
číslo 5 ročník 30 květen 2020 ZDARMA

SVOZY ODPADŮ 
ČERVEN 2020

DOMOVNÍ ODPAD
týdenní - každé pondělí

14ti denní – liché pondělí 
1.6., 15.6. a 29.6.

kombinovaný - liché pondělí 
1.6., 15.6. a 29.6.

měsíční – pondělí 1.6.

BIO ODPAD
sudé středy 10.6. a 24.6.

kontejner v kasárnách

PYTLE S TŘÍDĚNÝM ODPADEM
sudé pondělí 8.6. a 22.6.

Vážení spoluobčané,
jaro je v  plném proudu, měsíc květen pomalu končí. 
Přes starosti s  novým koronavirem vnímáme rozkvetlé 
stromy a louky, radost nám dělají naše zahrady, městské 
parky, upravená sportoviště a veřejná prostranství. 
To, že bojujeme s  větrnými mlýny, vnímá každý z  nás. 
Posprejované zastávky, zničené dopravní značky, 
počmárané ploty a automobily, neustálý nepořádek 
na místech tříděného odpadu, který si pleteme se 
sběrným dvorem, je realitou. Na čistotu ve městě 
vydáváme nemalé prostředky. S  úklidem a fi nancemi 
úzce souvisí i třídění a odvoz bio odpadu. Za likvidaci 
odpadu z hnědých popelnic město vydalo v roce 2019 
z  rozpočtu částku ve výši  252.286 Kč.  Rádi bychom 
všem, kteří o tuto službu budou mít zájem, likvidaci 
bio odpadu zajišťovali i nadále, ale službu si bude 
každý hradit sám. Náklady od příštího roku již město 
neponese. Těm, kteří mají možnost, nabízíme získání 
domácího kompostéru zdarma. Kompostéry vyberete 
z  několika druhů, informace získáte u paní Mocíkové 
nebo na webu města.
Radost můžeme mít z  upraveného prostranství po 
restauraci Střelnice, po penzionu Na schodech, po 
pekárně. Máme novou místní komunikaci v  dolních 
Mikulášovicích, opravili jsme komunikaci ke Kadlecům. 
Proběhla oprava hráze na koupališti. Dle plánu 

instalujeme kamerový systém. Ke konci se blíží oprava 
střechy č.p. 7. Navzdory nouzovému stavu naplánované 
práce pokračovaly. Finanční výhledy na následující 
období jsou různé. Jedni doporučují městům škrtat 
rozpočty a omezit plánované výdaje. Druzí naopak 
místním samosprávám doporučují investovat 
a podporovat místní fi rmy a rozvoj nezastavovat.
V Mikulášovicích budeme pokračovat v připravovaných 
opravách. Náš majetek desítky let chátral, připravili jsme 
projekty a pomalu chceme všechny přípravy zúročit.
Co je ještě pro letošní rok připraveno - zateplení fasády 
na kuželně, oprava střechy na staré spořitelně č.p. 573, 
opravy bytů na sídlišti. Dostali jsme dotaci na zateplení 
bytových domů č.p. 7 a čekáme ještě rozhodnutí 
na zateplení č.p. 321. V  nejbližších dnech budeme 
posílat fi nanční pomoc občanům, kteří již podepsali 
smlouvy na výměnu vytápění ve svých domech. 
Kotlíková dotace pomůže zlepšit životní prostředí. 
Radost máme také z  opraveného nádraží v  dolních 
Mikulášovicích. Tiskovou zprávu SŽDC jsme vám v plném 
znění nabídli již v minulém čísle Mikulášovických novin.
Přejeme Vám spokojenost a snad se budeme moci 
potkat i na kulturní akci.

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

Aktuální antivirový tip na výlet
str. 4

Fotozprávy 
str. 6

Na koupališti byla opravena hráz včetně výpustě mezi malou a velkou nádrží, která byla již v havarijním stavu. 

V  dolních Mikulášovicích proběhla rekonstrukce části 
komunikace podél železniční trati.

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.

KALENDÁŘ AKCÍ
VŠECHNY AKCE JSOU 

MOMENTÁLNĚ
ZRUŠENY V DŮSLEDKU EPIDEMIE
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S koncem dubna skončila platnost známek na 
svoz komunálního odpadu

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

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

Známky na nové období 2020 - 2021, začalo 1.5.2020.

Upozorňujeme, že od 1. června 2020 se nádoby bez nových známek nebudou vyvážet. 

INFORMACE KE SVOZU ODPADŮ

Češi stále na špičce v třídění odpadů v EU. Každý z nás vytřídil 
v roce 2019 do barevných popelnic přes 51 kilogramů odpadu.

Za evropské premianty v třídění odpadu jsou 

Češi označováni právem. Meziročně dosáhli 

dalšího zlepšení v  množství vytříděného 

odpadu, a to již poněkolikáté v  řadě. 

V  roce 2019 vytřídil každý z nás v  průměru 

51,3 kilogramu papíru, plastů, skla 

a nápojových kartonů, což je meziroční nárůst 

o více než 2 kilogramy odpadů vytříděných do 

barevných kontejnerů.

S  tříděním odpadů má zkušenost většina 

obyvatel ČR, pravidelně pak své odpady 

třídí téměř ¾ národa, přesně 73 % obyvatel. 

