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ZDARMA

Vážení a milí spoluobčané,
Dalibor Janda
8.3.2017 od
19.00 hodin ve
Slovanském domě

Sportovní
maškarní ples
18.3.2017 od
20.00 hodin ve
Slovanském domě

Fotozprávy
str. 4

únor nás ještě potrápil sněhovou nadílkou, kterou naši
pracovníci velmi dobře zvládli a patří jim za to velké
poděkování. Snad se kromě dešťů brzy dočkáme i prvního
sluníčka, které si s ledem a sněhem poradí úplně. Sníh nás
sice zaměstnával, ale práce probíhají i v městských objektech.
Pokračuje úprava sklepa v budově na náměstí, kde sídlí
informační centrum a knihovna, byly odstartovány práce na
rekonstrukci restaurace a vinárny ve Slovanském domě, na
koupališti začala II. etapa rekonstrukce sice historických, ale
velice zchátralých kabinek. Únor je tradičně ve znamení velké
administrativní zátěže spojené se zúčtováním přijatých dotací.
Často jsou formuláře duplicitní a jejich zpracování je časově
náročné. Ale pokud si do našeho městského rozpočtu chceme
přilepšit, musíme tuto cestu podstoupit. Milou zprávou
ze Státního fondu životního prostředí potom bylo úplné
uzavření dávno řádně vyúčtovaného projektu, ze kterého jsme
vybudovali aleje ke koupališti a k radaru.
Únor se také nesl ve znamení plesu, zábavy a karnevalu.
Tanečníky na plese města doprovázela hudební skupina

z Hradce Králové, jako tradičně, převažovala účast
mimomikulášovických hostů. Líbí se náš sál, možná si příští
společenskou akci nenechají ujít ti, kteří dosud jen váhali.
Stejné skóre hostů pak měl i koncert revivalové kapely
QUEENIE. To se dala účast nás místních spočítat velmi lehce.
20 mikulášovických a 200 hostů z blízkého i vzdáleného okolí.
Skupina QUEENIE koncertovala nejen u nás, v Mikulášovicích,
ale také v Praze, Brně, Bratislavě, Dánsku, Finsku, Švédsku a je
vítězem nejlepší revivalové skupiny legendárních QUEENů.
Naopak, karneval pro naše děti, který tradičně pořádá
MŠ a ZŠ, se mohl pyšnit účastí velmi hojnou. Masek se ve všech
věkových kategoriích sešlo hodně, děti měly radost z krásných
cen a bavili se i učitelé a všichni přítomní.
Únor byl také velmi smutným měsícem, opustili nás naši
spoluobčané, kteří budou chybět nejen svým blízkým, budou
chybět i nám, protože jsme je znali a měli je rádi.
Přesto všechno Vám přeji, abyste v novinách našli informace,
které Vás zajímají.
Trojanová Miluše - starostka

Reprezentační
ples města
již po dvanácté

Revivalová kapela
Queenie
v Mikulášovicích

První plesovou událostí roku byl opět reprezentační ples města
Mikulášovice. Necelé dvě stovky účastníků se mohly těšit
příjemnému prostředí, perfektní hudbě a na programu byla
také řada zajímavých překvapení. Hned na začátku si všichni
tancechtiví mohli vzít příklad ze společenského předtančení
páru z taneční školy Styl. V průběhu večera se také losovaly
vstupenky o zajímavé ceny věnované dárci a sponzory tohoto
plesu. Vrcholem večera pak bylo půlnoční překvapení, při
kterém vystoupil bublinový mág a umělec Matěj Kodeš,
světový rekordman v tomto oboru.
Foto: Tomáš Fúsek

Jedna z nejlepších revivalových kapel, která skvěle předvádí
projev legendární kapely Queen vystoupila v mikulášovickém
Slovanském domě. Klasická zábava se vším všudy se odehrála
v polovině února na velkém sále a bylo plno. Škoda, že
mikulášovických obyvatelů bylo jen poskromnu, kdo má tuto
muziku v oblibě, tak určitě tentokrát hodně zaváhal. Byl to
opravdu parádní zážitek, poslechnout si dvojníka slavného
zpěváka, kterým rozhodně Freddie Mercury byl. Nejen
samotný zpěv, ale i dokonalá gesta atmosféru vystoupení
jenom umocnila.
Foto: Tomáš Fúsek

Taneční parket se během celého plesu vyprázdnil pouze v době
hudební přestávky.

Revivalová kapela Queenie sklidila úspěch nejen v našem městě,
ovace se jí dostávají také v zahraničí.

Recitační soutěž přilákala
stovku posluchačů
str. 7

SVOZY ODPADŮ
DOMOVNÍ ODPAD
týdenní - každé pondělí
14ti denní – liché pondělí 13.3. a 27.3.
kombinovaný - každé pondělí
měsíční - pondělí 6.3.
PYTLE S TŘÍDĚNÝM ODPADEM
sudé pondělí 6.3. a 20.3.
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Asistent prevence
kriminality v Mikulášovicích
v roce 2017 potřetí

únor 2017

Dětský karneval naplnil kulturák
Letošní dětský karneval se opravdu vydařil
a plný sál dětí, rodičů, prarodičů i ostatních
hostů se dobře bavil. Dokonalá výzdoba,
skvělý zvuk a dobrá hudba, precizní obsluha
za barem a pak zejména parádní program
s tématikou večerníčku. Hned na úvod se
předvedla děvčata z taneční skupiny Step by
Step svým sólovým tancem a pak už přijel ve-

