáza-
li?!
Celkem na tři kraje je 40 miliard Kč. Morav-
skoslezsko má dojednáno minimálně 20 
miliard Kč (přitom měřítko nemá být jen počet 
obyvatel, ale také postiženost území, jeho ve-
likost... Naši vůbec neargumentují ... se tam 
hádáme za ně!.. Dostaneme tak jen cca 12 
miliard? A co území mimo těžbu uhlí, co třeba 
cestovní ruch, o čemž se mluvilo jako o směru, 
kam zamířit celý region ... Krušnohoří UNESCO 
... atp. Nic?
Ministerští argumentují, že vše schvaluje  

Regionální stálá konference, takže jsme si 
to vlastně vše sami odsouhlasili. RSK je za-
plavována stále novou změtí na sebe údajně 
navazujících strategií, textů, odkazů a  do-
kumentů, které ji mají spíše zaměstnat, než 
cokoli zdůvodnit. Salvami nepřehledných do-
kumentů umlčená RSK tak snad proto dává 
mlčky vzniknout projektům velkých hráčů?! 
Chybí projekty samospráv, živnostníků i  ma-
lých firem. Má vůbec někdo v RSK na starosti 
jejich oslovování? Vysvětluje někdo, o  co lze 
žádat? Ví někdo v  RSK, jak vypadá sesbíraný 
zásobník projektů a co v něm je?
Ale pořád se ve Fondu spravedlivé transforma-
ce jedná jen o „drobné“. Do ČR půjde v tomto 
plánovacím období cca 1000 miliard Kč! (bili-
on korun!).  A více než polovina z nich je „ko-
hézních“, tedy určená pro vyrovnávání rozdí-
lů mezi regiony, u  nás hlavně do Ústeckého 
a  Karlovarského kraje jako „bezkonkurenčně“ 
nezaostalejších regionů v  zemi. Mluvíme tak 
o cca 550 miliardách Kč, oproti cca 40 miliar-
dám Kč z Fondu spravedlivé transformace, tj. 
o 13x větší alokaci. Ale na ministerstvech argu-
mentují, že my máme ten svůj námi schválený 
Fond pro spravedlivou transformaci, tak už 
žádné zvýhodňování nepotřebujeme. Toto 
ale nelze za žádných okolností připustit. Náš 
region musí být zvýhodněn zvláštními výzva-
mi, bodováním, určením alokace atp. Ale to 
musí někdo z vedení kraje být slyšet… My se 
o to snažíme mj. ze senátního i poslaneckého 
Podvýboru pro regiony v transformaci!
Dalších 150 až 200 miliard Kč půjde z tzv. Mo-
dernizačního fondu.  A  opět to samé. Min. 
80% směřuje velkým firmám...a  argumentu-
je se, že z  velké části půjdou do našeho kra-
je (logicky, chce-li EU a ČR ukončení využívání 
a  spalování uhlí a  navíc těžko lze povolit vý-
stavbu velké elektrárny jinde, natož sítě, např. 
napojení na sítě 400 kV!). Ale ani toto nesmí 
být bráno jako úlitba, alibi právě pro ostatní 
kohézní fondy (jako náhrada …   Není to ná-
hrada, je to doplněk, má to být NAVÍC k  fon-
dům na kohezní politiku). Často totiž slyším … 
máte tam na severu svůj Fond „spravedlivé“ 
transformace … a dostanete hodně z Moder-
nizačního fondu… tak dejte pokoj. 
To nesmíme připustit!  Finance z  Moderni-
začního fondu nepůjdou „nám“, ale na pře-
stavbu energetiky České republiky!
j) MŽP a  jeho nečinnost je patrná nejen na 
Bečvě, ale v  mnoha dalších věcech. A  to, co 
z nich vypadává po letech práce, je nedotaže-
né. Tak třeba nová odpadová problematika 
platí, ale nemá prováděcí předpisy. 
Už je toho textu příliš, tak příště zase na čte-
nou a nedejme se!

Váš senátor, Zbyněk Linhart
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Zdravotně znevýhodnění lidé našli práci v Rumburku

Mikulášovická kraslice virtuální 
je už minulostí

Do konce května 
lze požádat o 

retrostipendium

Také lidé z  Mikulášovic jezdí od loňského 
října pracovat do nové pobočky brněnské 
společnosti MYJÓMI družstva invalidů. Firma 
za podpory rumburského úřadu práce a vedení 
města v  místě uvedla do provozu dvě dílny 
– montážní v  ulici Slovenského národního 
povstání a  šicí v  ulici Matušova. V  montážní 
dílně, která dává práci pěti desítkám lidí, se 
od února pracuje na dvě směny, přičemž při 
získávání nových zaměstnanců je využíváno 
jak služeb tamních agentur Pondělí a  Krok, 
které se zabývají sociální rehabilitací, tak 
osobního doporučení stávajících pracovníků 
přivádějících své známé. Šicí dílna je 
koncipovaná pro osm švadlenek, ale v případě 
potřeby je možné kapacitu rozšířit. Právě 
z  šicích dílen MYJÓMI vycházejí originální 
Betelné šátky s nanofiltremwww.betelnesatky.
cz , které loni na jaře vznikly jako odpověď 
na koronavirovou epidemii.  Zaměstnanci 
pracují od dvou do šesti hodin denně, anebo 
pouze některé dny v  týdnu, záleží na jejich 
zdravotním stavu a potřebách. Každý provádí 
činnosti, které mu „sedí“ nejlépe, protože 
k firemní filozofii patří nejen odvedení zakázky 
v prvotřídní kvalitě, ale zároveň i spokojenost 
zaměstnanců.
Na zprovoznění pobočky v  Rumburku 
se podílela její stávající vedoucí Lucie 
Kašparová, jež před časem oslovila vedení 
MYJÓMI s  tím, že ve městě i  okolí je vysoká 
míra nezaměstnanosti a  mnoho zdravotně 
znevýhodněných lidí, kteří se mají problém 
uplatnit na trhu práce, i  když by pracovat 
chtěli. Navíc s  vedením kolektivu v  chráněné 
dílně již měla zkušenosti. „Podle mého zjištění 
takových nezaměstnaných byly více než dvě 
stovky, i když u nás jsou i další chráněné dílny, 
a tento údaj mi pak potvrdili na úřadu práce,“ 
uvedla Lucie Kašparová. V  okolí se navíc 
nachází řada domovů a  i  v  nich se najdou 
zruční klienti, kteří mají zájem o práci.