Loni jsme vytřídili nejvíc papíru, téměř 

22 kilogramů, dále pak 15,1 kilogramu plastů, 

bezmála 14 kilogramů skla a necelé půl kilo 

nápojových kartonů. A stále více třídíme 

i kovy, těch vytřídil každý obyvatel v průměru 

13,9 kilogramu. Prostřednictvím sběrných 

systémů obcí se tak shromáždilo přes 693 tisíc 

tun vytříděných odpadů, což je o 4 % více než 

v roce 2018.

„Členské státy Evropské unie, včetně České 

republiky, musí již za několik let splnit nové 

ambiciózní cíle vyplývající z požadavků balíčku 

cirkulární ekonomiky. V praxi to bude znamenat 

třídit veškerý odpad, který lze recyklovat nebo 

jinak využít a na skládku ukládat jen minimum 

směsného odpadu, nejvýše však 10 %. A obce 

i jejich občané se na to již začínají intenzivně 

připravovat,“ shrnul vývoj třídění odpadu 

Zbyněk Kozel, generální ředitel společnosti 

EKO-KOM, a.s. 

Právě Autorizovaná obalová společnost 

EKO-KOM zajišťuje v  ČR již více než 20 

let provoz systému třídění a recyklace 

obalových odpadů, které jsou významnou 

složkou tříděného komunálního odpadu. Do 

systému bylo na konci roku 2019 zapojeno 

21 197 fi rem a 6 146 obcí ČR. Díky spolupráci 

s  nimi je třídění odpadů v  České republice 

dostupné pro 99 % obyvatel. Aby bylo pro lidi 

co nejdostupnější a snadné, systém neustále 

spolupracuje s obcemi na dalším zahušťování 

sběrné sítě na třídění. Češi tak mohou třídit své 

odpady prostřednictvím 473  359 barevných 

kontejnerů a menších nádob na ulicích i přímo 

u rodinných domů. Jedno sběrné hnízdo tak 

slouží v  průměru pro 118 obyvatel, což je 

v evropské konkurenci velmi dobrý výsledek. 

„Docházková vzdálenost k  barevným 

kontejnerům je pro mnoho lidí v  otázce třídění 

odpadů rozhodující. Nyní to k  nim máme ze 

svých domovů v  průměru jen 91 metrů, což 

je zhruba 133 kroků,“ říká ředitel oddělení 

komunikace EKO-KOM, Lukáš Grolmus. 

Zároveň ale dodává, že dle  nejnovějších 

statistik stále ještě 24 % obyvatel udává, že 

má kontejnery dál než 130 metrů a jsou tedy 

lokality, kde je co zlepšovat.

Díky třídění odpadů v domácnostech a obcích 

vzniká surovina, která se na třídících linkách 

dotřídí na jednotlivé druhotné suroviny 

připravené k  recyklaci a využití - pro výrobu 

nových produktů nebo jako zdroj energie či 

náhrada hnědého uhlí v teplárnách. Tříděním 

systém snižuje zátěž životního prostředí - 

každoročně tříděním a recyklací obalových 

odpadů zachráníme ekvivalent zhruba 

29 km2 přírody, šetříme stromy, přírodní zdroje 

surovin a zamezujeme rozšiřování skládek. 

A díky třídění a recyklaci obalových odpadů 

jsme tak loni uspořili téměř 6 milionů MWh 

energie. 

Lucie Müllerová, tisková mluvčí EKO-KOM, a.s.

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:   
21.6. 2020

Mikulášovice - u  základ. školy
15.50 hod.

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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75 let od pochodu smrti 
výběžkem

HISTORIE KNIŽNÍ NOVINKA

část druhá - závěr
V minulém čísle jsme popsali život v táboře 
Schwarzheide, kde pracovali vězni z koncen-
tračních táborů na odstraňování trosek po 
několika náletech. V tomto pokračování si po-
píšeme trasu pochodu smrti, ke kterému byli 
donuceni vedením tábora na samém sklonku 
války a který prošel takřka za humny. Z obce 
Tondorf, kam došli po 35 kilometrové anabázi, 
se hned druhého dne, 20. dubna 1945, vydali 
na další úmornou, tentokrát 30 kilometrovou 
část pochodu, přičemž mohli už z dálky pozo-
rovat tankový předvoj sovětů. Nocovali v jed-
né ze stodol, u které bylo zastřeleno 6 nešťast-
níků. 21. dubna bylo dobyto Schwarzheide, 
zatímco pochod smrti po 16 kilometrech do-
razil až sem k nám. Přes Sebnitz a dnes jeho 
okrajovou čtvrť Hertigswalde, do Saupsdorfu 
a na nedaleký vrch Raumichtmühler, kde byl 
opět v jedné stodole naplánován nocleh. 
Dalšího rána se nedočkalo dalších 6 zastře-
lených mužů. Na transport vězňů vzpomínal 
jistý pan Zeckel z Oberhertigswalde, tehdy 
ještě malý kluk. Popisoval, jak se tento smutný 
průvod velice pomalu sunul kupředu. Někteří 
(asi v počtu 16) tlačili dva plošinové vozy, na 
kterých leželo několik zkrvavených těl. Kro-
mě uniformovaného doprovodu byli všichni 
oblečeni do pruhovaných oděvů, na nohou 
měli dřeváky. Esesáci v maskáčích pochodující 
ubožáky do strmého kopce poháněli a bili.
Ve dnech 22. a 23. dubna byli pochodníci 
umístěni do saupsdorfských statků. Poté se 
vydali přes Hinterhermsdorf a dále přes hra-
nice do Krásné Lípy. V nohách měli dalších 
16 kilometrů. Nebylo mezi nimi už 8 z nich, 
kteří byli vojáky za úsvitu postříleni. 24. dubna 
už mezi esesáky vzrůstá nervozita. Šlo se přes 
Rybniště do Chřibské. Velitelé zjevně tápali 
a tak se v oblasti dál motali až došli zpět do 
Horní Chřibské. Přenocovali ve sklárně fi rmy 
Mayer a synové. Po válce pak bylo u vnější zdi 
místního hřbitova nalezeno a exhumováno 
23 osob. Mezi nebožtíky byli 4 svědci, kteří 
tehdy mrtvoly zahrabávali a jeden nešťastník, 
který byl za pokus o útěk oběšen.Ti, kteří noc 