černíček. Nejprve autíčkem a na koni, ale pak
si to po parketu vystřihnul i na jednokolce.
Nechybělo tradiční hodnocení masek podle
věkových kategorií a samozřejmě spousta her
a soutěží. Poděkování za bezproblémovou organizaci patří mateřské a základní škole a také
panu Klingerovi za ozvučení celé akce.
Foto: Tomáš Fúsek

Program prevence kriminality vyhlašuje Ministerstvo vnitra
ČR odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality. Jedná
se o program na místní úrovni, který je realizován na základě
Strategie prevence kriminality v České republice na léta 2016
– 2020. Tuto Strategii schválila vláda ČR v lednu 2016. Právě
Ministerstvo vnitra určuje Zásady poskytování dotací.
Hlavní zásadou poskytování dotace MV do oblasti prevence
kriminality je návaznost na strategické dokumenty obcí. Mikulášovice mají takový dokument od roku 2015. Je uveřejněn
na webu města. Projekt Mikulášovice-asistent prevence kriminality jsme včas podali ke kontrole na Krajský úřad Ústeckého
kraje.
Projekty jsou zaměřeny na snižování kriminality, na eliminaci
kriminálně rizikových jevů, na omezování příležitostí k páchání
trestné činnosti, na informování občanů o legálních možnostech ochrany před trestnou činností a přispívají ke zvyšování
pocitu bezpečí občanů.
Zda Ministerstvo vnitra podpoří naše město i letos, uvidíme
v následujících měsících.
M. Trojanová

Čistící stroj dobrým
pomocníkem

Karnevalový rej zahájil večerníček, který přijel autíčkem, projel se na koni a nakonec odjel stylově na
jednokolce

Houbaři hodnotili uplynulý rok
Čistící stroj značky Nilfix City Ranger 3500 s cisternovou nástavbou s vysokotlakým čističem potkáváme v ulicích našeho
města již od března 2014. Stroj byl pořízen z dotace Státního
fondu životního prostředí. Je pro nás velkým pomocníkem při
úklidu města. Třetím rokem se o něj pečlivě a zodpovědně stará pan Pavel Šarközy.
Rozpis finančních prostředků:
Celkové náklady projektu
Nezpůsobilé výdaje
Způsobilé výdaje 100,00 %
Dotace FS 85,00 %
Dotace SFZP 5,00 %
žadatel 10,00 %

Výroční členskou schůzi uspořádal také spolek mikulášovických houbařů. Dnes již patří
houbaři v našem městě mezi stabilní spolky,
které jsou mimo svojí běžnou činnost velmi
společensky aktivní. Nejen, že konají řadu
brigád pro město, pořádají také osvětové besedy s houbařskou a ekologickou tématikou.

Aktivně se účastní mnoha akcí, jmenujme
například jejich precizní stánek při Nožířských
slavnostech. V rámci své výroční schůze také
odměnili nejaktivnější členku uplynulého období paní Annu Fiamovou.
Foto: Tomáš Fúsek

2 913 735,00 Kč
9 372,00 Kč
2 904 363,00 Kč
2 468 708,55 Kč
145 218,00 Kč
290 436,45 Kč

SLOVO FARÁŘE
NENÍ TOMU NAŠTĚSTÍ TAK
Postní doba se nese slovy Ježíše Krista: „Obraťte se a věřte
evangeliu!“ Co ale obrácení znamená? Jsou snad opakované
výzvy k obrácení Boží hrozbou, že „vše děláme špatně“?! Není
tomu naštěstí tak. Radostnou zvěst, kterou nám Pán Ježíš přináší, je dobrou zprávou o tom, že nás Bůh miluje, že nás přijímá, a že je na naší straně. Obrácení pak v první řadě znamená:
postupně se učit věřit v Boha a věřit Bohu, který je nám nablízku i v našich obtížích, který nás miluje, i když nám vše nejde
tak, jak bychom si přáli a jak by bylo dobré.
V křesťanském životě nejde v první řadě o to, abychom byli silní, a abychom se vlastními silami napravili, změnili a osvobodili od našich chyb a hříchů. Jde o to, abychom se obrátili k Bohu,
snažili se navázat s ním vztah, byli k němu citliví a postavili se
před něj takoví, jací jsme a jak se cítíme.
Bůh nás přece zná, stvořil a určil nás k naplněnému životu lásky
a je vždy při nás. I když to občas vypadá, jako by byl někde daleko. Ale je v našich radostech i v našich temnotách, v našem
trní, v našich ranách, v našich úzkostech a v naší prázdnotě. Nepotlačuje naši přirozenost, ani jakékoliv naše touhy, které do

Na výroční schůzi rokovalo dvě desítky členů houbařského spolku.
nás vložil. On nám pomáhá naši přirozenost
kultivovat, rozvíjet a používat ve prospěch
nás i druhých. Ve spojení s ním můžeme být
proměňováni právě s naší povahou, s naší přirozeností a v naší současné situaci.
Ať postní doba bude časem našeho proměnění.