Šití, balení i kompletace
Zaměstnanci v  montážních dílnách se 
zabývají různorodou činností, nejčastěji 
ale jde o  balicí a  kompletační práce, jako je 
například přebalování produktů, lepení etiket, 
tvorba dárkových balíčků a podobně. Jednou 
z  prvních zakázek v  rumburské dílně bylo 
balení dřevité vlny. Denně tamní zaměstnanci 
připravili dva tisíce balíčků po 30 a 40 gramech 
vlny, které skládali do pytlů po padesáti 
kusech, takže denně zvládli naplnit 40 pytlů, 
které poté putovaly k zákazníkovi.     
MYJÓMI družstvo invalidů bylo založeno před 
sedmi lety a  jeho prvním počinem se stal 
brněnský provoz ruční myčky automobilů. 
Od toho se odvíjí i  samotný název firmy, 

jenž je inspirovaný brněnským hantecem 
(nářečím). Tedy ‚myjó mi káru‘ (umývají mi 
auto) = MYJÓMI. Postupně se z  prvních šesti 
zaměstnanců společnost rozrostla na více 
než 450 pracovníků v  chráněných dílnách 
na osmi místech republiky, jimiž jsou Brno, 
Pohořelice, Svitavy, Břeclav, Třebíč, Miroslav, 
Choceň a Rumburk. Firma je důkazem, že i lidé 
s hendikepem mohou za vhodných podmínek 
pracovat, být prospěšní a  zároveň se kvůli 
svému zdravotnímu znevýhodnění necítit 
společností odstrčení a opomíjení.  
Chráněná dílna MYJÓMI zaměstnávající 
zdravotně hendikepované funguje 
v Rumburku od října 2020. 

Lenka Mašová – firemní redaktorka

Po loňské zkušenosti, kdy nám protivirová 
opatření výstavu znemožnila uskutečnit, 
proběhla letošní již 11. Mikulášovická kraslice 
formou virtuální výstavy. Tuto formu jsme 
si už vyzkoušeli při konání zimní výstavy 
zvířat, která proběhla úspěšně. Pro mnohé 
vystavovatele, ale i návštěvníky je to stále něco 
nezvyklého, ale doba je už taková a  musíme 
se jí umět přizpůsobit, tedy pokud hodláme 
nějakou činnost vyvíjet a  coronavirus není pro 
nás s  ohledem na svoji lenost vysvobozením. 
A protože to není náš případ, připravili jsme se 
i na tuto eventualitu. 
V  průběhu velikonočních svátků od soboty 
do pondělí měli návštěvníci akce možnost 
zhlédnout vystavené exponáty na výstavní 
facebookové stránce a dát svůj hlas exponátům, 
které se jim nejvíce líbily. Exponátů se tentokráte 
sešlo 22, převážně se jednalo o  kategorii 
jiných velikonočních předmětů, kterých bylo 
deset. Návštěvníci svými 85 hlasy rozhodovali 
o vítězích v jednotlivých soutěžních kategoriích. 
V soutěži kraslic byl v nejmladší věkové kategorii 
/do 6 let/ nejúspěšnější Tomáš Ritter, který se 
ziskem 22 hlasů stal současně nejúspěšnějším 
vystavovatelem, v  kategorii do 10 let byl 
nejúspěšnější Jakub Frejlach, v kategorii do 15 let 
jeho bratr Petr Frejlach, všichni členové zdejšího 
chovatelského kroužku, mezi nejstaršími 
soutěžícími /18+/ se stala vítězkou Zuzana 
Ritterová z  Mikulášovic se ziskem 19 hlasů. 
Věková kategorie do 18 let nebyla obsazena. 
V  soutěžní kategorii v  pletení pomlázek se 

vítězem stala rovněž Zuzana Ritterová ziskem  
9 hlasů. V  kategorii jiné velikonoční výrobky 
diváci vybrali za vítěze Zbyňka Mejstříka ml., 
rovněž člena zdejšího kroužku. Tentokrát se do 
naší akce nezapojil žádný přespolní účastník. 
Za své nápady a  šikovnost v  rámci udržování 
našich národních tradic převzali vítězové hezké 
poháry, diplomy, čokoládové zajíčky a  další 
věcné ceny v následujícím týdnu po velikonocích 
v  Obchodě u  Žida, který s  našim spolkem 
dlouhodobě při našich akcích spolupracuje. 
Za podporu soutěže děkujeme rovněž městu 
Mikulášovice a  několika tradičním sponzorům: 
Spolku kolem dokola a  ovoce-zelenina Monika 
Kremličková z Mikulášovic. Budeme si fandit, že 
v příštím roce se již tato tradiční akce uskuteční 
klasickým způsobem, který umožní vyšší účast 
soutěžících.

