
číslo 6 ročník 30 červen 2020 ZDARMA

SVOZY ODPADŮ 
ČERVENEC 2020

DOMOVNÍ ODPAD
týdenní - každé pondělí

14ti denní – liché pondělí 
13.7. a 27.7.

kombinovaný - liché pondělí 
13.7. a 27.7.

měsíční – pondělí 6.7.

BIO ODPAD
sudé středy 8.7. a 22.7.
kontejner v kasárnách

PYTLE S TŘÍDĚNÝM ODPADEM
sudé pondělí 6.7. a 20.7.

Sběrné místo 
Mikulášovice

DOVOLENÁ
29.6. – 4.7.2020

Mikulášovický 
triatlon

27.6.2020 od 11.00 h.
zatopený lom 
Mikulášovice

EasternTunes
hudba a kultura Asie
4.7.2020 od 11.00 h.

dolní Mikulášovice

Vážení a milí spoluobčané,
vlna rozvolnění vládních opatření souvisejících 
s  koronavirem nadále pokračuje, jsme nabádáni 
k  ostražitosti a opatrnosti, k  dodržování zvýšených 
hygienických opatření, která nás budou provázet 
i nadále, v  letních měsících. Neměli bychom se ale 
z  covid-19 utápět ve strachu, ale musíme racionálně 
uvažovat a žít a v případě nouze pomoci jeden druhému.
Letos máme zatím štěstí, že nás jaro obdarovalo větším 
množstvím srážek, než tomu bylo v  letech minulých. 
Astronomické léto pokračuje ve stejném stylu. Prší, je 
teplo a občas svítí i sluníčko. To jsou také ideální podmínky 
pro růst trávy a plevele. Velké úsilí věnujeme péči o parky, 
zahrady a veřejnou zeleň. V rámci obnovy techniky jsme 
zakoupili sekací traktor Bulldog Wisconsin, za krátký čas 
zvládne sečení rozlehlých ploch, nadprůměrně objemný 
koš zkracuje čas vyplýtvaný častým zajížděním na místo 
výsypu. Systém zamezuje ucpávání i při sečení vysoké 
nebo mokré trávy, vysokokapacitních koš-  600 l  lze 
vyklápět do max. výšky 195 cm.
V průběhu měsíce května a června byl opraven rozvod 
vody v  mateřské škole, zakoupili jsme a nainstalovali 
nové střídačky na fotbalové hřiště. Před dokončením je 
instalování kamerového systému, který bude výhradně 
sloužit k  ochraně zdraví a majetku. Byly dokončeny 
opravy bytu v č.p. 302 a dva byty na sídlišti. Dokončena 
byla rekonstrukce střechy bytového domu č.p. 7 a další 
opravy na koupališti.Byla opravena hrobka lékárníka 
Krauseho. Průběžně přebíráme hotové projektové 
dokumentace na vybudování chodníků, na opravy 
bytových domů č.p. 7, č.p. 321. Nadále probíhají 
projektové práce na opravu č.p. 8 a na vybudování 
vodovodu a kanalizace.
Provádíme zpracování závěrečných zpráv k akcím, které 
již proběhly a na které jsme dostali dotační prostředky. 
Podali jsme průběžnou zprávu do pilotního projektu 
kotlíkové dotace. Jsme rádi, že výměny zdrojů tepla 
probíhají a že nejedna domácnost má dílo hotové. 
Pokud ještě máte o půjčku od města zájem a nepřihlásili 
jste se, není pozdě. Žádost lze zajistit na městském úřadě 
u paní Mocíkové v kanceláři č. 8.
Také jsme obdrželi několik potěšujících zpráv. 

Dokončujeme Změnu č. 1 k  územnímu plánu, dále 
se fi nalizují územní studie, se kterými se můžete 
seznámit na webových stránkách města a v  příštích 
číslech Mikulášovických novin. Územní studie řeší další 
uspořádání několika lokalit na území města. Povinnost 
zpracovat územní studii vyplývá ze schváleného 
územního plánu. Ministerstvo vnitra pro letošní rok 
navýšilo příspěvek na projekt Asistent prevence 
kriminality, Ministerstvo pro místní rozvoj odsouhlasilo 
pro Mikulášovice dotaci na zateplení objektu č.p. 7 ve 
výši 3.626.952,39 Kč a z  programu Veřejné pokladní 
správy, Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické 
základny regionálního školství, jsme obdrželi příslib 
dotace ve výši 20.000.000 Kč na opravu horní budovy 
základní školy. Podáním žádosti o dotace se zúročí 
mnohaměsíční práce celého kolektivu. Příslib dotace 
s  sebou nese velké množství povinností, ale i přesto 
jsme rádi, že rozpočtu města můžeme přilepšit.
V  nastávajících měsících budeme žádat o fi nanční 
příspěvek na opravu rybníčka v  Mikulášovičkách, na 
dovybavení kulturního domu, na úpravu parkových 
ploch a na víceúčelové hřiště pro veřejnost.
Milou událostí bylo 17.6.2020 setkání se členy senátního 
Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní 
prostředí. Výjezd členů senátního výboru na Děčínsko 
proběhl pod taktovkou pana Ing. Zbyňka Linharta a jeho 
cílem bylo seznámení s kontrasty příhraničních regionů. 
Schůzka proběhla v nově opravených reprezentativních 
prostorách fi rmy Mikov. O průběhu celé cesty se můžete 
informovat v tiskové zprávě Senátu.
Začíná léto, doba dovolených a prázdnin, období 
teplého počasí, které s  sebou někdy přináší i nemilé 
záležitosti jakými jsou mimo jiné i požáry. Dovolte 
závěrem jen prosbu: Pro průjezd hasičské techniky 
je potřeba minimálně 3 metry. Dbejte, prosím, o 
zvýšenou pozornost při parkování automobilů u Vašich 
nemovitostí.