Mimořádné akce v postní době od 1.3 do
9.4.2017:
Křížova cesta na Annabergu: každý pátek od
20.00 hod.
Den obnovy - kostel Dolní Poustevna: sobota
1. března od 14.00 hodin
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HISTORIE
Rybářství ve výběžku má
společnou historii
Rybářství je samo o sobě významnou složkou
zemědělské prvovýroby. Je vykonáváno na
vodách běhutých a na rybnících.
Voda bývala za feudalismu i kapitalismu soukromým majetkem a podléhala dispozičnímu
právu vlastníka toku či rybníka, jemuž obvykle náležely i sousední přilehlé pozemky, kterým se říkalo „okrajky“. Z těchto důvodů nedocházelo při provozování rybářství k rozporům
s obecním zájmem a s právy třetí osoby a proto je nebylo třeba upravovat zvláštními předpisy. Poněkud složitější stav byl v běhutých
vodách, tedy v případě potoků a říček. Ty se
využívaly nejen k rybaření ale hlavně k dalším,
hospodářsky důležitým účelům, jako například k plavení dříví, pohonu mlýnů a hamrů,
ledování, plavbě lodí, koupání či zavlažování.
Těmito činnostmi bylo rybářství velmi často
různě omezováno, v některých případech
dokonce znemožněno. Vzrůst průmyslové
výroby si navíc vyžádal regulaci řek a potoků
a elektrifikace i stavbu vodních děl. Právě tyto
velké změny, které doba časem přinesla, si vynutily vydání právních předpisů, kterými byla
rybářům poskytnuta jakás takás ochrana.
Prvním podobným zákonem byl „rámcový
říšský zákon č. 58“ z roku 1885 o úpravách
rybářství ve vodách vnitrozemských a měl
nabýt účinnosti ve všech korunních zemích
Rakouska - Uherska. Platil však pouze na Moravě. V Čechách a ve Slezsku neprošel pro
nejednotnost a neúplnost, což mělo vliv i na
katastrální úpravy v nově vzniklých okresech
a krajích. Ani v Československé republice, až
do roku 1942, nebyly poměry upraveny zákonem. V té době platil pouze takzvaný „rybářský policejní zákon“, který vymezoval zakázané způsoby lovu, dobu hájení a předepisoval
doklady opravňující k lovu ryb.
V roce 1942 bylo vydáno vládní nařízení č.
5/42 sb. o částečné úpravě rybářství. Mimo
jiné ukládalo povinnosti zarybňovat a zřizovat
trdliště. Pro nerybáře a ty, kteří znají ryby jen
z talíře připomínáme, že trdliště je místo, kde
dochází ke tření ryb. Některé k tomu potřebují

štěrkovité, jiné písčité dno, další vyžadují příbřežní vegetaci, porosty rostlin nebo stromů.
V roce 1948 byl vydán nový zákon, v němž
komunisté dosavadní spolky zorganizovali
v „poříčních svazech“ a v roce 1953 všechny
tekoucí vody definitivně znárodnili. I v rybářství se začalo plánovat po vzoru Sovětského
svazu, stejně jako ve všech ostatních tehdejších oborech.
Do pohraničí, a potažmo i do Mikulášovic
a ostatních obcí a měst našeho výběžku, po
roce 1945 přišli osídlenci z vnitrozemí, mezi
nimiž bylo i dost aktivních rybářů, kteří se začali scházet a organizovat po vzoru partajníků
a ostatních spolků a organizací.
Poustevenský rybářský kroužek poslal dne
8. února 1946 Zemskému národnímu výboru
v Praze žádost o zaregistrování pod názvem
„Rybářský spolek se sídlem v Horní Poustevně“. Prvním předsedou se stal Josef Krátký
z Horní Poustevny. První valná hromada se
konala 12. ledna 1947 v hotelu Löffler v Horní
Poustevně, kde dnes sídlí ústav sociální péče.
Ze zápisu z tohoto shromáždění je nám známo, že spolek obhospodařoval 20km běhuté
vody, rybníčky v katastru Horní Poustevny,
Lobendavy a Severního. Roční nájemné 4 000
kč platil národní správě velkostatku v Lipové.
V této době bylo ve spolku 25 členů. Hned
první rok existence „spolku tichých bláznů“,
jak se jim ostatními spoluobčany přezdívá,však skončil schodkem 700kč, který ze své
kapsy uhradil tehdejší předseda. Poté byl novým šéfem zvolen pan Karel Řehoř, který pak
v různých funkcích u spolku vytrval až do své
smrti v roce 1976.
Jak se rybářství v našich výsostných vodách
vyvíjelo dál a kdy na scénu vstoupili se svými
pruty, háčky, splávky, třpytkami, vezírky, čeřeny a dalším nářadím mikulášovičtí, si povíme
už v příštím vydání.
Pokračování příště, Petr Horák
Foto: vlastní archiv autora

KALENDÁŘ AKCÍ
8.3.
18.3.
19.3.
19.3.
11.4.

Koncert Dalibora Jandy s kapelou PROTOTYP
Maškarní ples FK Mikulášovice
Turistický závod – 1. kolo poháru Ústeckého kraje
Běh s Nutrendem – běžecký závod pro veřejnost
Beseda s Káťou Dvořákovou a Láďou Bezděkem
BIG TRIP malý sál
16.4. Velikonoční jezdci, mše, průvod
21.5. Duo ADAMIS
9.6. Noc kostelů s koncertem Zámeckého saxofonového
kvarteta
18.6. Městské slavnosti