Vlastimil Jura, předseda MCHZ Mikulášovice

Student, který nastoupil do 1. ročníku 
střední školy, může nyní požádat 
o  retrostipendium.  To je vypláceno 
měsíčně ve výši až 1500 Kč. Dále může 
získat jednorázový příspěvek na školní 
pomůcky ve výši 2000 Kč. Podmínkou je:
• Minimálně jeden z  rodičů má pouze 

základní vzdělání
• Student požádá do 30. 5. 2021
Jak stipendium funguje?
Studenti se ve smlouvě zavazují dodržovat 
dané podmínky. Nejdůležitější z  nich je 
prospěch, tedy ten nebude ve čtyřech 
vybraných klíčových předmětech horší 
jak 3. Stejnou váhu má nízká absence ve 
škole. Každý měsíc se schází s poradcem, 
který ověří plnění podmínek a  potřebu 
studenta další podpory ve studiu. Na 
této schůzce je studentovi vyplaceno 
retrostipendim. Na konci školního roku je 
možné za dobré výsledky získat bonus ve 
výši 2.000 Kč. 
Kostka Krásná Lípa ve spolupráci s Člově-
kem v tísni rozděluje Retrostipendia Alba-
tros. Cílem retrostipendijního programu 
je podpora studenta v  úspěšném absol-
vování školy. 
Aktuálně Kostka podporuje 22 studentů. 
Kateřina Luňáková, tel. 775 441 238, 
Kostka Krásná Lípa, p.o.

Vítězové v  jednotlivých kategoriích si za svoje 
snažení odnesli tradiční pohár.
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Pozvání na květnový výlet po památnících 
osvobozování v roce 1945 na Šluknovsku

Pozvání na vzpomínkové setkání na 
paměť osvobození našeho města 

Už léta při naší činnosti nás trápilo, jaké 
neznalosti o  místní historii mají zdejší děti, 
ale nejenom ony. I  proto si náš nový spolek 
dal do vínku především zájmové a neformální 
vzdělávání a činnosti dětí a mládeže, podporu 
domácího chovu zvířat, ekologickou výchovu, 
péči o přírodu a životní prostředí a že povede 
své členy i veřejnost k vlastenectví, společenské 
odpovědnosti a  udržitelnému rozvoji 
a  návratu k  občanským hodnotám a  hrdosti 
na své bohaté národní tradice. Proto v našem 
programu pro veřejnost jsou již několik let 
kladení věnců u  památníků osvobození 
v našem městě, výsadba stromů na památku 
sv.Anežky České nebo výročí vzniku našeho 
státu, ale i  pořádání výstav Mikulášovická 

kraslice. Snažíme se všem občanům našeho 
města, nejenom dětem a mládeži, nabídnout 
připomenutí naší historie a  tradic, na které 
bychom měli být společně hrdí.
Do tohoto programu patří i  seznámení 
s památníky na květen 1945 ve Šluknovském 
výběžku, které za podpory Města Mikulášovice 
pro širokou veřejnost připravil náš spolek. 
Seznámíme se s  historií regionu, abychom si 
uvědomili, že brzy bude na mladé generaci, 
aby se nic podobného, jako byla 2.světová 
válka, už nikdy neopakovalo! Průvodce nám 
bude dělat náš dlouholetý spolupracovník 
v  této oblasti a  m.j. autor několika publikací 
o  historii Šluknovského výběžku Radek 
Antonov, kterého takto budou moci účastníci 

akce osobně poznat.
Zájemci o  účast na akci se přihlaste co 
nejdříve, aby bylo možno zajistit potřebnou 
kapacitu dopravy. Nevylučujeme drobnou 
změnu termínu a  času podle vývoje 
covidových opatření. Sraz - odjezd plánujeme 
z  náměstí v  Mikulášovicích ve středu  
5. května ve 13 hodin. Přihlášky prosíme  
na e-mail: chovatelemikulasovice@seznam.cz,  
na události na FB: Výlet po památnících 
osvobození v  roce 1945 na Šluknovsku nebo 
SMS na čísle 602 682 600.

Vlastimil Jura, 
předseda spolku Mladí chovatelé zvířat

Prodej slepiček
Červený Hrádek prodává slepičky typu Tetra 

hnědá, Dominant všechny barvy, Green Shell- 
typuAraukana a Dark Shell- typu Maranska.

Stáří 16 - 20 týdnů. Cena 185 - 229,- Kč/ks.

Prodej se uskuteční: 

23.5. a 20.6. 2021
Mikulášovice  -  u základní školy  

15.50 hod.
Výkup králičích kožek- cena dle poptávky.

Informace: Po-Pá  9.00 - 16.00 hod. 
Tel.: 601 576270, 728 605 840

www.drubezcervenyhradek.cz

Zdejší spolek Mladí chovatelé zvířat zve 
naše spoluobčany města již tradičně 
k  uctění památky osvoboditelů našeho 
města a  k  položení věnců k  památníku 
osvobození před základní školou na 
náměstí a  následně u  hrobu zdaleka ne 
neznámého padlého vojáka na zdejším 
hřbitově. Vzpomínka se uskuteční ve 
výročí osvobození města 9. května od 
10.00 hodin. Naše město, stejně jako celý 
výběžek osvobozoval 36. pěší pluk 8. 
pěší divize 2. polské armády pod velením 

generála Karla Swierczewského. Velitelem 
8. pěší divize byl plk.Józef Gražewicz.
Nápis na památníku u základní školy zní:
Polská 8. pěší divize armády Gen. K. 
Swierczewského zlomila 9. května 
1945 silný odpor německých fašistů 
v  Mikulášovicích. Boj polských vojsk 
po boku Sovětské armády napomohl 
osvobození naší vlasti z  hitlerovské 
poroby.

Vlastimil Jura, 
předseda spolku Mladí chovatelé zvířat

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

KALENDÁŘ AKCÍ

Výroční zpráva velitele Sboru dobrovolných hasičů v Mikulášovicích za rok 2020

Je mojí povinností abych jedenkrát ročně provedl vyhodnocení činnosti JSDH za uplynulý rok. Opětovně musím připomenout dobrou spolupráci 
s vedením města Mikulášovice a jeho zastupitelstvem. V roce 2020 nám byl schválen rozpočet v celkové výši 644.000,- Kč.