přežili, měli před sebou další trasu přes Ryb-
niště, Horní Podluží, Jiřetín až do Varnsdorfu.
Ve dnech 24. dubna až 4. května spočinul 
pochod smrti bez jídla v prázdné varnsdorf-
ské bavlnárně. V té době zemřelo 14 mužů 
vyčerpáním, hlady a nemocemi. Mnozí další 
tomuto osudu unikli díky svým spolutrpite-
lům, kteří je schovávali a různě bránili. V úte-
rý 1. května unterscharführer Bleser oběsil 
v drátěném oku polského vězně Blodka. Stře-
da 2. května, bleskově se rozšířila zvěst o tom, 
že vůdce padl. Němcům teklo do bot, ale 
přesto stačili ještě všude svěsit vlajky na půl 
žerdě. Zmatení vojáci začali ze svých uniforem 
odřezávat esesácké znaky. Ty jim, ale velitel 
nařídil zpět našít. Touto činností byl pověřen 
vězeň, krejčí Otto Kraus, který za to byl odmě-
něn krajícem chleba. Ve dnech 3. a 4. května 
byl po delší době rozdán příděl polévky. Ta 
byla připravena ze shnilých brambor, načež 
z ní všichni dostali průjem, na jehož následky 
někteří zemřeli.
V sobotu 5. května bylo 220 vybraných neži-
dovských vězňů hnáno směrem na Nový Bor, 
kde je nedaleko Skalice u České Lípy osvobo-
dili sověti. Židi asi v počtu 300 byli v náklad-
ních vagonech vyvezeni směrem do vnitra 
Čech. 6. května vězeňský vlak dorazil do Čes-
ké Lípy. V obci Sosnová bylo v lese vyloženo 
a zahrabáno 17 zemřelých. Ti, kteří byli jen v
 bezvědomí měli štěstí, že je jejich kamarádi 
na poslední chvíli zachránili.
7. května se vlak s otevřenými vagóny přesu-
nul do Litoměřic, odkud byli jeho “cestující”  
ještě té noci hnáni do Terezína. Před celnicí 
na mostě přes Labe, na tehdejší protektorát-
ní hranici, se esesácký doprovod defi nitivně 
rozprchl. Domů se vrátilo 280 živých židov-
ských vězňů. Některé odhady mluví o počtu 
228 židů a 220 ostatních.
Čerpáno z věrohodných informací od starosty 
městečka Schwarzheide a jeho spolupracov-
nice, která má místní památník na starosti.                                                                                                                    

Petr  Horák

Na hřbitově v Chřibské najdeme pomníček s fotografi í a nápisem ve francouzštině tohoto 
znění - “Památce mého otce René Gaghyho, deportovaného do Sachsenhausenu a 
zavražděného 23. 4. v Chřibské, oběti pochodu smrti.”   