ASISTENT/KA ŘEDITELE
NA PLNÝ ÚVAZEK:
OPS ČESKÉ ŠVÝCARSKO
Nástup: březen-duben 2017, resp. ihned dle
dohody
Náplň práce:
- podpůrný servis řediteli organizace, správní
a dozorčí radě
- výpomoc na ekonomickém oddělení
- správa kanceláře
- komunikace s úřady
- vyřizování korespondence a další administrativní
úkony
Očekáváme:
Osobnostní požadavky:
- motivace pro práci v neziskovém sektoru
- odpovědnost
- iniciativnost
- samostatnost
- bezúhonnost
- nekonfliktnost
Kvalifikační požadavky:
- SŠ vzdělání
- organizační schopnosti
- znalost všech nástrojů MS Office na pracovní
úrovni
- výborná znalost čj
- výhodou znalost nj/aj
- řidičský průkaz skupiny B
Nabízíme:
- smysluplnou práci na rozvoji regionu
- mladý a příjemný kolektiv
Pozn.: hledáme zájemce s dlouhodobou perspektivou
Požadované podklady:
- CV
- motivační dopis
CV a motivační dopis posílejte elektronicky na adresu
jana.novakova@ceskesvycarsko.cz
nejpozději do 1. 3. 2017.

Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek prodává slepičky typu Tetra
hnědá a Dominant ve všech barvách z našeho chovu! Stáří 14 - 19 týdnů. Cena 149-180,- Kč/ks.

Prodej se uskuteční: 11. března 2017

Právě na tomto místě proběhla první ustavující schůze rybářského spolku pro výběžek

Mikulášovice - u základní školy - 15.50 hod.
Při prodeji slepiček -výkup králičích kožekcena dle poptávky.
Informace : Po-Pá 9.00 - 16.00 hod.
Tel.: 601 576 270, 728 605 840
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Zpráva velitele Sboru Dobrovolných
Hasičů v Mikulášovicích za rok 2016
Je moji povinností, abych vás seznámil s činností JSDH za uplynulý rok 2016, zpráva byla
přednesena na valné hromadě dne 28. ledna
2017.
Opětovně musím připomenout dobrou spolupráci s vedením města Mikulášovice a jeho
zastupitelstvem.
V roce 2016 nám byl schválen rozpočet v celkové výši 813 000,- Kč. Největší položky na
výdajové stránce nám tvořila elektřina z důvodu nevyhovujícího a zastaralého systému
vytápění, který se začal na sklonku roku předělávat a napojovat na plynové vytápění.
V rámci rekonstrukce topení, byly zavěšeny
nové panelové radiátory. Z důvodu vánočních
a novoročních svátků došlo ke skluzu v realizaci rozvodů v objektu hasičské zbrojnice,
které se dodělávají až nyní, s příslibem ukončení prací po novém roce. Koncem léta jsme
Datum
21.4 2016
9.7 2016
23.7 2016

přistoupili k zateplení našeho zázemí, kde se
provedla demontáž a vybourání původních
vrat a následné jejich zazdění, při kterém byla
čelní stěna nad vstupem do zázemí osazena
velkým oknem. Strop místnosti byl snížen odizolován a zateplen. Staré a nevzhledné rozvody elektřiny, byly demontovány a realizovány
nové. Těmito pracemi jsme docílili zútulnění
a zateplení místnosti.
Touto cestou bych opětovně rád požádal paní
starostku a vedení města o maximální podporu při přípravě a opravách budovy naší hasičské zbrojnice v rámci blížících se oslav, ke
150. výročí založení SDH, 90-tému výročí od
postavení hasičské zbrojnice a 70-tému výročí
vysvěcení praporu. Je nutné už nyní, vzhledem k množství každoročně plánovaných
akcí, naplánovat termín našich oslav a začít
s jejich přípravami.

Lokalita
Šluknov – Rožany – Vietnamská tržnice č.p. 63
Osobní automobil - Mikulášovice
Hořící včelín - Mikulášovičky

V tomto roce zasahovala naše jednotka také
u 36–ti technických výjezdů, čištění koupaliště, pročišťování městské kanalizace, dopravní
nehody,likvidace obtížného hmyzu,otevření
bytu,transport pacienta do sanitky, odstranění spadlých stromů, a technické pomoci při
údržbě komunikace v rámci rekultivace skládky u Mikova. Celkem se tak na technických
výjezdech podílelo 141 členů a bylo odpracováno 820 hodin.
Všem, kteří se na těchto výjezdech podíleli,
mnohokrát děkuji.
Naše jednotka se podílela na těchto akcích:
11. reprezentační ples Města Mikulášovice
Velikonoční jezdci
Pálení vatry (čarodějnic)
Retro 1. máj
Dětský den - Ráj Poutníků
Průjezd cyklistického závodu Tour de Feminin
Sraz Matýskářů Dolní Poustevna
Průjezd cyklistického závodů Tour de Zeleňák
Koncert Věry Špinarové - Slovanský dům
ABBA Rock Show - Slovanský dům
Mikulášovický advent

Zasahující / záloha
5
4
7

Koncert Marty Kubišové - Slovanský dům
Mopedos Torpedos - Jízda na Tanečnici
Na těchto 13-ti akcích se celkem účastnilo
66 hasičů a odpracováno bylo v souhrnu
214 hodin.
Aby jednotka spolehlivě fungovala, musí se
provádět údržba techniky výstroje a výzbroje,
to se děje každý týden v úterý, tzv. úterní brigády. Těchto 52 úterků se zúčastnilo celkem
286 členů, při kterých členové odpracovali
572 hodin. Všem bych touto cestou chtěl za
vykonanou práci a úsilí poděkovat.
Dále provádíme školení a odbornou přípravu
členů výjezdové jednotky. Do těchto školení
bylo zapojeno 13 mužů + 1 žena. Průměrně 12% členů absolvovalo všech jedenáct
školení. Této činnosti jsme věnovali celkem
558 hodin.
Za naší jednotku bych chtěl poděkovat vedení
města za podporu při prosazování nároků na
dovybavení naší jednotky a podporu při udržování akceschopnosti hasičské techniky.
Ohni zmar - velitel JSDH Mikulášovice,
Jehlička Petr

www.usteckatv.cz/obce/541-mikulasovice-hasici
Z rozpočtu 2016 se pořídilo:

Letošní již dvanáctý v pořadí se vydařil a téměř dvě stovky
účastníků si večer užily.