Datum Lokalita Zasahující/
záloha

14. 1. 2020 Požár RD – hořící saze Mikulášovice č.p. 966 7

22. 1. 2020 RD – Dohašení ohnisek Mikulášovice dol. č.p. 747 8

14. 3. 2020 Požár – Pět ohnisek na komunikaci Mik. dolní 7

16. 5. 2020 Požár  RD – Hořící saze Mikulášovice  č.p. 855 8

22. 5. 2020 Požár – Chaty + Lesní porost Jetřichovice 9

5. 10. 2020 Požár Nízké budovy Lobendava č.p. 281 8

5. 11. 2020 Požár – Nedohašené ohniště Zlodějka 6

8. 12. 2020 Požár – Nedohašené ohniště Tomášov 9

POŽÁRY ZA ROK 2020

V roce 2020 zasahovala naše jednotka také u 18 technických výjezdů, čištění 
koupaliště, pročišťování městské kanalizace, ve spolupráci s  IZS - Hledání 
osob, likvidace vosích a sršních hnízd, únik ropných produktů na komunikaci, 
dopravní nehoda, záchrana zvířat z výšky, z hloubky apod. 
Celkem se tak na technických výjezdech podílelo 115 členů a bylo odpracováno 
171 hodin.
Všem, kteří se na těchto výjezdech podíleli, mnohokrát děkuji.

Naše jednotka se podílela na těchto akcích:
15. Reprezentační ples Města Mikulášovice
Retro MDŽ Slovanský dům

Ukázka hasičské techniky - Letní tábor Chřibská
Ukázka hasičské techniky - Letní tábor ČSCH Salmov
Slavnostní otevření Hasičské zbrojnice Jiříkov
Cyklistický závod Tour de Zeleňák - výpomoc ve Šluknově
Na těchto 6 akcích se celkem účastnilo 22 hasičů a odpracováno 
bylo v souhrnu 85 hodin.
Jednotka se taktéž podílela na osvětové a  preventivní akci, 
informace občanů k prevenci  COVID - 19. 
Do této činnosti se zapojilo celkem 36 hasičů s  celkovým 
počtem 102 hodin.
Aby jednotka spolehlivě fungovala, musí se provádět údržba 
techniky výstroje a  výzbroje, to se děje každý týden v  úterý 
tzv. úterní brigády. Těchto 50-ti úterků se zúčastnilo celkem 
311 členů, při kterých členové odpracovali 622 hodin. Všem 
bych touto cestou chtěl za vykonanou práci a úsilí při údržbě 
techniky moc poděkovat.
Dále provádíme školení a odbornou přípravu členů výjezdové 
jednotky. Do těchto školení bylo zapojeno 15 mužů a 2 ženy. 
Průměrně 14 % členů absolvovalo všech 11 školení. Této 
činnosti jsme věnovali celkem 630 hodin.
Touto cestou bych chtěl vyjádřit poděkování vedení města za 
podporu při prosazování nároků na dovybavení naší jednotky 
a  podporu při udržování akceschopnosti hasičské jednotky 
a její techniky.

Ohni zmar, 
velitel JSDH Mikulášovice - Jehlička Petr
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FOTOZPRÁVY

Úklid po městě je stálou a  opakující se činností, ale pokud budeme stále dokola 
uklízet nepořádek po nepřizpůsobivých spoluobčanech, tak asi z místa nepohne-
me. Pro ilustraci jeden z pohledů na čerstvě vzniklou skládku pneumatik v Miku-
lášovičkách. Jenom za duben jsme uklidili hned několik multicar odpadu, který se 
běžně a legálně skládkuje ve sběrném místě.

Průjezd nově vzniklé linky vlaku od Liberce proběhl ještě s uskladněným dřevem na 
středním nádraží, nyní je již okolí poklizené, všechny pomalované tabule umyté. 
Zbývá pouze odstranit rozpadlou manipulační buňku, majitel bude vyzván k uči-
nění nápravy.

Pravidelnou kontrolou byl zjištěn pohyb stropních podhledů na malém sále místní 
sportovní haly. Byla provedena důkladná kontrola a následná oprava. Jednalo se 
pouze o menší uvolnění několika okrasných podhledových desek. 

Prvním vlakem, který zahájil provoz na nově zavedené lincez Liberce přijela řada 
turistů, ti se pak vydali na výlet z horního nádraží do osady Kopec a dále pak do 
skal Českého Švýcarska.

Pravidelnou každoroční akcí našich dobrovolných hasičů na jaře bývá vyčištění obou koupacích nádrží na městském koupališti. Stejně tomu bylo i letos, počasí nebylo úpl-
ně ideální, trochu té vody přišlo nejen od spodu, ale také z vrchu. I přes sychravé počasí si naši hasiči s tímto úkolem poradili a za odvedenou práci jim upřímně děkujeme.
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HISTORIE
Španělskou chřipku a koronavirus dělí jedno století - dokončení

Zatím, co jsme se minule seznámili s  místy 
prvního výskytu španělské chřipky, s  jejím 
rozmachem a  opatřeními v  boji proti ní, 
měli bychom něco vědět i  o  důsledcích této 
tragédie.
Ohnisky šíření se stejně jako po sto letech 
stávaly kromě jiných zařízení i  nemocnice 
a sanatoria. V  lékárnách začal být nedostatek 
léčiv, hlavně těch na zmírnění bolesti 
a  dalších příznaků. Na dopadech z  epidemie 
se podepsal i  laxní přístup úřadů. Podniky 
postrádaly zaměstnance, pro onemocnění 
mnoha horníků docházelo uhlí. Na nedostatek 
zdravých lidí doplatily i  žně. Zoufalá doba 
produkovala zoufalce, kteří podléhali mýtům 
a  šířili zoufalé myšlenky. Jedni vdechovali 
kouř ze dřeva, nosili u  sebe síru, nechávali si 
vytrhnout mandle a zuby, hltali talíře červené 
řepy, jiní si nechávali pustit žilou, žádali 
injekce mléka či kyseliny mravenčí. Ostatně 
i  v  dnešní době se našli podobní pomatenci. 
Je až s podivem, že jedním z nich byl president 
nejmocnější velmoci pan Donald Trump, který 
přišel s  teorií očkování dezinfekcí či léčbou 
světlem.
Informace o počtu obětí se značně rozcházejí. 
Přeci jen v té době nebyla taková propojenost, 
jako je tomu dnes díky technickému pokroku 
a  médiím. Celosvětová úmrtnost se podle 
několika zdrojů udává v počtu mezi 17 až 50 
miliony, odvážná hodnocení hovoří dokonce 
až o 100 milionech nebožtíků.
Čísla určující počet obětí se rozcházejí 
i  v  případě sčítání následků této nemoci 
v  Čechách. Zaznamenán je rozsah mezi 
40 tisíci mrtvých, až po jednou tak vysoké 
číslo, tedy 80 tisíc, přičemž v  evidenci 
nejsou začleněni vojáci v  počtu dvou až 
pěti tisíc mužů. Pomalu se zdá, že té spodní 
hranice dosáhneme i  tentokrát. V  porovnání 
s  dnešním problémem tenkrát umírali mladí 