Německý velvyslanec Schistoph Israng s Lisou Mikovou

Lisa Miková a Werner Imhof v Terezíně

Werner Imhof
Prosím Vás, jsme přece Evropané!
Lisa Miková - Češka, která přežila nejen Osvětim
Příběh pražské pamětnice století Lísy Mikové. Německý histo-
rik Werner Imhof publikoval biografi i české ženy, která přežila 
nejen Osvětim. 
Lísa Miková, ročník 1922, žije 95 let v Praze. Tři a půl roku 1942 
– 1945 strávila nedobrovolně jinde: koncentrační tábory Tere-
zín, Osvětim, Freiberg a Mauthausen. „Díky“ svému příšernému 
kádrovému profi lu (buržoazní původ, židovka, příbuzní v Ang-
lii, Austrálii...) nebyl život po osvobození vůbec snadný - i díky 
upřímnosti, humanistickému a demokratickému přesvědčení. 
Kniha vyšla v němčině v roce 2018, český překlad - rozšířený - je 
nyní k dispozici.
Lisa Miková 19. 2. 2020 v Praze převzala státní vyznamenání 
Kříž za zásluhy, které jí udělil německý prezident Frank-Walter 
Steinmeier. Německý velvyslanec Dr. Christoph Israng jí podě-
koval za to, že se o své vzpomínky a utrpení v době nacismu 
podělila s mladší generací. »Pro nás Němce je velkým štěstím, 
že jste byla a jste ochotná se usmířit«, uvedl velvyslanec. Kříž za 
zásluhy je nejvyšším vyznamenáním, které Spolková republika 
Německo uděluje za snahu o obecné blaho.
Autor knihy žije 25 let v Mikulášovicích, své práce zaměřuje na 
holokaust a totalitarismus 20. století. Moderoval více než 700 
besed s pamětníky. Mezi jiným přeložil dvě autobiografi e o ho-
lokaustu z českého do německého jazyka a angažuje se jako 
průvodce v Terezíně.
Byl dobrým přítelem s pražským Pavlem Stránským (1921–
2015), který přežil pochod smrti Mikulášovicemi a navštěvoval 
s ním mnoho škol - viz článek Petra Horáka výše „75 let od po-
chodu smrti výběžkem“.
Odkaz na knihu: http://nakla-wi.simplesite.com/445482791/
category/1424892/webshop
Čtení na Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=w9J-
ZmtxYyAc
Německá verze: www.tinyurl.com/mikova
Cena: 190 Kč
Nakladatelství Werner Imhof s.r.o., Mikulášovice 2020
ISBN 978-80-270-7505-8
http://nakla-wi.simplesite.com/
E-mail: imhof@seznam.cz
Tel. +420-776 342 577
Kniha je Mikulášovicích k dispozici v  městském informačním 
středisku a také v obchodě U ŽIDA.
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Křížové cesty ve výběžku

AKTUÁLNÍ ANTIVIROVÝ TIP NA VÝLET

Ten pacholek, co létá v ovzduší a je označen 
číslem 19, nám tedy dává zabrat. Protože jsme 
ale poslušní a umíme držet basu, sedíme hez-
ky doma a spojení se světem máme tak nanej-
výš jednou za týden, když nás prázdná špajzka 
vyžene na nákup, nebo prostřednictvím obra-
zovky.  Díky jí, ale zase jen vídáme naše tři nej-
známější politiky za hnutí ANO daleko častěji 
než vlastní manželku. Ani tak nejsme mnohdy 
z jejich vystoupení zrovna moudří. Navíc ráno 
otevřete noviny - Covid 19, otevřete rádio - 
Covid 19, otevřete televizi - Covid 19. Člověk 
aby se pak bál otevřít lednici nebo třeba vep-
řovou konzervu. Pochlapila se i televize, jediný 
to zdroj zábavy této doby. Oprášili pro nás ty 
nejstarší a stokrát omleté pořady.
Je potřeba s tím konečně už něco udělat! 
Mírně ustupující otravný bacil nám nabízí i 
opatrné a nesmělé výlety, alespoň do okolí, 
kde se to turisty zrovna nehemží. Ty je možno 
uskutečnit třeba díky tomu faktu, že v našem 
výběžku bylo hlavně v 18. a 19. století vybu-
dováno neskutečných čtrnáct křížových cest. 
Přitažlivé je na nich nejen to, že jsou umístěny 
v odlehlých a klidných lokalitách, většinou v 
příjemném prostředí lesa ale většina z nich 
dostala v posledních letech nový a často 
zajímavý kabát. Docela mile se tak díky re-
konstrukcím střetávají historie a současnost. 
V prosředí těchto sakrárních památek s do-
volením odložíme na chvilku i nepříjemnou 
roušku, pokocháme se pohledem a hlavně si 
vyčistíme hlavu.
Pro nás nejdostupnější z těchto cest je ta 
nejsevernější, která stojí u Lobendavy, nad 
osadou Liščí, na vrcholu kopce Jáchym. V mís-
tě byla nejprve v druhé polovině 18. století 
postavena kaple sv. Jáchyma. Ta byla později 
zničena požárem, aby v roce 1914 opět vstala 
z popela. Dnes je bohužel tato velice zajímavá 
stavba uprostřed lesa ve velice špatném stavu. 
Ale dobrou zprávou je, že na její záchranu byla 
vyhlášena peněžní sbírka a zdá se, že jí díky 

štědrosti nejen místních bude navrácena pů-
vodní podoba. Za slibným pokusem o záchra-
nu stojí nezisková organizace “Následovníci 
Ignaze Röslera” se sídlem v Mikulášovicích. 
Okolo kaple je umístěno 13 zastavení křížové 
cesty. Ta byla za minulého nepřejícího režimu 
úplně zdevastována. Nákladné rekonstrukce 
se dočkala v letech 2016 až 17 díky vlastníku, 
kterým je správa lesů ČR. Výjevy na plecho-
vých deskách namaloval pan Dmitrij Pljonkin. 
K vidění jsou i do jednoho místa shromážděné 
původní pomníčky.
V návaznosti na výlet na Jáchym se přímo 
nabízí zastávka na sousedním kopci, na 
Anenském vrchu, známějším pod původním 
názvem Annaberg. Na vyhlášeném místě pro-
bíhá v čase okolo Anny každý rok pod širým 
nebem poutní mše. Součástí areálu s křížovou 
cestou je poutní kaple sv. Anny z let 1775 až 
76. O její vybudování se zasloužil majitel pan-
ství František Václav hrabě ze Salm – Reiff er-
scheidtu se svou matkou Karolinou z Dietrich-
steinu. Samotná křížová cesta byla do okolí 
kaple, ve tvaru podkovy, vestavěna v letech 
1829 až 34. Třináct zastavení doplňuje jako 
čtrnácté kaple Božího hrobu. V roce 1840 byla 
mezi pomníky umístěna i Getsemanská zahra-
da se sochami spících apoštolů. I tato historic-
ká památka byla postupně v letech 2015 až 17 
citlivě zrestaurována, když kamenické práce 
na podstavcích provedl restaurátor Martin 
Wagner a velice zajímavé malby doplnil Karel 
Holub. Sochy v zahradě nechala opravit samo-
správa obce Lobendava.
Pakliže si avizovaný výlet bez roušky užijete, 
rádi vám v příštím vydání Mikulášovických no-
vin nabídneme pohled na některé další, mož-
ná i méně známé místo v blízkém okolí se svojí 
křížovou cestou.
Data a podrobnější informace jsme získali od 
paní Kláry Mágrové z Rumburka, která se his-
torií sakrárních staveb zaobírá.                               