Přejeme všem krásné léto, 
Ing. Miluše Trojanová - starostka, 

Ing. Antonín Bláha – místostarosta

Aktuální antivirový tip na výlet
str. 3

Fotozprávy - str. 5

Foto: Bedřich Jetelina
Návštěva senátorů v čele s Ing. Zbyňkem Linhartem zavítala i do Mikulášovic a prohlédla si továrnu Mikov.
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Zastupitelé schválili 
dlouhodobý rozpočtový 

výhled na období 
2021-2025

!!! POZOR !!!
ZMĚNA PROVOZNÍ DOBY 

SBĚRNÉHO MÍSTA
od 1. 7. 2020 - soboty v lichý 

týden ZAVŘENO

Ochrana přírody a regionální rozvoj
Senátoři hledali na Děčínsku nové 

příležitosti pro české příhraniční regiony 

Máme připraveny projekty v  oblasti školství, vzdělávání, ži-

votního prostřední, veřejného prostranství, kultury, sportu 

a spolkové činnosti, bydlení, sociální oblasti a další. Tyto pro-

jekty jsme připraveni i za ztížených ekonomických podmínek 

realizovat tak, abychom plně využili času, který nám byl dán 

Vaším zvolením. Jednotlivé projekty jsem připraveni postupně 

v následujících číslech MN prezentovat tak, abyste všichni měli 

možnost se s nimi seznámit a popřípadě se s nimi i ztotožnit.

Ing. Miluše Trojanová - starostka, Ing. Antonín Bláha – místosta-

rosta

SBĚRNÉ MÍSTO:

po – pá 14.00 – 16.00 hodin

sobota – sudý týden 09.00 – 11.00 hodin

BIO ODPAD KASÁRNA:

po – pá 16.00 – 17.00 hodin

sobota – sudý týden 11.00 – 12.00 hodin

provozovatel: Město Mikulášovice

407 79 Mikulášovice 1007, tel. 474 774 103

odpovědná osoba: p. Vlasta Jindrová, tel. 603 335 454

Tisková zpráva, 18.06.2020
18. června 2020, Děčín. Čtveřice senátorů 
z Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu 
a životní prostředí (VÚZP) strávila uplynulé 
tři dny na výjezdním zasedání na Děčínsku, 
kde pracovně jednala s primátorem Děčína 
a starosty Hřenska, Jetřichovic, Krásné Lípy, 
Mikulášovic, Lipové, Šluknova, Rumburku 
a Vilémova.
„Náš výbor se opakovaně zabývá tématy, jako 
jsou ochrana přírody, národní parky, regionál-
ní rozvoj, výroba a průmysl či veřejná správa a 
služby,“ říká senátor a předseda VÚZP Zbyněk 
Linhart, který cestu organizoval. „Děčínsko je 
součástí strukturálně postiženého regionu 
a každá tato problematika se mých kolegů 
a kolegyň z výboru na místě dotkla ve větší 
naléhavosti. Hledání cest, jak pomoci Děčín-
sku a podobným příhraničním regionům se 
odrazit ode dna, se budeme ve výboru i na 
plénu Senátu věnovat určitě i nadále.“
Výjezdního zasedání se dále účastnili senátoři 
Ivo Bárek, Petr Holeček a Zdeňka Hamousová 
a rovněž místopředseda Senátu Jan Horník.
Program byl zahájen v úterý 16. června setká-
ním s  ředitelem děčínského muzea Vlastimi-
lem Pažourkem, který seznámil členy výboru 
s  historií města a vývojem lodní dopravy na 
Labi. Na zámku Děčín pak uvítal senátory 
a senátorku primátor Děčína Jaroslav Hrouda 
a ředitelka zámku Miroslava Poskočilová, kteří 
je blíže seznámili s připravovanou výstavbou 
jezu.
Ve Hřensku zažili členové delegace cestovní 
ruch v plném proudu. Se starostou Zdeňkem 
Pánkem mluvili o vývoji a výzvách cestovního 
ruchu na příkladu Soutěsek. Cestou z  Hřen-

ska do Jetřichovic se v důsledku kůrovcové 
kalamity a následného masivního kácení 
senátorům otevíraly netradiční výhledy na 
Pravčickou bránu. V  Jetřichovicích starosta 
Marek Kny provedl delegaci až na skalní hrad 
Falkenštějn.
Ve středu 17. června proběhla exkurze do 
mikulášovického nožířského podniku Mikov, 
proslulého svými rybičkami, za účasti majitele 
Karla Ježka, starostky Miluše Trojanové a mís-
tostarosty Antonína Bláhy.
Poté následoval přesun do podniku STAP Vilé-
mov, kde představil textilní průmysl v regionu 
obchodní ředitel David Sklenář. Za samosprá-
vu byl přítomen starosta Zdeněk Černý.
Dalším navštíveným místem byl vítěz celo-
státní soutěže Vesnice roku ČR 2019 – obec 
Lipová. O zkušenosti s rozvojem obce a jejími 
problémy se podělil starosta Pavel Svoboda.
Ve Šluknově, nejsevernějším městě ČR, se uja-
la senátorů starostka Eva Džumanová. Kromě 
města a zámku je provedla i po sociálně vy-
loučené lokalitě. Následovala prohlídka Lore-
ty Rumburk a setkání s rumburským starostou 
Lumírem Kusem.
Předposlední zastávkou senátorů byla obec Ji-
řetín pod Jedlovou, vítěz soutěže Vesnice roku 
1998, kde vedle starosty Bohuslava Kaprálika 
mohli senátoři hovořit s emeritním senátorem 
Josefem Zoserem.
Výjezdní zasedání završila v Krásné Lípě 
diskuze se starosty ze Sdružení pro rozvoj 
Šluknovska a setkání se starostou Janem 
Kolářem a ředitelem OPS Českého Švýcarska 
Janem Šmídem.

www.senat.cz – Sue Nguyen

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.

Oznamujeme Vám od 22.6.2020 otevření naší 

sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se 

zdravotním postižením pro všechny cílové skupiny za 

podmínek dodržování všech preventivních opatření. 