Technické prohlídky aut
5x rukavice Lesley pro technické zásahy
4x rukavice Megane pro zásah
2x sekera Fiskars + klíny + brousek
1x palice Fiskars
1x aku vrtačka
1x plotna navijáku – montáž Komet Pečky
(září)
5x balení sorbent Absodan plus

14x výstražná vesta
10x zátylník k přilbě Gallet
5x hadice B 75 ph 20M
1x svítilna ruční nabíjecí
3x svítící zastavovací terč
2x nosítka páteřní deska
Jeden člen absolvoval kurz řidičského oprávnění skupiny C u dalšího člena kurz probíhá.

Děti, které neodjely na jarní prázdniny za sněhem do hor si ho
mohly dosytnosti užít i doma. Turistický oddíl a Schrödingerův
institut v rámci svých aktivit uspořádali výlet na brtnické
ledopády.
Starostka města spolu se členy sboru gratulovali panu Víškovi k životnímu jubileu.
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Pomáhejte Českému svazu chovatelů,
ZO Mikulášovice při obyčejném
nakupování na internetu!
Nakupujete někdy na internetu? A věděli jste,
že díky projektu GIVT.CZ teď při nákupech
může každý pomáhat? Například našemu
Českému svazu chovatelů, ZO Mikulášovice.
Nezaplatíte přitom ani o korunu navíc a přispívat na dobrou věc můžete na více než
700 zapojených internetových obchodech.
Na dobročinné účely jdou předem určená
procenta z nákupu a službu přitom podporují
i ty největší a nejvyužívanější
e-shopy, jako např. MALL.cz.
Princip pomoci je velice jednoduchý. Před
nákupem na internetu navštíví „zákazník“
stránky www.givt.cz, kde si vybere e-shop, na
kterém chce nakupovat, a zároveň Český svaz
chovatelů, ZO Mikulášovice, na který chce přispívat. Seznam obchodů pokrývá kompletní
sortiment zboží od hraček a oblečení, přes
parfémy, elektroniku, jídlo, až po nákup dovolené.
Mezi e-shopy jsou malé, specializované na určitý sortiment, i obří nákupní galerie jako například MALL.cz. „Pro neziskové organizace je

spolupráce s GIVTem zcela zdarma. Snažíme
se o to, aby byl náš projekt co nejpřínosnější,
a proto také neustále rozšiřujeme seznam obchodů,“ doplňuje informace Michaela Brodská, specialistka péče o neziskové organizace
z GIVT.cz. Projekt také přináší svým uživatelům výhody v podobě slev a soutěží a snaží
se o to, aby jeho využívání bylo co nejsnadnější. „Jednou z našich novinek je jednoduché
rozšíření do internetového prohlížeče. Pokud
si ho uživatel nainstaluje, upozorní ho pokaždé, když se dostane na e-shop, na kterém je
možné s GIVTem přispívat,“ doplňuje Michaela Brodská.
A čemu vlastně pomůžete, když GIVTu využijete? Zisk z této netradiční aktivity půjde
na podporu neziskové organizace ČSCH ZO
Mikulášovice, která pokračuje ve všech tradičních činnostech, z nichž jedinečné je pořádání chovatelských táborů se zvířaty pro
děti a mládež a je otevřená všem chovatelům
a zájemcům o chov zvířat.
Vlastimil Jura – oficiální zpráva pro média

Kouř z MMR
Z MMR se na nás valí hustý kouř a není to
z krematoria. Vzduchem létají propálené miliony z našich daní, podpálené nebývalou porcí
arogance a neschopnosti:
1) Včera takový ohníček, malá ukázka, jak vláda podporuje malé podnikatele. MMR totiž
znemožnilo drobným živnostníkům přístup
k veřejným zakázkám. V původní verzi Věstníku veřejných zakázek bylo možné vyhledávat
zakázky fulltextově. Zájemce zadal například
„úklid“ a hned se mu zobrazily odpovídající
poptávky. V nové verzi věstníku se ale už musí
zadávat jakési kódy. Těchto kódů je 9500.
Kódy navíc nelze zadávat současně. V praxi
je tak toto nové vyhledávání reálně neproveditelné. Mohou to dělat jen velké firmy
za vysoké úplaty. MMR zdůvodňuje změnu
hardwarovou náročností fulltextového vyhledávání. Celé zde (http://echo24.cz/a/iqNm2/
vyhledavani-zmizelo-zivnostnik-uz-statni-zakazku-jen-tak-nenajde).
Onu „náročnost“ zajištění fultextového vyhledávání si tedy vyzkoušel jeden fanda do IT.
Za hodinu to měl hotové a na hostingu za 30
Kč/měsíc mu fultextové vyhledávání funguje.
Více zde: https://twitter.com/maestrosill/status/826938445469716482
2) Tohle je lahůdka a tady už to čmoudí pořádně. Úřad na ochranu hospodářské soutěže potvrdil MMR půl milionovou pokutu za zadání
zakázky na systém NEN, který má, a teď to přijde, sloužit k centrálnímu zadávání veřejných
zakázek. Ano, čtete správně. Nástroj pro státní
zakázky vznikl v rozporu se zákonem o státních zakázkách. MMR během soutěže upravilo
podmínky ve prospěch dodavatele a v neprospěch státu a neumožnilo státu vysoutěžit nejlepší nabídku. Jinak sám NEN už stál přes půl
miliardy korun. A pozor, sranda nekončí. Další
pokuta je stanovena za zakázku na aktualizaci
NEN, ta jen není ještě pravomocná. MMR tedy
hrozí, že bude muset vracet 700 dotačních milionů, které v NEN proinvestovalo. „Sorry jako“,
ale jak na to podnikatelé mají vydělávat, když
jim MMR znepřístupnilo ty veřejné zakázky,
aby se z jejich daní vybralo dost a MMR mohlo