Petr Horák

Foto: vlastní
Kaple sv. Jáchyma

Zastavení na Annabergu s pohledem na kostel v Lobendavě

Informace pro turisty a výletníky
Rozhledny ve Šluknovském výběžku již znovu zahájily provoz

Mikulášovická dominanta rozhledna Tanečnice je již otevřena včetně provozu restaurace. 

O přesné aktuální otevírací době se můžete informovat v městském informačním středisku nebo na webu rozhledny.

V provozu jsou již také rozhledny Vlčí Hora a Dymník – aktuální informace take na tel.: 721 516 312, 

zárověň obnovuje provoz také výletní restaurace Dymník.
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SLOVO SENÁTORA

Dopady zákona o kompenzačním bonusu na samosprávy!
Rozpočty územně samosprávných celků v návaznosti na vládní 
opatření přijatých proti šíření nákazy, resp. v důsledku útlumu 
ekonomiky, budou v  daňových příjmech ochuzeny o 10 až 
20%, mj. v  rámci sdílených daní RUD. S  tím se  budou muset 
obce a kraje poprat a pomoci solidárně nést břímě následků 
stopnutí ekonomiky. Ale kličkou v  zákoně, konkrétně v § 6 
odst. 2 zákona o kompenzačním bonusu (č. 159/2020 Sb.), stát 
obcím a krajům pokles příjmů ještě v  rozporu se svými sliby 
uměle a výrazně navyšuje. Daňové bonusy se budou odečítat 
z daní a tak obce přijdou odhadem o dalších cca 11 miliard Kč!!
Včera jsme proto v Senátu schválili změnu, aby kompenzační 
bonus zůstal hrazený ze státního rozpočtu, nikoli aby ho z po-
dílu daní přeneseně fi nancovaly samosprávy. Pokud protinávrh 
Senátu nebude Poslaneckou sněmovnou přijat, můžou si obce 
spočítat, jaký fatální dopad to bude mít na obecní rozpočty.
Tuto  výzvu samosprávám od ministerstva fi nancí, aby inves-
tovaly, že budou mít dostatek fi nančních prostředků, protože 
MFČR nic v neprospěch obcí a měst nekoná, lze vyhodnotit 
tak, že je to podobné jako ve všem. Slova se vedou, realita je 
jinde. Města a obce prý mají peněz dost!
V Poslanecké sněmovně byl návrh opozice, aby obcím a měs-
tům stát poskytl naopak 10 miliard proto, aby neomezovaly 
investice. Bohužel, neprošlo to.

Zpráva o stavu životního prostředí
V Senátu projednáváme Zprávu o stavu životního prostředí za 
rok 2018 (novější není). Mnohé výstupy jsou opět alarmující.
Část ukazatelů z rozsáhlého textu Zprávy:
• emise skleníkových plynů na obyvatele u nás čtvrté nej-

vyšší v EU28
• 13,8 % obyvatel vystaveno nadlimitní 24hodinové kon-

centraci prachu (sev. Čechy, Ostravsko)
• 8,4% meziroční zhoršení jakosti vod ve volné přírodě ne-

vhodné ke koupání (ze 14,7% na 23,1%)
• mezi lety 2012 a 2018 v důsledku těžby úbytek 27,7 tis. 

ha lesů (především jehličnatých; čili jakoby „před kůrov-
covou kalamitou“, protože v Praze v  roce 2018 říkali …, 
že lesy jsou OK…)

• od r. 1982 poklesl počet ptáků zemědělské krajiny 
o 33,5 %, lesních druhů ptáků o 9,9 % (počet běžných 
druhů ptáků se zvýšil o 0,4 %)

• zhoršení zdravotního stavu českých lesů (u jehličnanů 
starších 60 let bylo 76,6 % poškozeno na více než 25 % 
koruny)

• od r. 2013 (do roku 2018! čili před „kůrovcem“) pokles 
podílu přirozené obnovy lesů z 23,5 % na 16,1 % (podíl 
listnáčů stále nedosahuje ani doporučené skladby lesa 
(35,6 %) stanovené Ústavem pro hospodářskou úpravu 
lesa

• podíl obnovitelných zdrojů na celkové domácí materi-
álové spotřebě pouze 14,4 %, což je třetí nejnižší podíl 
v EU28