Jaroslava Špisová, vedoucí sociální služby, Spolek Kolem 

dokola Mikulášovice

KRÁTKÉ ZPRÁVY

Retrostipendium- výzva pro 
studenty do 30. 6. 2020

Kostka Krásná Lípa ve spolupráci s Člověkem v 
tísni rozděluje stipendia Nadace Albatros. Tím 
podporujeme ve vzdělání studenty ze Šluk-
novského výběžku, kteří přes ne zcela ideální 
rodinné dispozice najdou motivaci se vyučit 
nebo studovat střední školu jakéhokoliv typu. 
Podmínkou schválení žádosti je, že minimálně 
jeden z rodičů má pouze základní vzdělání. Cí-
lem retrostipendijního programu je podpora 
studenta v úspěšném absolvování školy.
Jak stipendium funguje?
Studenti po uzavření smlouvy musí dodržo-
vat určité podmínky. Nejdůležitější z nich je 
prospěch. To znamená, že ze čtyř klíčových 
předmětů nesmí mít horší známku než za 
3. Stejnou váhu má ale také nízká absence 
ve škole. Na pravidelných setkáních a při spl-
nění podmínek jsou studentovi propláceny 
náklady v hodnotě 1000 Kč nebo 1500 Kč
měsíčně. Na konci školního roku je možné 
získat bonus za výsledky ve výši 2000 Kč.
Finanční prostředky na retrostipendia posky-
tuje Nadace Albatros. Kariérové poradenství 
je poskytováno za podpory Evropské unie 
a státního rozpočtu ČR.
Kostka Krásná Lípa nyní takto podporuje 
36 studentů. Aktuálně do programu přijímá-
me nové studenty. Noví studenti na další škol-
ní rok 2020/2021 se nám mohou hlásit až do 
30.6.2020.
Kateřina Luňáková - kariérová poradkyně, 
kontakt 775 441 238
Poradna v kostce
Posláním poradny je podpořit lidi v řešení ob-

tížné životní situace.  
Tíživou životní situací se může stát i fakt, že je-
den z rodičů zůstane na výchovu svého dítěte 
nebo dětí sám. 
Jak se domoci platby výživného?
Co mám dělat, když mi partner neplatí ali-
menty?
Co mohu dělat, když na stanovené výživné 
nemám?
To jsou příklady otázek, se kterými se mů-
žete na poradnu obracet.
Odborné sociální poradenství je poskyto-
váno zdarma, v  18 obcích Šluknovska. Na 
místě konzultace se domluvíte s  poradcem.
Poradce kontaktujte na telefonních číslech: 
777 291 359, 777 925 302, 770 125 690. 
Pan Karel se dostal na konec svého man-
želství, se ženou má syna. Jeho zdravot-
ní stav se zhoršil a musel snížit své tempo 
v  zaměstnání. S  tím souvisí i nižší příjem. 
Půjčky na vybavení bytu jsou psané na něj. 
Karel se obrátil na poradnu ve fázi, kdy se 
v průběhu rozvodového řízení začalo jednat o 
tom, jaké by mu mohlo být stanoveno výživné. 
Poradce Karlovi vysvětlil obecná pravi-
dla při stanovování výše výživného, po-
mohl mu sepsat návrh na stanovení výše 
výživného a současně mu vysvětlil, jak 
postupovat v  otázce rozdělení majetku. 
Projekt je fi nancován z prostředků Evropské-
ho sociálního fondu prostřednictvím Operač-
ního programu zaměstnanost. 

Poradci OSP Kostka Krásná Lípa, p.o.
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Přes mystický hřbitov podruhé na křížové cesty
AKTUÁLNÍ TIP NA VÝLET

Díky Bohu už nemusíme v nastávajícím létě, v takové míře 
jako na jaře, čelit urputnému agresorovi z čínského Wuchanu. 
I přesto nám opatrnost, matka moudrosti našeptává, abychom 
ještě nějaký čas dodržovali určitá pravidla, na která jsme si tak 
těžko zvykali. Takže hlavně pro své dobro budeme i pro výlety 
vyhledávat spíše odlehlá a klidná místa než nějakou hlučnou 
společnost. A jak už jsme v minulém tipu na výlet naznačili, 
jsou pro tyto chvíle jako stvořené nově opravené a zrekonstru-
ované a také historicky zajímavé křížové cesty v našem nejbliž-
ším okolí. Už víme, že jsou ve výběžku skoro v každé vesnici 
a že jich je celkem čtrnáct. Minule jsme vás pozvali na Jáchym 
a Anaberg. Pro dnešní klidnou a pohodovou nabídku na dou-
fejme, že pokoronavirový výlet se nabízejí křížové cesty v Brtní-
kách a Starých Křečanech se zastávkou na hororovém hřbitově 
v Krásném Buku.
Ta nejbližší, brtnická, byla vybudována jako čtvrtá ve výběžku 
v letech 1801 až 1804 na nedalekém Křížovém vrchu. Dostane-
me se na ní po polní cestě odbočující vlevo ze silnice při výjez-
du na Vlčí Horu. Součástí zdejšího areálu je Getsemanská za-
hrada, ve které jsou umístěny, stejně jako na Anaberku, sochy 
spících apoštolů. Zajímavostí je, že jednotlivá zastavení jsou 
umístěna proti sobě „cik – cak“, takže poutníci při jejím zdolá-
vání vystupují po klikaté cestě, což je neobvyklé. Na konci, na 
samém vrchu, stojí kaple Božího hrobu. Nejnovější a poslední 
rekonstrukce byla provedena v roce 2016, kdy byla jednotlivá 
okna osazena kopiemi obrazů Josefa Führicha. Na svědomí to 
má „Brtnický okrašlovací spolek Zeidler“.
Z Brtníků to je do Křečan coby kamenem dohodil. Cestou ne-
můžeme na návsi přehlédnout kostel sv. Jana Nepomuckého, 
v jehož oploceném areálu najdeme starý hřbitov a zdejší kří-
žovou cestu, dobudovanou v roce 1833. Má velice bohatou 
hisrorii, když se ve výklencích postupně vystřídaly výjevy z Je-
žíšovy poslední cesty z kamene, dřevěné nebo malované na 
plechu. Poslední opravu zajistila místní římskokatolická farnost 
v letech 2004 až 2005. U silnice před kostelem stojí pomník při-
pomínající pilota RAF z druhé světové války Fr. Antonína Ber-
narda, zdejšího rodáka.
Na trase dnešního výletu můžeme krátce navštívit ještě jeden 
velice zajímavý a málo známý objekt. Jde o zřejmě bývalý hřbi-
tov Krásného Buku. Natrefíme na něj cestou od Vlčí Hory na 
Krásnou Lípu. Mineme odbočku na Sněžnou a ve sjezdu na 
Krásnou Lípu, kousek pod cihlovým stavením vede do lesa 
nenápadná cesta, která nás cirka po sto metrech dovede na 
místo určení. Na hřbitově se už drahnou dobu nepohřbívá, 
hroby jsou ponechány svému osudu, chybí na nich z velké 
části náhrobní kameny. Zachovány jsou jen obrubníky a vše je 
obrostlé mechem. O tomto místě nemají asi ani tušení fi lmaři, 
neb je jako stvořené pro natáčení těch nejdrsnějších hororů. 
K úplné dokonalosti zdejšího prostředí chybí snad jen zjevení 
se ducha některého ze zdejších nebožtíků. Tím asi nejznáměj-
ším je pan Dr. Johan Hille, zakladatel turistiky a první předseda 
Horského spolku pro nejsevernější Čechy. Jeho hrob je na roz-
díl od ostatních opatřen velkým náhrobkem a božími mukami. 
V opatrování ho mají velice agilní členové KČT z Krásné Lípy.
S použitím materiálu od paní Kláry Mágrové z Rumburka vás 
na tento výlet pozval Petr Horák.