hradit ty pokuty a to vracení dotací. Více zde:
http://neovlivni.cz/odvolani-zamitnuto-pokuta-pro-urad-slechtove-za-nen-plati/
3) A do kotle MMR ještě přiložilo pod Strukturální fondy, aby byl čoud z našich milionů
pořádný. Poslední roky jsme z MMR slyšeli
dokola, jak ty fondy frčí, jedou, jak se to valí.
V realitě samozřejmě pusto, prázdno, po
více než 3 letech „implementace“ jsou vyčerpány jednotky procent z 650 miliard. Teď
poprvé MMR ústy Karly Šlechtové připouští,
že to není tak růžové. Proč? (okecávání zde :
https://www.novinky.cz/ekonomika/428180-slechtova-cesko-loni-malo-cerpalo-z-evropskych-fondu.html). MMR to opět …
nezvládlo a připomeňme si jak. Aby nám Evropská komise vůbec odsouhlasila programy,
muselo Česko zaplatit ze státního rozpočtu
stovky milionů korun na monitorovací systém strukturálních fondů, který původně měl
být hrazen z evropských peněz. Ale protože,
jak jinak, MMR zadalo zakázku v rozporu se
zákonem o veřejných zakázkách, bylo jasné,
že před Evropskou komisí tyhle „malé“ domů
MMR neobhájí, tak jsme to radši všichni rovnou zacálovali z našich daní. A cinknutý systém samozřejmě dlouho nefungoval a vedle
dalších bariér pro čerpání, nejen MMR zcela
nefunkčně nastavenými procesy a pravidly
pro čerpání, dále neschopností MMR prosadit
stavební zákon, který by umožňoval zjednodušit schvalovací procesy při realizaci staveb
atd. atd., máme ve čtvrtém roce „vyčerpáno“
pouhých 10 miliard z 650, a to zejména na
úředníky a technickou pomoc.
Protože takového garanta veřejných zakázek,
koordinátora strukturálních fondů a implementátora informačních systémů aby člověk
pohledal, nebylo by lepší celou agendu MMR
přesunout na jiné ministerstvo a v gesci MMR
ponechat raději pouze ty pohřby a krematoria? Přeci jen, tam ať topíš jak topíš, tolik milionů do vzduchu z našich daní nevylítne.
Váš senátor - Zbyněk Linhart
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Vážení podnikatelé,
bude líp.
ej Babiš uvedl na svém facebookovém profilu:
Mám pro
Andrej
profilu: „Mám
vás docela důležitou zprávu. Kontrolním hlášením a EET to
skončilo. Teď už budeme připravovat projekty, abychom podnikatelům hlavně ulehčovali život.“
To vyjádření mě zprvu trochu zarazilo, já myslel, že už dosavadní projekty měly narovnávat prostředí a ulehčovat podnikatelům život. Zvláště když loni před prázdninami si kabinet v čele
s ministerstvem průmyslu pochvaloval, jak se to vládě daří.
Zprávu vydala Expertní komise pro snižování zátěže podnikatelů, která na ministerstvu úspěšně pracuje už od roku 2014
a trvale přináší náměty na odstranění jejich zátěže (http://
www.mpo.cz/cz/podnikani/regulace-podnikani-a-snizovani-administrativni-zateze/zprava-o-mire-a-zpusobu-snizovani-administrativni-zateze-podnikatelu-za-rok-2015---177837/)
Ale je pravda, že nikdy není tak dobře, aby nemohlo být ještě
lépe. Pojede-li vláda ve stávajících kolejích, pak scénář a projekty pro další ulehčení podnikatelům by mohly vypadat zhruba takto:
1) Vláda navrhne a Parlament přijme nový zákon na ulehčování života podnikatelům (ZUZP), který v první verzi v cca
50 paragrafech bude podnikatelům nařizovat, jak si život ulehčit. Nedodržování zákona bude sankcionováno půlmilionovou
pokutou nebo zastavením živnosti.
2) Protože se zákon nepodaří sepsat úplně bez chyb, bude ještě před jeho platností provedeno několik novelizací a zahrnuto
několik dodatečných výjimek.
3) Pro dohled nad dodržováním zákona bude zřízen nezávislý
úřad pro ulehčení života podnikatelům (UUZP), který v počtu
cca 1000 nových úředníků bude vydávat směrnice, nařízení
a prováděcí vyhlášky zaměřené na ulehčení života podnikatelům a posílat své úředníky na kontroly v místě provozoven, zda
podnikatelé při ulehčování života nepodvádějí a neobcházejí
ZUZP.
4) Podnikatelé budou s daňovým přiznáním nově vyplňovat
30 stránkový formulář, kde budou odpovídat na otázky, jak jim
zákon a vláda usnadňuje život. Za pozdní zaslání formuláře Finanční správě a UUZP v elektronické a papírové podobě bude
podnikateli uložena sankce ve výši 10.000 Kč.
5) Protože nic není zadarmo, bude z ulehčení života podnikatelů zavedeno nové pojištění (PUZP). Zálohy se budou platit
dopředu měsíčně, spolu se sociálním a zdravotním pojištěním,
a to za podnikatele i každého jeho zaměstnance. Minimální
měsíční vyměřovací základ bude 20 % průměrné mzdy stanovené vyhláškou MPSV. Ano, vážení podnikatelé, bude líp.
Váš senátor - Zbyněk Linhart