• spotřeba minerálních hnojiv na ha – téměř 120 kg/ha – 
třetí největší v EU

• podle FSC (=lesy obhospodařované udržitelným způso-
bem) certifi kováno pouze 2 % českých lesů. Důvod po-
klesu certifi kátů - proces certifi kace náročný a certifi káty 
nemají přidanou hodnotu

• podíl ekologicky obhospodařované půdy jen 12,8 % - ne-
dosaženo ani cíle 15% podílu stanového Akčním plánem 
ČR pro rozvoj ekologického zemědělství 2011–2015

• potenciálně ohroženo 56,7 %zemědělské půdy vodní 
erozí, 18,4% větrnou erozí

A reakce či odpovědi, skutečné zásahy? Ne, jen tiskové konfe-
rence!

Sucho a pozemkové reformy
Mnozí se shodují, že horší než COVID-19 je sucho. Jedním 
z klíčových nástrojů, kterým by býval stát mohl už léta účinně 
proti suchu bojovat, jsou komplexní pozemkové úpravy (KPÚ). 
Výdaje na KPÚ se ale snižují (v roce 2010 byly výdaje státu 
1.715 mil. Kč (1,5 promile poměru ke státnímu rozpočtu), v roce 
2020 už jen 1 357 mil. Kč (0,8 promile, tedy reálně polovina!).
KPU mohou přitom pomoci členit velké půdní bloky, zlepšit 
zúrodňování půdního fondu, zlepšit odtokové poměry v kra-

CZ.03.1.1 48/0.00/0/0 0.00/1/1/18_8_8_8 09090/0/00121 545444
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„My to zvládneme – START“

Projekt je ur en pro:
• osoby pe ující o malé d ti do v ku maximáln  15 let, které jsou v evidenci ÚP R kontaktní 

pracovišt  Rumburk a Varnsdorf
• osoby z regionu Rumburk, Varnsdorf, Ji íkov, Šluknov, Krásná Lípa a celého Šluknovského 

výb žku

Projekt nabízí:
• osobního poradce v rámci Poradenského pracovišt  Rumburk (PPR)
• rozší ení pracovních dovedností, prohloubení znalostí a dovedností umož ující návrat na

regionální trh práce
• motiva n  aktiviza ní program (v etn  vytvo ení profesionálního životopisu, motiva ního

dopisu,  nan ní gramotnost atd.)
• rekvali  kace
• JOB kluby, setkání s regionálními zam stnavateli
• Program tená ské a numerické gramotnosti
• workshopy, exkurze, pracovní ochutnávky
• zprost edkování zam stnání v etn  pracovních míst podpo ených formou mzdových p ísp vk

pro zam stnavatele
• úhradu doprovodných opat ení (cestovné na poradenství, rekvali  kace; stravné; zdravotní

prohlídky; trestní rejst ík; p ísp vek na pé i o dít )

Výb ry do projektu se uskute ní dne: ……………………………………………………………………………
Místo výb ru: ……………………………………………………………………………………………………………………

Pro podrobn jší informace kontaktujte:
Osobní poradce: PaedDr., Bc. Milan Jirsák – telefon 704 167 453,
email: jirsak@womenet.cz
Poradenské pracovišt : St ední zdravotnická škola a Obchodní akademie,
Rumburk, p ísp vková org. Provozní doba: pond lí a úterý: 10:00 – 16:00 hodin, 
st eda až pátek: 8:00-14:00 hodin, p ípadn  dle osobní domluvy
Terénní pracovník: Jana Pastorová – telefon 777 276 901
WomenNet o.s., Smetanova 483, 436 01 Litvínov; email: info@womenet.cz
nebo svou zprost edkovatelku na Kontaktním pracovišti Ú adu práce R v Rumburku a Varnsdorfu

;

Evropská unie
Evropský sociální fond

jině, snižovat nepříznivé účinky povodní a 
sucha, zvyšovat ekologickou stabilitu krajiny. 
Zajímavé je např. historické porovnání vod-
ních ploch. Na území ČR se nachází přibližně 
22 000–24 000 malých vodních nádrží (při-
bližně 50 000 ha). Jedná se však o pouhé tor-
zo odhadovaných 75 000 rybníků (přibližně 
180 000 ha), které se na našem území roz-
kládaly ještě na počátku 17. století. Plné dvě 
třetiny z nich byly v průběhu 18. a 19. století 
vypuštěny a nikdy neobnoveny a to se stále 
spíše zhoršuje. Ale zkuste si dnes třeba legál-
ně obnovit rybník, natož postavit nový. A kde 
na to vzít?!