V Mikulášovicích proběhlo okresní 
kolo Olympiády mladých chovatelů
Ve středu 20. května se uskutečnilo v klubov-
ně ZO CHKo ČSCH Mikulášovice v horní škole 
okresní postupové kolo Olympiády mladých 
chovatelů. Zúčastnily se jej čtyři děti z Miku-
lášovic, které vyhrály dubnové základní kolo. 
Soutěž se skládala ze dvou kategorií: pozná-
vání plemen a druhů zvířat a znalostního tes-
tu podle jednotlivých odborností, ve kterých 
děti soutěžily. Předem soutěžící ještě vypra-
covali písemnou práci na téma, které si sami 
zvolili, jednalo se o pozorování vlastních cho-
vaných zvířat.
Při hodnocení výsledků hodnotící komise 
musela s potěšením konstatovat, že někteří 
soutěžící se opět zdokonalili ve svých vědo-
mostech, protože byla možnost porovnat 
dosažené výsledky s výsledky základního kola 
soutěže, ale i s výsledky dosaženými před ro-
kem.
A jak to dopadlo? Nejúspěšnější byla akva-
ristka Tereza Benátská s počtem 100 bodů, 
soutěžící v teraristice Daniela Hentschelová 
dosáhla 87 bodů, chovatelka psů Marcela 
Shánělová 82 bodů a chovatel koček Jakub 
Frejlach 49 bodů, všichni členové mikulášo-
vického kroužku mladých chovatelů. Soutě-
žící si domů odnesli diplomy, krásné poháry 
a poukazy na nákup chovatelských potřeb 

či krmení.  O odměny se letos postarali ZO 
CHKo ČSCH Mikulášovice, Město Mikulášovice 
a Dobrovolný svazek obcí Sever, kterým za to 
upřímně děkujeme! 
Všechny uvedené olympioniky čeká ve dnech 
5.-9.srpna účast v národním kole chovatelské 
olympiády, které proběhne na táborové zá-
kladně naší ZO v Mikulášovicích na Salmově. 
Fandíme si, že minimálně obhájí loňské vyni-
kající 10. místo v republice, k čemuž jim všem 
přejeme hodně štěstí!

Vlastimil Jura st.

Křížová cesta v Brtníkách

Hřbitov v Krásném Buku

Foto: vlastní
Předávání cen nejúspěšnějším řešitelům.

27.6.2020 Na ostří nože, mikulášovický triatlon  

zatopený lom Mikulášovice

4.7.2020 EasternTunes, festival asijské hudby 

a kultury - dolní Mikulášovice

4.9.2020 Mikulášovická řežba, soch. sympozium 

zatopený lom Mikulášovice

12.9.2020 Mistrovství České republiky TZ 

 smíšené dvojice a long

27.9.2020 Zdeněk Izer - Slovanský dům (náhradní 

termín za 29.3.2020 - vstupenky 

v platnosti)

KALENDÁŘ AKCÍ
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SLOVO SENÁTORA
Dopady zákona o kompenzačním bonusu na samosprávy!

Vážení,
postižené regiony, mezi nimi s nejhoršími ukazateli 
Severozápad, dostanou 42 miliard korun. A pak ještě 
20 miliard. A v rámci uhelných regionů dostanou dal-
ší velké miliardy … A pak ještě budou další miliardy 
a podpory. Slyšeli jsme už zase před několika lety …
Tak. A teď tu o Červené Karkulce …
Občas mi říkáte, že moc nepíšu o pozitivních vě-
cech. No, pravda. Skončím s  tím. Jakmile nebude 
existovat převaha těch, co nám s růžovými brýlemi 
na nose nalhávají, jak vše funguje. A ano, je naštěstí 
celá řada pozitivních věcí, které ve veřejném živo-
tě fungují dobře. Především ta část, kterou mají na 
starosti samosprávy, dostanou-li k tomu pravomoci 
a fi nance. Nicméně věcí, které je potřeba zlepšovat, 
je pořád více než těch, které fungují. K jejich zlepšo-
vání je však třeba méně sebechvály a více kritické 
seberefl exe.
Již desítky let v  samosprávě slyším o mimořádné 
pomoci Ústeckému kraji, protože je extrémně po-
stižený. Občas trochu zahřmělo (třeba ekomiliardy 
a cílené projekty pro obce na infrastrukturu a vyba-
venost kolem let 2002). Ale systematicky a dlouho-
době jedno velké nic. A když už, tak do pánevních 
oblastí. Co opakovaně slyšíme, jsou přísliby. A plá-
ny. Až provedeme další analýzu. Skutek však utek.
Nadějně to vypadalo v roce 2015, když se provedla 
další analýza stavu strukturálně postižených regio-
nů. Slyšeli jsme návazně o desítkách miliard korun. 
Asi snad myšleno opravdu navíc! Mohl bych je po 
letech někde u nás vidět? Na stovkách či tisíci po-
třebných projektů!? A jaké pozitivní změny přines-
ly?
Když jsem se opovážil před lety upozornit, že se 
tato proklamovaná snaha opět dostává spíše do 
teoretizování, a že proklamované fi nance nebyly až 
na výjimky žádnými penězi navíc, sklidil jsem vel-
kou kritiku. Posunuli jsme se tedy po letech s těmi 
desítkami miliard navíc? Kam? Možná to mysleli 
dobře, ale dopadlo to jako vždycky? Čísla usvědčují!
Shrnutí toho, co je špatně a co je konečně třeba 
začít dělat jinak, jsem v  tomto týdnu adresoval 
krajským zastupitelům a předsedovi vlády. Několik 
z nich mě v minulosti kritizovali, že nevidím ty vý-
sledky!
Svá tvrzení opírám o souhrnné socioekonomické 
ukazatele stavu našeho regionu. Už před lety, kdy 