lidé ve věku mezi 20 a 40 lety, oslabení jedinci 
a  také těhotné ženy. Důvodem většiny úmrtí 
byl zápal plic nebo masivní krvácení do plic. 
Tehdejší internista J. Pelnář popisuje průběh 
nemoci, kterou doprovázel průjem, horečky, 
třesavka, kašel, těžká slabost, krácení dechu, 
modrání rtů, zrychlený tep, značné pocení, 
nechuť k jídlu, problémy při polykání. Jako by 
i  dnes problémy po napadení koronavirem 
popisoval kterýkoliv lékař nebo některý 
z  postižených. Zajímavé oproti našim 
zkušenostem bylo, že velice často odcházeli 
lidé v  plném zdraví a  problémy se vyhýbaly 
starcům, souchotinářům a jinak nemocným.
Úmrtní list byl tehdy, stejně jako je tomu 
i dnes, vystaven mnoha známým a populárním 
osobnostem jako byli například malíř Bohumil 
Kubišta, brazilský president Alves, jihoafrický 
premiér Botha, rakouský malíř Gustav Klimt, 
francouzský básník G. Apollinaire a  další. 
Onemocněli i  autor Phila Marlowa Raymond 
Chandler, herečka Mary Pickfordová, generál 
Pershing, Lenin, poslední rakouský císař Karel 
I., německý císař Vilém I., etiopský císař Haile 
Sellasie, španělský král Alfons XIII., americký 
president Wilson, Walt Disney, Franz Kafka, 
S. K. Neumann, nebo Fráňa Šrámek. Prvním 
zesnulým v Čechách měl být podle tehdejšího 
tisku jistý Egon M. Prorok z  Prahy Smíchova. 
Koroner pro něj vystavil úmrtní list k  12. září 
roku 1918. Česká vydavatelství, konkrétně 
Prager Tagblatt měl ale asi značné zpoždění 
a  špatné paparazi, protože jinde v  Evropě 
s  nemocí bojovali a  umírali už několik 
měsíců. Jako i  v  mnoha dalších zemích, byl 
i  u  nás obrovským problémem velký počet 
nebožtíků. Nebylo kam pohřbívat, nestačily 
se vyrábět rakve a nebylo ani dost schopných 
a  ochotných, aby kopali hroby. Z  fronty 
povoláni zákopníci, pohřbívalo se do hrobů 
hromadných, mnohdy i bez rakví. Omezována 

je účast na pohřbech, nedostávalo se kněží. 
Španělská chřipka v každém případě zabila víc 
lidí, než I. světová válka. Nemocí byly ovlivněny 
i  oslavy samostatného Československa. Už 
tenkrát se projevovalo „papalášství“. Našeho 
plukovníka Prymulu nám připomíná případ 
sanfranciského starosty, který rovněž kázal 
vodu a pil víno. Ve městě nařídil vysoké pokuty 
za nenošení roušky ve výši 50 dolarů, načež byl 
sám přistižen na boxerském utkání bez této 
ochrany.
Závěrem můžeme jen konstatovat, že 
podle toho, co jsme se z  historických análů 
o  španělské chřipce dozvěděli, jasně vidíme, 
a mrazí z  toho v zádech, že to, co prožíváme 
dnes s  koronavirem už tady jednou v  úplně 
stejné podobě bylo. Naši předkové se s  tou 
zákeřnou nákazou nakonec vypořádali. Věřme, 
že i  my se co nejdřív vrátíme do normálního 
života, Bez různých a  hrůzných omezení, bez 
nemocí, bez zbytečných úmrtí. Nemáme sice 
v ruce křišťálovou kouli, ale budeme se modlit 
za to, aby v  budoucnu na lidstvo už takový 
agresor nezaútočil.
Petr Horák

P.S.
Právě proto, že jsme za minulý rok všichni přišli 
do styku s  epidemií a  mnozí z  nás si prošli 
těžkým průběhem následné nemoci nebo byli 
na covid 19 pozitivní, měli bychom si dnes 
už připustit jen pozitivní myšlenky na lepší 
časy, které, jak doufáme, na sebe nenechají 
dlouho čekat. K  tomu se ale budeme muset 
ještě chvilku uskrovňovat, protože stále ještě 
nevycházíme nejen z  domu ale i  z  údivu 
především proto, kolik lidí stále ještě nevěří, že 
epidemie vůbec existuje. Chová se nesmyslně 
a  před nařízeními na ochranu svou i  svých 
bližních se při mnoha protestech ohánějí 
svobodou a demokracií.