Zdravotnictví a rumburská nemocnice
Jak mnozí víte, vítěznou nabídku na převzetí 
nemocnice v  Rumburku předložil nakonec 
a konečně Ústecký kraj. Asi nemá smysl při-
pomínat snahu dospět tajným hlasováním 
na jednání krajského zastupitelstva za částku 
10,3 milionů do bodu, kdy se bude moci do-
končit jen plané předstírání. Naštěstí je před 
volbami a nebylo únosné schvalovat to v taj-
ném hlasování. A tak vše dopadlo jinak, než 
mnozí opět chtěli. Teď se po letech nezapo-

menou pochválit. Všichni čekáme, co bude. 
A jak to reálně dopadne. Což záleží na mnoha 
a mnoha dalších krocích, včetně toho, jak ne-
mocnici Ústecký kraj bude chtít provozovat…
Mezitím jsme dne 29. dubna v  Senátu pro-
jednávali návrh zákona, kterým se mění zá-
kon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné 
zdravotní pojištění – navýšení plateb za státní 
zaměstnance a načerpání desítek miliard do 
zdravotnictví. Využil jsem přítomnosti minis-
tra zdravotnictví, abych připomenul dlouho-
době neutěšenou situaci v regionálním zdra-
votnictví a takto ho opět vyzval k řešení. 
Ministr slíbil, že zdravotní péče v  některých 
příhraničních regionech bude podpořena 
zvýhodněným fi nancováním. Jak to ale sku-
tečně bude…? Uvidíme.
Nejen v  rámci korovirové krize se mluví o 
mnohém a jsou různé nápady. Senát jistě vždy 
drží basu se samosprávami. A podporuje kro-
ky na rozumnou podporou ekonomiky v  re-
gionech (např. snížení zátěže či snížení sazeb 
daní ve službách). 

Hezké květnové a červnové dny přeje senátor 
Zbyněk Linhart.
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Položení květin a vzpomenutí na 75. výročí ukončení druhé světo-
vé války nepřekazila ani koronavirová epidemie. Starostka města 
Ing. Miluše Trojanová s  místostarostou Ing. Antonínem Bláhou 
uctili památku obětí války u památníku před základní školou.

Každoroční důkladné očisty našeho přírodního koupaliště se opět 
ujali dobrovolní hasiči a v rámci sobotní brigády se postarali o to, 
že se nádrže mohou včas napouštět.

Místní kroužek houbařů se každým rokem schází na brigádě, při 
které vyčistí příkopy podél příjezdové silnice z Brtníků do Mikulá-
šovic od kaple Nejsvětější Trojice. Letos jim počasí tolik nepřálo, 
přesto se akce zúčastnila desítka a na čas bude podél této silnice 
čisto.

Účastníci základního kola chovatelské soutěže

V kategorii starších zvítězila Daniela Hentschelová v odboru teraristika.

Kompostéry pro občany Mikulášovic zdarma
Město Mikulášovice má možnost získat v  rámci 
dotačního projektu kompostéry pro občany našeho 
města.
V případě, že budete mít v budoucnu zájem o bezplatné 
zapůjčení těchto nádob, kontaktujte do 30.06.2020 
p. Evu Mocíkovou, tel. 739 452 733, e-mail: sprava@
mikulasovice.cz. Dle vašeho zájmu bude zažádáno o 
dotaci na potřebné množství nádob. V případě přiznání 
podpory budete následně kontaktováni a vyzváni 
k  podpisu smlouvy o výpůjčce kompostéru. Termín 
realizace r. 2020/2021. K  dispozici bude hned několik 
typů a velikosti kompostéru. V příštím roce již bude svoz 
BIO odpadu z hnědých nádob zpoplatněn.

VŠECHNY AKCE JSOU MOMENTÁLNĚ 
ZRUŠENY V DŮSLEDKU EPIDEMIE

KRÁTKÉ ZPRÁVY

KALENDÁŘ AKCÍ

Mladí chovatelé zvířat 
z Mikulášovic nezahálí

Máme za sebou nelehké období, které zna-
menalo pro náš spolek přerušení naší hlavní 
činnosti – pravidelného scházení se kroužku 
mladých chovatelů. Konečně máme toto ob-
dobí za sebou a budeme sobě i všem ostatním 
fandit, že se už nebude opakovat. No uvidíme.
Ještě před tím, než nám vyhlášení nouzového 
stavu uzavřelo klubovnu pro naši činnost,  dne 
4.3. se uskutečnilo letošní základní kolo olym-
piády mladých chovatelů. Protože máme v 
současnosti v kroužku polovinu opravdu ma-
lých dětí, do soutěže se mohla zapojit jenom 
část našich mladých chovatelů, bohužel se ne-
zapojil nikdo mimo náš chovatelský kroužek. 
Po zpracování písemných odborných testů se 
100 otázek a určením 30 druhů a plemen zví-
řat byly výsledky následující: v mladší katego-
rii byla vítězkou Marcela Shánělová v odbor-
nosti chovu psů, Tereza Benátská v odbornosti 
akvaristika a Jakub Frejlach v odbornosti cho-
vu koček. V kategorii starších zvítězila Daniela 
Hentschelová v odbornosti teraristika.
V následujícím období se naše děti připravo-
valy samostatně na účast v postupovém kole, 
které jsme stanovili na 20. května a s jehož vý-
sledky vás rádi seznámíme v příštím čísle novin. 
Jak dobře víte, neuskutečnila se naše každo-