žádná relevantní čísla pohromadě a v kontextu ne-
byla, jsem si udělal analýzu vlastní. Třeba pohled 
na dlouhodobý vývoj v ekonomických ukazatelích 
(především vývoj poměru HDP na obyvatele v Ús-
teckém kraji k průměru ČR – pokles za 23 let z 95,8% 
v roce 1994 na 71,7% v roce 2018. Tomu se těžko dá 
říkat „pokrok“ a pomoc. Možná tak medvědí služba?
A odpovídá rostoucímu zaostávání našeho kraje 
zvyšující se podpora? Třeba ze strany státu, např. 
v  rámci rozpočtového určení daní s nějakým soli-
dárním prvkem? Nikoli. Poměry přerozdělování na-
opak vidíme v neprospěch našeho kraje!
A co teprve směřování evropských (kohezních)
dotací z  fondů EU? Ve všech 3 programovacích 
obdobích, od roku 2004 až do roku 2020, můžeme 
sledovat jen plánovací a přerozdělovací bídu, která 
se zcela míjí s hloubkou strukturálního postižení na-
šeho kraje. I zde, kdy se předstírá rozdělování peněz 
za účelem zmenšování rozdílů mezi regiony, jsme 
na tom na začátku i na konci zase a zase nejhůř! Re-
gionální, resp. kohezní politika u nás jasně dlouho-
době nefunguje!
Senát na úrovni našeho výboru a především v plé-
nu k  této problematice přijal několik usnesení na 
úrovni jedné komory Parlamentu. A podpořil sna-
hu Evropské komise přistupovat rozdílně ke třem 
úrovním regionů tak, aby podstatná a předem jas-
ně stanovená část fi nančních prostředků EU směřo-
vala do regionů nejchudších a byl zde požadován 
nejmenší podíl spolufi nancování, aby se tyto regi-
ony mohly odrazit ode dna. Čímž Senát paradox-
ně musel vzdorovat české vládě, jakkoli právě ona 
by měla nejhlasitěji prosazovat, aby největší podíl 
fi nančních prostředků z  EU s  co nejvýhodnějšími 
podmínkami směřoval k nám na Severozápad, jako 
do jediného regionu v  České republice, který léta 
nekonverguje. Zatímco všechny ostatní regiony 
v  ČR se k unijnímu průměru postupně přibližují, 
nekonvergující region Severozápad způsobuje, že 
dno České republiky zůstává už od roku 2011 stále 
na stejném místě. Každému musí být po těch letech 
jasné, že Severozápad si sám už nepomůže.
V podobném duchu apel také k předsedovi vlády, 
na pozadí květnového Evropského semestru 2020 
s  balíčkem doporučení, v  němž Evropská komise 
(EK) opět explicitně varuje Českou republiku, že do-
pady pandemie mohou ještě více zhoršit již jasně 

pozorovaný trend prohlubujících se disparit mezi 
Karlovarským a Ústecký krajem a zbytkem země 
a kde vyzývá Českou republiku k okamžité cílené 
politické reakce na tuto skutečnost. Včera EK také 
představila novou podobu Víceletého fi nančního 
rámce 2021-2027, na kterém se členské země už 
2 roky nejsou schopné dohodnout, a který nyní ob-
sahuje více prostředků na fond soudržnosti. Právě 
tyto prostředky z  MFR musí v  chytrých investicích 
přednostně směřovat na Severozápad, aby se po-
sílil tento nejslabší článek řetězu a Česká republika 
jako celek odlepila ode dna.
Musíme si i u nás v regionu připustit – i ti z krajské-
ho zastupitelstva, co několik let předstírají s  těmi 
z centra, jak je vše super a jak se vše daří – že do-
opravdy věci můžeme změnit, až když je budeme 
refl ektovat tak, jak se doopravdy mají.
Samosprávy fungují v zásadě dobře, je na ně lépe 
vidět. Jsou nejblíže občanům a řeší reálnější problé-
my. Bohužel krize dopadá i na rozpočty samospráv. 
A bohužel, Poslanecká sněmovna včera přehlaso-
vala návrh Senátu, aby podpora malých sro a OSVČ 
nebyla odečítána z příjmů samospráv a dále nepro-
hlubovala jejich již tak velkou ztrátu. Jako protiváhu 
jsme proto v Senátu připravili návrh zákona na jed-
norázový příspěvek samosprávám,  který by mohl 
trochu zmírnit dopady odpočtu podpory OSVČ a 
malých sro, a bude jen na vládě (a vládní většině 
v Poslanecké sněmovně), jak proklamace myslí váž-
ně a návrh schválí či klidně ještě rozšíří, zvýší a třeba 
i prodlouží na příští rok.
Proklamace, aby samosprávy nezastavovaly inves-
tice a podpořily místní ekonomiku, zůstanou bez 
fi nancí jen proklamacemi. Stejně jako proklamace 
o dotacích pro samosprávy - i kdyby byly myšleny 
vážně, budou trvat dlouho (administrace atp.), jsou 
limitované, složité, nedostanou se všem, vytváří zá-
vazky a nároky na předfi nancování a spolufi nanco-
vání, zvyšují závislost samospráv na státu… Dotace 
jsou spíše tím nejhorším ze špatných řešení.
Přiznejme si proto skutečný stav věcí a pak vážně, 
koordinovaně a kvalifi kovaně argumentujme všich-
ni společně vůči vládě.