Ilustrační fotografie dodal: Petr Horák
Fotky z dob řádění španělské chřipky vyvolávají u současníka přinejmenším velice zvláštní pocity. Od těch dnešních se liší snad jen tím, že jsou černobílé.
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TIP NA VÝLET
Janov, Růžová a Belvedér

Pranostika hovořící o  tom, že když je březen, 
za kamna vlezem, duben ještě tam budem, 
je za normálních okolností v  této době 
většinou docela příjemná. Ne však v  dnešní 
době, kdy jsme byli nuceni za kamna vlézt už 
před rokem a s malými přestávkami tam měli 
zůstat dodnes. To ovšem neznamená, že si 
v té izolaci nemůžeme zlepšit náladu alespoň 
plánováním nějakého příjemného výletu na 
lepší časy, které tak toužebně očekáváme. 
Takže co třeba tenhle. Dá se říci, pro všechny 
případy ještě bezkontaktní.
Evropská unie nás sice hned na začátku 
chtěla ranit na místě nejcitlivějším, když nám 
zakázala pomazánkové máslo, olomoucké 
syrečky a  tři dny starý guláš. Ale na stranu 
druhou nám přinesla některé vymoženosti. 
Jednou z nich je i šance, že si cestu za našimi 
českými památkami a  turistickými cíli, 
můžeme střihnout přes Sasko a zkrátíme si ji 
tím mnohdy i  o  polovinu. No a  této výhody 
využijeme i  dnes. Bude-li nám ovšem už 
dovoleno.
Všechny tři objekty, které máme v  úmyslu 
navštívit leží nedaleko od sebe, jenom pár 
kilometrů nad Hřenskem, kam je to nejblíž 
právě přes bývalé NDR. Jako první nemůžeme 
minout obec Janov, která v  minulosti bývala 
sídlem vorařů a tkalců. Pro nás bude tentokrát 
zajímavá hlavně pro výstup na poměrně 
nedávno postavenou kovovou rozhlednu, 
s  nádherným výhledem do skal Česko - 

Saského Švýcarska nebo na greeny místního 
vyhlášeného golfového hřiště. Ve vsi je k vidění 
i větrný mlýn holandského typu z  roku 1878, 
vedený jako kulturní památka.
Z  Janova do Růžové je to coby kamenem 
dohodil a kousek došel. V obci s tímto krásným 
názvem se zdržíme poněkud déle, neb nám má 
jako krajská „Vesnice roku 2014“ opravdu co 
nabídnout. Na rozdíl od sousedů patřila kdysi 
do panství rodiny Clary-Aldringen. Ti měli velké 
zásluhy na tom, že nám zpřístupnili Pravčickou 
bránu a soutěsky nad Hřenskem. V centru na 
sebe už z dálky upoutá stavba kostela sv. Petra 
a  Pavla. Bude-li jako většina kostelů u  nás 
zavřen, prohlédneme si jeho interiér alespoň 
skrze mříže ve dveřích. Je to škoda, protože 
turistů by sem přišlo stokrát víc než věřících 
na nedělní mši. Kam už ale bude určitě přístup 
volný je rozhledna Růženka, kousek nad 
kostelem na Růžovém vrchu (619m). Je to 
novostavba vskutku atypická, připomínající 
nejspíš chobotnici. Místní ji vybudovali 
teprve nedávno. Největší radost ale uděláme 
těm nejmenším, když je na konci vesnice 
vezmeme do indiánské vesničky Rosenhill, 
která je tak trochu skanzenem, připomínajícím 
život amerických indiánů. Děti tak trochu 
přivedeme do jiného světa, podobného tomu, 
jaký jsme prožívali v  mládí my, když jsme si 
místo s „Facebucky, Ipody a Instagramy“ (či jak 
se to všechno jmenuje), hráli, vedle různých 
sportovních her, na vojáky, indiány a kovboje. 

V ležení rosenhillského tábora s několika týpí 
nám místní nadšenci v  originále předvedou, 
v  čem „Rudé tváře“ chodili, jak bydleli, jak se 
živili, čím lovili a válčili. V určitých termínech, 
nejčastěji o  víkendech, jsou na programu 
hraná představení právě pro ty nejmenší 
návštěvníky. Program najdeme zcela určitě 
na jejich stránkách na internetu. Děti si 
u Siouxů, Apačů a Čejenů mohou celou řadu 
věcí spojených s životem v prérii vyzkoušet na 
vlastní pěst a budou na tenhle výlet ještě hodně 
dlouho vzpomínat. Maminky asi naopak bude 
nejvíce zajímat výrobna a  prodejna mýdel 
s  přírodními bylinkami v  mydlárně Rubens. 
Jako překvapení bez komentáře si necháme 
i procházku po chodnících na boso.
Zajímavý rodinný výlet ukončíme na nedaleké 
nejstarší vyhlídce Česko - Saského Švýcarska, 
na Belvederu. Tuto stupňovitou terasu 
s arkádou se znakem Clary-Aldringenů určitě 
známe z  mnoha propagačních fotografií. 
Leží 160 metrů nad labským kaňonem. První 
zmínka o  ní pochází z  počátku 18. století 
a  v  minulosti se tu pořádaly koncerty, na 
které panstvo z  okolí svážely načinčané 
kočáry. Abychom hezký den nějak smysluplně 
zakončili, dáme si na terase zdejšího hotelu 
něco, na co máme právě chuť. Snad bude 
prodej přes okénko, jak je to dnes v  módě, 
otevřeno.