roční tradiční akce Mikulášovická kraslice, kte-
rou nebylo možno termínově přeložit. Nezbý-
vá, než se těšit na příští rok, kde se nám snad 
již v pořádání nevyskytne žádná překážka.
Náš spolek má však před sebou svoji největší 
třítýdenní akci, kterou je prázdninový stanový 
tábor pro děti se zvířaty, který se uskuteční ve 
dnech 12. července až 1. srpna na Salmově. 
Podle dosavadních jednání s MŠMT by jeho 
konání nemělo stát nic v cestě. S čím ale musí-
me počítat je omezení počtu účastníků. Proto 
na tuto skutečnost veřejnost upozorňujeme, 
pokud by byl zájem o účast na tomto táboře 
i dětí mimo náš spolek. Uzávěrka přihlášek je 
30. května a přihlásit se je možno on-line na 
webu tábora: www.tmch.cz , info na tel. 602 
682 600.  Součástí programu tábora bude 
i letos prázdninová výstava zvířat v držení 
mladých chovatelů v termínu 26. července v 
prostorách horní školy v Mikulášovicích. Akce 
je tradičně otevřená všem dětem, které v tu 
dobu nebudou mimo město. Už nyní na ni 
zveme jako diváky všechny občany Mikulá-
šovic i okolí. Přijďte podpořit svojí návštěvou 
tuto zájmovou činnost našich dětí a mládeže.

Vlastimil Jura, předseda spolku
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Intenzivní úpravy na koupališti prostě k jaru patří, vždyť již dlouhá léta je to naše 
chlouba v širokém okolí.

Prostor okolo bývalé restaurace Střelnice a před prodejnou potravin již dostává 
přívětivou podobu. Likvidace pařezů a následné zpevnění ploch je pouze začátkem 
plánovaných komplexních parkových úprav.

V  rámci rekonstrukce místní komunikace v  dolních Mikulášovicích došlo také 
k úpravě železničního přejezdu.

Ano i takto někteří občané z  našeho města opouštějí pronajaté pozemky za úče-
lem zřízení zahrádky. Po mnohých výzvách bývalých nájemců se bohužel do úklidu 
museli pustit zaměstnanci města. Prostor vedle hojně využívané spojovací cesty ke 
koupališti je již vyčištěný a nedělá tak městu ostudu.

Mnohdy je to boj s větrnými mlýny, na jedné straně se většina z nás snaží ve městě 
něco zlepšit, zkrášlit a pak se najde někdo kdo to celé zneváží. V tomto případě na-
štěstí je již znám viník a celou záležitost řeší policie České republiky.

Mikulášovičtí sportovci již absolvovali své první měřené soutěže v atletice, v barvách AC Rumburk. Vrhačského zápolení se zúčastnilo několik desítek sportovců z Jablonce 
nad Nisou, Liberce, České Lípy, Lovosic, Jičína i dalších zvučných klubů. Výsledkově se naši sportovci určitě neztratili a připsali si první medailová umístění v hodu oštěpem, 
hodu kladivem a vrhu koulí.

Na zahradě vedle domu č.p. 321 se provádějí úpravy terénu a také nové oplocení 
objektu. Neustálému vnikání do objektu, nepořádku a neoprávněnému scházení 
nepřizpůsobivých občanů plot zabrání. 

FOTO ZPRÁVY
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Biatlonisté již trénují 
s určitým cílem

Běžci fi nišují s přípravou 
na zkrácenou sezonu

Svůj reálný cíl už mají také individu-
ální sporty, návrat k  normálu hlásí 
i biatlonové soutěže. V  červnu se 
rozjedou krajské soutěže, ale také už 
první závody Českého poháru. Jako 
první budou závodit mikulášovické 
dorostenky v  Bystřici pod Hostýnem 
20. a 21. června a týden na to se do 

bojů o první body do celostátního 
žebříčku pustí žactvo ve Starém Měs-
tě pod Landštejnem. Mezi tím jsou ve 
hře ještě ostré generálky například 
v Liberci Ruprechticích kde každoroč-
ně naši biatlonisté startují.

 Text a foto: Tomáš Fúsek

Stejně jako jiné sporty kolektivní, ale také individuální se již pomalu rozbíhají 
ofi ciální mistrovské soutěže. Také seriál soutěží v turistickém závodě má již reál-
nou podobu. Jarní závody Českého poháru pro sezonu 2020 byly sice zrušeny, 
ale rozbíhají se krajská mistrovství a jsou stanoveny nové termíny všech soutěží 
Mistrovství republiky. Ten první mistrovský závod by se měl běžet 12. září na 
domácí půdě v Mikulášovicích. Bude to Mistrovství České republiky smíšených 
dvojic a ve stejném termínu také mistrovský závod na dlouhých tratích. V obou 
disciplínách mikulášovičtí závodníci budou obhajovat skvělá umístění z před-
chozí sezony, a tak se mají rozhodně na co připravovat.

Text a foto: Tomáš Fúsek

Každý trénink mladých biatlonistů začíná důkladným rozcvičením.

Jednou z důležitých tréninkových metod při střelbě vstoje je takzvané sušení 
(simulace střelby bez použití nábojů a konečného výstřelu).

Jedním z nejdůležitějších faktorů, které určují zda bude závod úspěšný je bezchyb-
ná orientace při azimutových úsecích.

Starší žactvo, dorost a dospělí se intenzivně připravují nejen společně, ale mnozí 
také individuálně.

V rámci částečného omezení počtu účastníků na tréninku jsme aktivity rozdělily na 
sportovce přípravky, nejmladšího žactva a zbytek kategorií.

Děvčata letos již startují v kategorii dorostenek, kromě tréninku je potřeba se také 
starat o vybavení.