Tak hezké jarní dny vám přeje,
Váš senátorZbyněk Linhart

Pozvání na prázdninovou 
výstavu zvířat mladých 

chovatelů

Zpráva mykologického kroužku

Zveme děti, mládež i dospěláky na už 3. ročník pro-
pagační výstavy zvířat, která se uskuteční v neděli 
26. července v prostorách horní školy a před ní v Mi-
kulášovicích 327.
Akci realizují účastníci probíhajícího letního tábora 
se zvířaty pod vedením svých vedoucích od 10 do 
17 hodin. Na výstavě předvedou svá zvířata táborníci 
spolu s dalšími mladými chovateli ze zdejšího chova-
telského kroužku, ale i další zájemci z řad neorgani-
zovaných dětí a mládeže z Mikulášovic i okolí. Hod-
nocení exponátů probíhá hlasováním návštěvníků po 
celou dobu výstavy a na závěr obdrží vystavovatelé 
nejúspěšnějších zvířat krásné poháry a další ceny.
Výnos ze vstupného a prodeje tomboly bude sloužit 
na podporu činnosti našeho kroužku mladých chova-
telů. Projekt podporuje Město Mikulášovice.Informa-
ce o akci získáte na tel. 602 682 600.

Vlastimil Jura st. - předseda spolku 
Mladých chovatelů zvířat

Otvírání lesa a čištění studánky, dne 30.5.2020.  Do 
naší obce dorazily májové dny. Tento květnový čas 
přímo vybízí k vycházkám do rozkvetlé a provoně-
né přírody. Spolek houbařů nesmí zůstat v ústraní.
Prosluněný den, přímo přál jarním rituálům, které 
se již staly tradicí. Šumivý les nás přivítal, abychom 
jej otevřeli naším magickým klíčem. Vše se děje 
při recitování jarní poezie, která oslavuje přírodu a 
její dary lidstvu. Lesní studánka nás už očekávala.
Po dlouhém zimním období byla vyčištěna. Okolí 
upraveno, vytrhané plevelné nálety a ošetřen pa-
máteční stromek-sazenice malého buku. Vše la-
hodilo oku. I lavičce u studánky se dostalo opravy. 
Nastala sváteční chvíle, kdy studánková víla požeh-
nala pramenité vodě do všech čtyř světových stran, 
aby vždy zůstala čirá a přinášela blahodárnost jak 
pro přírodu, tak zvířátkům a celému lidstvu. Dá-
vala sílu všemu živému. Po tomto studánkovém 
dýchánku je recitovaná jarní poezie. Vše bylo dopl-
něno zajímavým povídáním, o životvorné vodě na 
planetě Zemi. Všichni zúčastnění si odnášeli krásné 
zážitky z těchto dvou krásných akcí.

Za spolek houbařů, Mirka Záveská.

V lese řádí kůrovec, všude samá souška, ve městech 
zas viróza, je to těžká zkouška. Až u ohně či u piva 
budeme sedět v kroužku, vzpomeneme s nostalgií, 
kdo měl jakou roušku. Byly různých velikostí, měly 
hezké vzory, v ulicích jsme potkávali maskované 
tvory. Jeden jí měl ze šátku, druhý z dámské vložky, 
tak jak to nařídili bezpečnostní složky. Ať každému 
pěkný úsměv, opět zdobí líce, aby každý všechno 
přežil a měl zdravé plíce. Až dnes si les odemkne-
me a kdo zdraví ztratí, náš les milovaný mu ho zase 
vrátí.

Brotánková  Pavla – členka houbařského kroužku

Foto: Václav Zeman
Otevírání lesa patří u místních houbařů k  jarním 
tradicím.
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V mikulášovickém kostele sv. Mikuláše proběhla opět po roce akce celorepublikově nazvaná „Noc kostelů“. Pro návštěvníky byl připraven na celý večer program včetně 
možnosti prohlídky věže nebo podzemní krypty, od 21.00 hodin vystoupil také Mikulášovický pěvecký sbor.

Mikulášovický fotbalový stadion byl osazen novými střídačkami, které výrazně 
zkvalitnili zázemí pro naše fotbalisty a po významné rekultivaci hrací plochy, to je 
další z řady připravovaných vylepšení areálu.

Město převzalo zakázku rekonstruované hrobky slavného občana Mikulášovic lé-
kárníka Adolfa Krauseho. Jeho soukromá hvězdárna neodmyslitelně patří k Mikulá-
šovicím stejně, jako jeho astronomické objevy.

Velký pomocník přibyl do strojového parku města na úpravu zeleně a sice rovných 
parkových ploch.

V místní mateřské škole proběhl zápis pro příští školní rok, tentokráte tak trochu ne-
tradičně na zahradě mimo budovu.

FOTO ZPRÁVY



strana 6 červen 2020MIKULÁŠOVICKÉ NOVINY

Letní biatlon odstartoval po dlouhé pauze závody
Ten první, těsně po uvolnění opatření, narychlo 
uspořádal pro žákovské a dorostenecké katego-
rie tým z  Mladé Boleslavi. V  kategorii přípravka si 
pro svou první medaili a druhé místo doběhla po 
dvou chybách na střelnici, ale parádním běžec-
kém výkonu Lucie Mocíková. V kategorii mladších 
žákyň získala Adélka Trojanová bronzovou medaili 
se střelbou 1, 2 a starší žákyně Natálka Ludvíková 
vyčistila terče při obou položkách a zajistila si tak 
druhé místo. Prvním závodem v  dorostenecké ka-
tegorii si střelbou 3, 2 zajistila druhé místo i Natálka 
Mocíková, pro kterou to byla premiéra v přechodu 
na malorážnou zbraň a střelbu vstoje.
Týden na to se konaly závody pro kategorie žac-
tva, dorostu a dospělých v  Liberci, kde se sešla 
velmi slušná konkurence 200 závodníků, ve které 
se Mikulášovice rozhodně neztratily. V  žákovské 
kategorii se Lucie Mocíková umístila po střelbě za 