Text a foto: Petr Horák

Indiánské ležení v Růžové Vyhlídka Belvedér

Rozhledna RůženkaRozhledna v Janově Kostel sv. Petra a Pavla v Růžové
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Virtuální běhy 2021

Sportujeme stále v omezeném režimu

Velikonoční běh: 2.4. - 5.4.2021 - ukončeno 
Výsledky na jednotlivých tratích: 
(Pozn.: pořadí celkové, jméno a příjmení, dosažený 
čas, (počet startujících), pořadí v příslušné kategorii) 
dětský závod - 1000 m  
2.  Ondřej Fúsek – 3.08 min. (361 z.), 1. M16 
12.  Renáta Charvátová – 4.00 min. (361 z.), 2. Z16 
58.  Vítězslav Kunc – 5.02 min. (361 z.), 2. M16 
Jarní proběhnutí - 2 km 
1.  Ondřej Fúsek – 7.07 min. (802 z.), 1. M16 
3.  Tomáš Fúsek – 7.17 min. (802 z.), 1. M60 
15.  Renáta Charvátová – 8.20 min. (802 z.), 1. Z16 
22.  Andrea Fúsková – 8.51 min. (802 z.), 1. Z20 
79. Vítězslav Kunc – 10.28 min. (802 z.), 5. M16 
Hody, hody, doprovody - 5 km 
7. Ondřej Fúsek – 19.22 min. (1689 z.), 2. M16 
11.  Tomáš Fúsek – 19.39 min. (1689 z.), 1. M60 
13.  Kryštof Herejk – 20.16 min. (1689 z.), 3. M30 
177. Andrea Fúsková – 26.21 min. (1689 z.), 4. Z20 
471. Květa Fúsková – 29.45 min. (1689 z.), 56. Z50
Beru do zaječích - 10 km 
12.  Ondřej Fúsek – 41.37 min. (843 z.), 3. M16 
30.  Tomáš Fúsek – 44.50 min. (843 z.), 2. M60 
Chůze - 10 km 
1.  Tomáš Fúsek – 1.01.25 min. (502 z.), 1. M60 
15.  Andrea Fúsková – 1.18.44 min. (502 z.), 1. Z20 
16.  Květa Fúsková – 1.18.51 min. (502 z.), 4. Z50 
18.  R. Charvátová – 1.19.06 min. (502 z.), 1. Z16
Omlouváme se všem, kteří v  této tabulce nejsou 
uvedeni. Důvodů může být mnoho, například, že 
startující neuvedl v  registraci své místo působení 
nebo se registroval pouze pod anonymní zkratkou. 
Chyba mohla vzniknout také prostým přehlédnu-
tím, považte, běžecké tratě absolvovalo celkem 
4.456 běžců a chodecké distance zdolalo 705 účast-
níků. Pojďme společně podpořit za Mikulášovice 
tuto zajímavou pohybovou aktivitu, veškerý pohyb 
ať už v závodním tempu nebo jen tom rekreačním 
děláte jen a jen pouze pro sebe. Opět nabízíme, ne-
víte-li si rady s první registrací či odesláním výsled-

Podmínky se stále mění, uvolnění jsou čas od 
času a pouze minimální. Každému individuální 
tréninky nevyhovují, přesto se i mikulášovičtí 
sportovci stále připravují na nejistou sezonu. 
Celá řada závodů jarní části sezony již byla zru-
šena bez náhrady nebo přesunuta na pozdější 
dobu. Tam kde byly zrušeny například kvali-
fikační závody pro postup na MČR se situace 
ještě více komplikuje, neboť jsou nastavena 
určitá kvótová kritéria a na každého i když kva-
litního sportovce prostě a jednoduše místo ve 
startovní listině nezbyde. Své by o tom mohli 

vyprávět například běžci TOM, už v  loňském 
roce se na mistrovství ČR postupovalo indi-
viduálním klíčem, který mnohdy zavřel dveře 
těm nejmladším závodníkům, kteří se zodpo-
vědně připravovali, ale bohužel ještě nikdy ne-
měli možnost si opravdový závod vyzkoušet. 
Přesto někteří závodníci na mistrovství 2020 
uspěli a  nyní se situace opakuje, tak věřme, 
že s  příchodem sluníčka, tepla a  masivnější 
proočkovaností se situace zlepší a  začne se 
normálně sportovat. I přes všechna tato úska-
lí mikulášovičtí trénují alespoň individuálně 

a porovnávají se intervalově mezi s sebou, na-
příklad oddíl běžců s biatlonem. Pomáhá také 
účast ve virtuálních bězích na dálku v porov-
nání s jinými běžci v celé republice nebo mezi 
oddíly. S  tréninky se potýkají také skupinové 
sporty, fotbalisté sice přípravu mají, ale indivi-
duálně bez nácviku souhry, taktiky to prostě 
není ta správná příprava. Držme všem palce ať 
zdraví vydrží a situace se konečně otočí.

Zdeněk Mocík - trenér biatlonu 
a Tomáš Fúsek - vedoucí TOM

ků, nezdráhejte se nás oslovit, rádi vám poradíme.  
Informační kontakt: 739 452 734.

Následující termíny virtuálních běhů 
a chůzí: 
Čarodějnický běh: 29.4. -2.5.2021 
Tratě: 
Dětský závod - 500 m 
Dětský závod - 1000 m 
Dětská chůze - 5 km 
Let na koštěti - neměřená trať 
Běh s kočárkem - 3 km 
Čarodějnický sprint - 2 km 

Magický pentagram - 5 km 
Uteč čarodějnici - 8 km 
Čarodějnický let - 13 km 
Pálení čarodějnic - 20 km 
Chůze - 10 km 
Chůze - 20 km 
Běh země: 3.6. - 6.6.2021 
Tratě: budou teprve vypsány
Prázdninový běh: 2.7. - 6.7.2021 
Tratě: budou teprve vypsány
Letní virtuální hry:16.7. - 15.8.2021 
Tratě: budou teprve vypsány

Mimo jiných tréninkových aktivit i virtuální běhy pomohly Ondrovi k výraznému běžeckému zlepšení. 
Na MČR v atletickém krosu dosáhl skvělého času. Více na str. 12 