ZVEŘEJNĚNÍ ZÁMĚRU
PRONÁJMU NEMOVITOSTI

NEBYTOVÝCH PROSTOR
VE VLASTNICTVÍ MĚSTA
MIKULÁŠOVICE
Městský úřad Mikulášovice, oddělení vnitřní správy v souladu
s ustanovením
§ 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,
zveřejňuje záměr Města Mikulášovice pronajmout nebytový
prostor určený k podnikání o rozloze
67,5 m2, který tvoří prodejna, 2 x sklad a WC v objektu Mikulášovice č.p. 2, umístěný na st.p.č. 388 v k. ú. Mikulášovice, zapsaném na listu vlastnictví č. 708 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk. Pronájem je možný
od 01.01.2017.
Záměr pronájmu byl schválen Zastupitelstvem města Mikulášovice dne 12.12.2016.
Zájemci o pronájem se mohou k tomuto záměru vyjádřit
a předložit své nabídky. Žádost o pronájem lze podat do podatelny MěÚ Mikulášovice.
Eva Mocíková - oddělení vnitřní správy
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FOTOZPRÁVY

Po úspěšné rekonstrukci první části převlékacích kabinek na koupališti byla
spuštěna druhá etapa, nyní proběhla demolice a ekologická likvidace stávající
stavby a po odtátí sněhu započne výstavba konstrukce.

Letošní dětský karneval se opravdu povedl, zahájen byl tancem a večerníčkem.
Masek bylo letos nebývale mnoho a všechny měly své kouzlo.

Destinační fond obecně prospěšné společnosti České Švýcarsko, ve které jsou
Mikulášovice členem, zasedal v Krásné Lípě.
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Recitační soutěž přilákala
stovku posluchačů
Ji ž v loňském roce se tradiční školní kolo recitační soutěže uskutečnilo ve velkém sále
Slovanského domu. Hlavním důvodem byly
stísněné prostory i té největší třídy, která je v
místní základní škole. Nemluvě o tom, že účinkující mají také mnohem lepší podmínky jak
prostorové, tak i zvukové, za ty druhé jmenované patří poděkování zvukaři panu Klingerovi. Vrátíme-li se k tomu prostoru, tak právě ta
skutečnost asi také dost nahrála tomu, že letos se v hledišti sešel opravdu rekordní počet
posluchačů. Recitátoři si tedy své vystoupení
mohli nejen vyzkoušet před početným publikem, ale také si pořádně užít svůj čas umělecké slávy na prknech, co znamenají svět. Soutěžilo se hned ve čtyřech oficiálních kategoriích
a jedné nesoutěžní, a tou byla taková řekněme přípravka, prostě prvňáčci. Zasloužený
potlesk si nakonec vychutnal každý recitující,
ale na medailová a zároveň postupující místa
se mohli probojovat jenom ti opravdu nejlepší. První dva z každé kategorie budou Mikulášovice reprezentovat na městském kole v
Rumburku již v prvním týdnu měsíce března.

Výsledky:
1. třída – porota se shodla, že všem účinkujícím
udělí první místo
Kamila Krpálková, Adriana Dlabalová, Anna
Píchová, Jiří Lorenz
1. kategorie – 2. a 3. třída
1. místo Tereza Němečková
2. místo Alžběta Mrkusová
3. místo Kateřina Čiháková
2. kategorie – 4. a 5. třída
1. místo Kristýna Šupová
2. místo Tereza Podoláková
3. místo Barbora Trojanová
3. kategorie – 6. a 7. třída
1. místo Mariana Dvořáková
2. místo Jana Nehněvajsová
3. místo Barbora Kolářová
4. kategorie – 8. a 9. třída
1. místo Eliška Šimková
2. místo Denisa Podoláková
2. místo Andrea Fúsková
3. místo Jitka Finferová

Město Šluknov informuje
- rekonstrukce a stěhování radnice ve Šluknově
Město Šluknov informuje veřejnost a všechny občany o plávaném zahájení komplexní
rekonstrukce budovy radnice na nám. Míru 1, která bude zahájena 1. dubna 2017.
V této souvislosti dojde v první polovině měsíce března 2017 ke stěhování všech odborů
a kanceláří, které mají na radnici sídlo do náhradních prostor městské ubytovny
v Království čp. 10 (starostka, tajemnice, Odbor vedení města, Odbor rozvoje a ŽP, Odbor
ekonomický, Odbor vnitřní správy a Odbor správy majetku), částečně pak do prostor
pečovatelských bytů v Lužické ulici čp. 1093, naproti nádraží ČD (Odbor vnitřní správy –
úsek sociální práce).
Úřední dny a hodiny zůstávající nadále zachovány: pondělí a středa 7:30 – 11:30 hodin a
12:30 – 16:30 hodin, mimo úřední hodiny jen po předchozí dohodě.
V náhradních prostorách by měl městský úřad sídlit do poloviny roku 2018, kdy je plánováno
dokončení rekonstrukce radnice. O obnovení provozu v budově radnice bude veřejnost
opětovně informována.
Odbor stavební úřad zůstává nadále umístěn v dosavadních prostorách na nám. Míru čp.
285.