2 na pátém místě, Adélka Trojanová po dvou čistých 
položkách obsadila 5. příčku a Natálka Ludvíková 
po bezchybné střelbě doběhla na 6. místě. Svou 
premiéru v biatlonu má za sebou i nováček klubu 
Janko JorkFeimann, který ve svém prvním závodě 
obstál velice dobře a po dvou chybách na střelnici 
obsadil třetí místo. Matěj Kocourek na střelnici chy-
boval celkem dvakrát a doběhl na pátém místě.
V kategorii dorostu už startovaly všechny naše zá-
vodnice, které předvedly krásné střelby, a to hlavně 
vleže, kde každá chybovala pouze jedenkrát.  O to 
víc nás potěšily parádní stojky Natálky Mocíkové za 
nula a Andrey Fúskové za jedna, které nejsou vůbec 
jednoduché. V  závodě poté Naty skončila na dru-
hém a Ája na sedmém místě.  Velice dobrou stojku 
zastřílela i Adélka Švitorková, kdy pouze dvakrát 
chybovala a doběhla na sedmém místě. Viktorka 
Kirchnerová se stojkou protrápila, netrefi la žádný 

terč, za to bojovala na trati a doběhla na sedmém 
místě.  V ženách Květa Fúsková po jedné chybě vle-
že a třech vstoje doběhla na devátém místě.  
Tyto regionální závody byly testem před nadcháze-
jícím republikovým závodem, který je pro kategorie 
dorostu a dospělých v  daleké Bystřici pod Hostý-
nem od 19. do 21.6.2020 a týden na to pro žactvo 
ve Starém Městě pod Landštejnem, na hranicích se 
sousedním Rakouskem.

Text a foto: Zdeněk Mocík

Viktorie Kirchnerová při své vůbec první závodní střel-
bě vstoje.

Adéla Trojanová na střelnici v Mladé Boleslavi. 

V Mladé Boleslavi se také dařilo Natálii Ludvíkové, vy-
bojovala stříbrnou medaili.

Mezi nejmladší závodnice mikulášovického biatlonu 
patří Lucie Mocíková.

Adéla Švitorková na střelnici vleže minula pouze jeden 
terč.

Při premiérovém závodě si Janko JorkFeimann vy-
zkoušel i trestné kolo, přesto dosáhl na bronzovou 
příčku.

V libereckých Ruprechticích si stříbro skvělou střelbou vystřílela Natálie Mocíková.
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Tradiční turnaj v malé kopané

Mikulášovičtí sportovci bodují také v atletice

XI. Ročník o putovní pohár Memoriálu Josefa 
Hýbla a Miroslava Linharta 
(Navazující na předešlé tři ročníky BERNARD CUPU)
Základní údaje
Pořadatel: FK MIKULÁŠOVICE
Termín: sobota 11. července 2020
Místo konání: stadion místního FK Mikulášovice
Kontakty
E-mail: jaroslav.sulc@teta.eu
Kontaktní osoby:  Jaroslav Šulc - 605 200 028, 
  Petr Procházka - 733 233 755 
Dosavadní vítězové:  
2007 - Hotel RON, 2008 - Bernard Predators,  
2009 - Kopnem si, 2010 - Kádě 5000,  
2011 - Kádě 5000,  2012 - Severní vítr je krutý!,  
2013 - Best OF Varnsdorf, 2014 - Chvojkovice/Brod 
(Lipová), 2015 - Best OF Varnsdorf, 2016 - Predators, 
2017 - FC Pivo, 2018 - Best Of,  2019 - FC Pivo
Turnaj v malé kopané fotbalového klubu FK Miku-
lášovice se hraje dle pravidel pro malou kopanou. 
Hrací doba se upřesní dle doručených přihlášek.
Hraje se ve složení 5+1, střídá se libovolně.
Povrch hřiště – tráva.
Startovné: 800,- Kč za družstvo 

Hlavní pořadatel: FK  Mikulášovice Přihlášení a za-
placení startovného do čtvrtka 9.7.2020.
Losování turnaje proběhne v pátek 10.7.2020 
v 19.00 hod. v kabinách na hřišti.
Rozlosování obdržíte e-mailem  nebo pomocí SMS 
na Váš mobil.
Začátek turnaje v 9.00 hod.

Hraje se dle pravidel FIFA:
auty se hází, rohy se kopou, volný kop - bránící hráč 
musí být vzdálen 4 m od míče, rozehrání do 4 vte-
řin, zahrání brankáře rukou mimo pokutové území 
= pokutový kop, brankář po autu rozehrává rukou, 
brankář může přehazovat půlící čáru, musí hrát do 
4 vteřin, jinak nepřímý volný kop, malá domů = 
pokutový kop, účast hráčů ve více mužstvech není 
povolena, dopisování hráčů na soupisku během 
turnaje je zakázáno, za ŽK je vyloučení na 2 mi-
nuty, za ČK 2 minuty a stop v následujícím utkání,
při nedostavení družstva k utkání do 3 minut od 
vyhlášení = kontumace 3:0, turnaj řídí kvalifi kovaní 
rozhodčí, mužstva musí být jednotně oblečena stej-
nými dresy s čísly, střídání  hráčů je dovoleno jen na 
bránící polovině, v útočné je zakázané.

Systém turnaje:
hrací systém se upřesní dle počtu přihlášených 
mužstev, hrací doba se také upřesní dle počtu při-
hlášených mužstev, o pořadí ve skupině rozhoduje:
body (výhra 3, remíza 1), vzájemná utkání (při více 
jak 2 týmu se stejnými body minitabulka), celkový 
rozdíl skóre, větší počet vstřelených branek, v přípa-
dě shody penalty (3 a pak po 1).