Přechodné uzavření turistických cest 
v oblasti Černé brány a Brtnického hrádku

Z  důvodu vysokého nebezpečí pádu smrko-
vých souší na turistické cesty Správa Národní-
ho parku dočasně uzavírá modře značenou tu-
ristickou cestu v úseku mezi Hadím pramenem 
a  Panenskou jedlí, žlutě značenou turistickou 
cestu Hřebcovým dolem a  zeleně značenou 
turistickou cestu v úseku mezi křižovatkou Pí-
sečná brána a údolím Vlčího potoka.
Rozpad smrkových souší po kůrovcové kalami-
tě podél uvedených cest již dospěl do takové-
ho stádia, že není možné zaručit jejich stabilitu 
a tedy ani bezpečnost procházejících návštěv-
níků.
Správa Národního parku České Švýcarsko 
apeluje na návštěvníky, aby se po uzavře-
ných cestách nepohybovali. V případě úra-
zu nebezpečí vystavují nejen sebe, ale také 
pracovníky záchranných složek.
Pro dočasně uzavřené cesty správa parku hle-

dá řešení, jak je zprůchodnit při současném 
minimalizování rizik pro návštěvníky. Pří-
stup pro jednotlivé cesty je individuální a závisí 
mimo jiné na významu jednotlivých cest. Ces-
ty, které jsou významné pro složky záchranné-
ho systému, jsou udržovány prioritně. Tam, kde 
to bude možné, bude provedeno bezpečnost-
ní kácení s ponecháním pokácených stromů na 
bezpečném místě nebo budou vyznačeny ob-
chůzné trasy vedoucí bezpečnějšími porosty.  
V  případě, že žádná z  uvedených možností 
není realistická, může dojít k  uzavření turis-
tické cesty na delší dobu, než dojde k  pádu 
převažující části smrkových souší. Poté budou 
cesty opět zprůchodněny.
Správa Národního parku České Švýcarsko 
žádá návštěvníky o pochopení nastalé situ-
ace. Jedná se o  přírodní proces související se 
spontánní přeměnou stanovištně nepůvod-

ních smrkových monokultur založených lidmi 
před zhruba 90 lety a  odumřelých zejména 
v letech 2018 a 2019, kdy se jimi kvůli nepřízni-
vým klimatickým podmínkám, které je oslabi-
ly, začal masivně šířit lýkožrout smrkový. 
Publikováno z oficiální webové stránky NP Čes-
ké Švýcarsko a CHKO Labské pískovce (https://
www.npcs.cz)
Správa Národního parku České Švýcarsko upo-
zorňuje na vysoké nebezpečí pádu stromů 
a  jejich částí na celém území parku. Nabádá 
ke zvýšené opatrnosti, zvláště za silného vět-
ru, deště, sněžení nebo námrazy. Dbaní upo-
zornění umístěných v  terénu a  dodržování 
pravidel pro návštěvu národního parku. Po 
proběhnutí rozpadové fáze souší budou turis-
tické cesty vedoucí zmlazujícím se lesem opět 
po mnoho let bezpečně průchodné, doplňuje 
správa.
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POJĎME VRÁTIT DĚTEM CHUŤ SPORTOVAT!

Svazek obcí Sever ve spolupráci s AC Rumburk připravuje atletický kroužek, který pomůže 
dětem po dlouhé době opět začít sportovat. Pod dohledem profesionálního trenéra se v každé 
obci jednou týdně uskuteční kroužek pro děti. Projekt poběží od jara do podzimu. Jedná 
se celkem o deset tréninků, které naučí děti základy atletiky, běhat, skákát a házet. V rámci  
tohoto projektu bude do každé obce zakoupena „atletická taška“, která bude obsahovat základní 
vybavení pro trénink. Po celou dobu (mimo tréninky) bude taška k dispozici pro všechny spolky  
i školy v dané obci, městě. Cena za deset tréninků pro sportovce je 200 Kč. 
V případě zájmu prosím kontaktujte vedoucího AC Rumburk Jana Reina, mobil: +420 722 968 506,  
mail: info@acrumburk.cz. Kroužek je určen pro děti ve věku 6-12 let.  
 

                                                                                                     Robert Holec
                                                                                                     předseda Svazku obcí SEVER

Untitled-1   1 20.04.21   8:30

Mistrovství České republiky v atletickém krosu
Jedním z  mistrovských závodů v  rámci 
epidemické výjimky bylo také atletické 
Mistrovství České republiky v  krosu žactva 
a  dorostu v  Táboře. Bezmála pět stovek 
běžců se postavilo na start krosu v  několika 
věkových vlnách, aby si to mezi sebou 
rozdali o  co nejlepší umístění na různých 
délkových distancích. Mikulášovické běžce 
reprezentovala v  kategorii dorostu Adéla 
Švitorková a  v  kategorii starších žáků Ondřej 
Fúsek, oba startovali za AC Rumburk. V  silné 

konkurenci si vůbec nevedli špatně, vždyť na 
startu se objevila celá česká elita běžců, kteří se 
úzce specializují pouze na atletiku a hájí barvy 
klubů jakými jsou například Dukla Praha, AK 
Škoda Plzeň, SKP Nymburk, ASK Slávia Praha, 
Slovan Liberec, AC Čáslav, AC Turnov, Olymp 
Brno a mnoho dalších velkoklubů. Dorostenka 
Adéla Švitorková nakonec mezi 68 startujícími 
obsadila 41. místo se slušným časem  
14.38 minut na tříkilometrové trati. Ondřej 
Fúsek v  žácích vybojoval 14. místo s  časem 

11.22 minut rovněž na tříkilometrové trati. 
Celý závod probíhal za přísných hygienických 
podmínek, každý závodník musel podstoupit 
PCR test na Covid, před samotným vstupem do 
závodní kanceláře probíhalo měření teploty 
a po vstupu do závodiště již sportovci nesměli 
opustit uzavřený prostor. Pro naše běžce to 
byla bezesporu zajímavá zkušenost nejen 
ohledně sportovního výkonu, ale i  disciplíny 
v rámci striktních pravidel. 

Text a foto: Tomáš Fúsek

Dorostenka Adéla Švitorková na tříkilometrové trati. Na závodním okruhu bylo opravdu těsno a prodrat se dopředu byl mnohdy 
nereálný cíl.