Více jak stovka posluchačů podpořila letošní recitátory

Městská policie bude mít rovněž nadále své sídlo v dosavadních prostorách budovy radnice
na nám. Míru 1.
Více informací, vč. komplexního seznamu kontaktů na jednotlivé odbory a zaměstnance a
odkazů na on-line mapy na umístění náhradních prostor městského úřadu najdete na
www.mesto-sluknov.cz
Velmi děkujeme občanům a široké veřejnosti za pochopení, že v době první poloviny měsíce
března 2017, kdy bude probíhat stěhování radnice, bude provoz městského úřadu částečně
omezen.

Postup do městského kola si od poroty vysloužila také Tereza Podoláková

V první kategorii školáků 2. a 3. tříd zvítězila Tereza Němečková

MIKULÁŠOVICKÉ NOVINY
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Boxeři vyrazili do Chlumce
V sobotu 11. února jsme se zúčastnili sedmého ročníku o pohár starosty Chlumce. Celkem
pět našich boxerů se mohlo zúčastnit tohoto
krásného boxerskeho turnaje, bylo to velmi
dobře obsazené i za slovenské a německé
účasti, což bylo pro české boxery velmi dobré.
Naši boxeři si vedli velmi dobře, 2 zlaté a jedna 1 stříbrná, což pro náš klub je velmi pěkné.
Hlavně příprava na MČR v Karviné 21.5.2017.
Do 30 kg Leon Demeter vs Tomáš Baranek byl
to velmi pěkný box z obou stran, ale Leon nakonec vyhrál, byl to jeho 10. zápas a ani jednou nepoznal porážku, snad to bude pokra-

čovat, zato mu moc děkuji i Tomášovi. 33 kg
Daniel Vlasák proti Salákovi z Duchcova, byl
to velmi tvrdý box, Daniel si šel za svým vítězstvím a vyhrál v 1 kole RSC, moc chválím. Ruda
Kocourek a David Koprolín vyhraly bez boje.
Moc bych chtěl poděkovat našim fanouškům
a i těm lidem, kteří nás podporují, samozřejmě i realizačnímu týmu a mým kolegům Ladislavovi Krupinskému, Laďovi Patkanovi a Jiřímu Krpálkovi za spolupráci s mládeží. Moc
vám všem děkuji - Trenér Ondřej Berki.
Foto: vlastní

únor 2017

Turistický oddíl
mládeže děkuje
V minulém čísle novin byla zveřejněna zpráva o úspěchu našich sportovců v anketě „Nejúspěšnější sportovec Děčínska“.
Jsme nesmírně hrdí, že dosahujeme i těchto více méně společenských ocenění. Ta zviditelňují nejen naše sportovce, nejen
dobrou práci s dětmi a mládeží, zviditelňují také naše město,
a zato jsme moc rádi. Přesto patří poděkování také všem lidem,
kteří nás podporují, kteří nám fandí, kteří nám pošlou hlas.
Díky této skvělé propagaci si rozhodně nemůžeme stěžovat na
nedostatek nových členů, je potěšující, že se děti opět chtějí začít hýbat a aktivně využívat svůj volný čas. Je to pro nás
vedoucí výzva, ale také velká zodpovědnost, abychom zajistili
odpovídající finanční prostředky k dalšímu rozvoji.
Ještě jednou děkujeme za vaši přízeň a podporu
Tomáš Fúsek, hlavní vedoucí oddílu TOM Mikulášovice

FOTOZPRÁVY

Mikulášovický biatlon vypomohl
v Dolní Poustevně
Místní klub biatlonu ve spolupráci s Turistickým oddílem mládeže se pořadatelsky
účastnil prvního ročníku zajímavého závodu
v biatlonu pro širokou veřejnost. Na dolnopoustevenském fotbalovém stadionu byla
připravena závodní aréna s dobře upravenými
tratěmi i vybudovanou střelnicí, také samotné
zázemí včetně občerstvení bylo pro přítomné
na pěkné úrovni. Jako předběžkyně se před-

stavila děvčata z mikulášovického oddílu,
která ukázala své viditelné pokroky v přípravě
na sněhu. Pak už začal samotný retro závod,
ve kterém se pomyslně představila celá škála
národnostního zastoupení. Na startu se představila také silná ekipa z Mikulášovic, které
si nakonec odvezla celou řadu medailových
ocenění.

Dalším fotbalovým turnajem se prezentoval Schrödingerův
institut ve vilémovské tělocvičně. Dobře si vedla i družstva
z Mikulášovic, když obsadila v konečném pořadí druhé a osmé
místo.

Střelnici kompletně připravil mikulášovický oddíl biatlonu, v akci právě vidíte „reprezentantku“ Janu
Jandusovou ve stylové závodní kombinéze.

Riskantní sjezd před střelnicí ustáli pouze ti nejlepší.
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