Play-off :
hrací doba 1x10 minut, fi nále 1x10 minut (po doho-
dě možno změnit). Rozlosovaní dle připraveného 
hracího schématu. Vítěz postupuje do dalšího kola, 
poražený končí. V případě nerozhodného výsledku 
následují pokutové kopy (každé družstvo po třech 
kopech a následně 1 a 1. První tři kopy pokaždé jiný 
hráč, rozstřel po jedné už může kopat stejný hráč.
Upozornění: Každý zúčastněný na tomto turnaji 
hraje na vlastní nebezpečí!
Hlavní pořadatel po dobu turnaje za odložené 
věci v  celém sportovním areálu a kabin neručí!

Pořadatel si vyhrazuje právo změn!

V  rumburském atletickém oddílu působí řada mi-

kulášovických sportovců, kteří se již pravidelně 

zúčastňují ofi ciálních soutěží. Ti nejmladší závodí 

zatím na atletickém stadionu v  Rumburku, ale od 

mladšího žactva se naši sportovci již představili na 

stadionech v České Lípě, Jablonci nad Nisou nebo 

v Jičíně a je potěšující, že se neztratili ani ve výsled-

kových listinách. Kromě svých osobních rekordů 

v  jednotlivých disciplínách přispěli svému klubu 

i bodovým přídělem. Příjemným zpestřením a hlav-

ně velkou zkušeností je pro mnohé také fakt, že si 

mohou zazávodit se špičkovými sportovci součas-

ně na jednom stadionu. Na prvním společném po-

koronavirovém závodě, který proběhl v celé České 

republice pod názvem „Spolu na startu“ se na rum-

burském oválu představila i Anežka Drahotová

Foto: Tomáš Fúsek

Juniorská světová rekordmanka v chůzi Anežka Dra-
hotová na rumburském oválu

Hod oštěpem je náročná disciplína , rozhoduje neje-
nom síla, technika, ale především psychika. Obzvlášť 
když házíte při krajském přeboru a navíc na stadionu 
v Jablonci nad Nisou. 

Běhy jsou základ, délky se liší podle věku a sprinty se běhají napříč všemi kategoriemi.

Skok daleký patří k tradičním atletickým disciplínám ve všech věkových kategoriích.
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Krajský mistrovský víkend pro mikulášovické běžce
Po neskutečně dlouhé závodní přestávce zaviněné 
koronavirovou pandemií se na start závodu posta-
vili také mikulášovičtí běžci. A to hned dvakrát bez-
prostředně za sebou, v sobotu 6. června se běželo 
jedno z největších krajských mistrovství v republi-
ce a sice ve středočeských Kralupech nad Vltavou. 
Následně v neděli pak Mistrovství Ústeckého kraje 
v Lovosicích. Na obou závodech se představili pře-
devším ti nejmenší závodníci, ale start a ověření své 

aktuální výkonnosti si nenechali ujít ani ostřílení 
závodníci. Vždyť letošní okleštěná sezona nenabí-
zí tolik možností, jak si ověřit aktuální kondici se 
svými soupeři. Jarní část sezony těmito závody již 
skončila a nyní se běžci již upínají k letní přípravě na 
druhou část mistrovských soutěží, které v září zahájí 
Mistrovství České republiky ve smíšených dvojicích 
na domácí půdě u nás v Mikulášovicích. Následovat 
bude MČR v dlouhém závodě v jednotlivcích, týden 

na to se poběží v Kraslicích MČR jednotlivců klasic-
ky. V říjnu pak následuje MČR ve štafetách v Orlo-
vé a sezonu uzavře poslední závod o české tituly 
v super sprintu, který bude hostit Pacov. Ve všech 
mistrovských závodech budou mít Mikulášovice sil-
né zastoupení a věříme, že pro naše město některý 
z nich vybojujeme.

Text a foto: Tomáš Fúsek

Mistrovství Středočeského 
kraje

Mistrovství Ústeckého kraje

kategorie

nejmladší žákyně: Vejražková Alice - 2. místo Vejražková Alice - 1. místo

Fojtová Apolena - 6. místo Fojtová Apolena - 3. místo

nejmladší žáci: Vokoun Matěj - 2. místo Vokoun Matěj - 1. místo

Kubička Václav - 4. místo Kubička Václav - 2. místo

Fojta Adam - 5. místo Fojta Adam - 3. místo

Vejražka Jindřich - 6. místo - - -

mladší žákyně: - - - Trojanová Adéla - 1. místo

starší žákyně: Trojanová Barbora - 1. místo Trojanová Barbora - 1. místo

Charvátová Renáta - 3. místo - - -

starší žáci: Fúsek Ondřej - 1. místo Fúsek Ondřej - 1. místo

Machorek Lukáš - 4. místo Machorek Lukáš - 2. místo

starší dorostenky: Fúsková Andrea - 2. místo Fúsková Andrea - 1. místo

Šimková Eliška - 5. místo Šimková Eliška - 2. místo

Muži A: Levan Tomáš - 2. místo - - -

- - - Kalousek Petr - 1. místo

Ženy B: Fúsková Květa - 4. místo Fúsková Květa - 1. místo

Muži B: Fúsek Tomáš - 1. místo Fúsek Tomáš - 1. místo

Šimek Vojtěch - 3. místo Šimek Vojtěch - 2. místo

Přípravka: Kalousek Patrik - 1. místo Kalousek Patrik - 2. místo

Dora Vejražková - 2. místo Dora Vejražková - 4. místo

Charvát Radek - 4. místo - - -

Vokoun Filip - 5. místo Vokoun Filip - 1. místo

Vokoun Patrik - 6. místo Vokoun Patrik - 5. místo

Škoda František - 11. místo - - -

V kategorii nejmladších žákyň si z Lovosic mikulášovická děvčata odvezla zlatou a bronzovou 
medaili.

Poslední přípravy před startem do prvního opravdového závodu 
pro nejmladší mikulášovické závodníky.

Celkové hodnocení Ústeckého poháru v TZ ovládli v kategorii 
nejmladších žáků závodníci z Mikulášovic.

V nabité konkurenci při mistrovském závodě Středočeského kraje 
v Kralupech nad Vltavou si zlato a bronz vybojovaly starší žákyně 
z Mikulášovic.


