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SVOZY ODPADŮ 
SRPEN

DOMOVNÍ ODPAD
týdenní - každé pondělí

14ti denní – liché pondělí 
13.8. a 27.8.

kombinovaný – liché pondělí 
13.8. a 27.8.

měsíční - pondělí 6.8.

BIO ODPAD
14ti denní – sudá středa 8.8. a 22.8.

PYTLE S TŘÍDĚNÝM ODPADEM
sudé pondělí 6.8. a 20.8.

150 let sboru 
dobrovolných 

hasičů
18.8.2018

bohatý program 
po celý den

lety vrtulníkem 
nad městem

Koncert Jelen
14.9.2018 

Slovanský dům 
19.00 hodin

NEMOCNICE V RUMBURKU

Eastern Tunes 2018
Tóny současné Asie

Pro občany Šluknovského výběžku je zajišťována nemoc-
niční lůžková péče v  Lužické nemocnici v  Rumburku, která 
je akciovou společností ve  vlastnictví města Rumburk. Jistě 
mnozí z Vás zaznamenali informace, zejména v některých no-
vinách, o problémech, které nemocnici provázejí. Její provoz 
je nesmírně fi nančně náročný a město Rumburk jej vysokými 
částkami hradí se svého rozpočtu. Proto před téměř třemi lety 
vstoupil Rumburk do  jednání s  Krajským úřadem Ústeckého 
kraje (ÚK) s nabídkou, aby ÚK nemocnici odkoupil. Na zákla-
dě neshody týkajících se požadovaných podmínek nedošlo 
k dohodě a jednání v této věci bylo ukončeno. Město Rumburk 
vyhlásilo následně tendr, do kterého se přihlásila jediná fi rma 
Penta, která posléze od zájmu nemocnici získat do svého vlast-
nictví ustoupila. V současné době je situace ještě složitější, jak 
fi nanční, tak personální. Nedostatek lékařů a  zdravotních se-
ster je koneckonců velikým problémem v  celé republice. Ve-
dení města Rumburk přehodnotilo celou situaci a mělo zájem 
obnovit jednání s ÚK s tím, že ustoupilo od svých předchozích 
podmínek. Celou situaci velmi citlivě vnímají i všechny starost-
ky a starostové Šluknovského výběžku, protože si velmi dobře 
uvědomují potřebu zachování akutní lůžkové interní a chirur-
gické péče pro všechny obyvatele výběžku, jejichž počet čítá 
55 tisíc. V rámci Sdružení pro rozvoj Šluknovska (SPRŠ) vstou-

pili aktivně starostky a starostové do jednání a oslovili vedení 
ÚK se žádostí, aby bylo obnoveno jednání s městem Rumburk 
ve věci zachování nemocnice v Rumburku a možného převodu 
nemocnice pod Krajskou zdravotní a.s. Aktivitu v této oblasti 
vyvinulo i vedení města Varnsdorfu, které nabídlo ÚK prostory 
v bývalé nemocnici ve Varnsdorfu, kde navrhují zřízení tzv. jed-
nodenní chirurgie. Domníváme se, že toto není správný krok, 
který by řešil problém zachování akutní interní a  chirurgické 
lůžkové péče pro občany výběžku. Dne 25. června 2018 jsme 
se zúčastnili zasedání Zastupitelstva ÚK, kde s  naší žádostí 
vystoupili dva kolegové starostové. Zastupitelstvo ÚK nedo-
poručilo Radě ÚK, aby zahájila jednání s Rumburkem ve věci 
možného převodu nemocnice pod Krajskou zdravotní a.s., 
dále Zastupitelstvo ÚK schválilo usnesení, že bude celou situ-
aci řešit s VZP. Co tedy dál? Oslovíme VZP se žádostí o schůzku 
v  co nejbližším termínu. Senátor pan Zbyněk Linhart oslovil 
ministra zdravotnictví se žádostí o pomoc a ministr ji přislíbil 
s tím, že je třeba tuto situaci urychleně řešit. Nadále se budeme 
aktivně zajímat o  vývoj situace týkající se zajištění zdravotní 
péče na Šluknovsku a budeme neustále tlačit na VZP, kraj a Mi-
nisterstvo zdravotnictví, aby byla zachována základní lékařská 
péče v potřebném rozsahu. 

Starostky a starostové Šluknovska

Festival asijské kultury se uskutečnil už poněkolikáté na pome-
zí Mikulášovic, Velkého Šenova a Vilémova v přírodním zákou-
tí nedaleko železniční trati. Jedním z hlavních okamžiků byla 
inaugurace nově dokončené stupy. Stupa je budhistická stav-
ba, která je symbolem klidu a míru. Stupy patří ke každoden-
nímu životu v tibetských i  jiných oblastech střední Asie. Jsou 
symbolem nejen buddhismu, ale znázorňují i uspořádaní ves-
míru. Rituál odsloužený Lámou přilákal nejen spoustu přízniv-
ců asijské kultury, ale také turistů z okolí. Festival pokračoval 
odpoledne bohatým hudebním a tanečním programem nejen 

na pódiu. V okolních typických stanech, jurtách probíhal také 
doprovodný program. Bubnování, malování henonu, promítá-
ní fi lmů, asijské hry pro děti prostě každý návštěvník si našel to 
své. V průběhu dne byly k dispozici typické pokrmy, čaje, káva. 
Na pódiu se vystřídala celá řada asijským umělců, jedno z nej-
poutavějších vystoupení předvedl kytarista Shahab z Íránu se 
svým triem Shahab Tolouie Trio. Celou akci organizovalo sdru-
žení Thonmi z.s., materiálně a fi nančně se podílelo také město 
Mikulášovice a Asociace TOM ČR.

 Text a foto: Tomáš Fúsek 
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Koncert v místním kostele 
sv. Mikuláše

Mikulášovické Muzeum nožířské tradice 
se v Evropě neztratí

Poděkování kuchařkám 
školní jídelny

Dne 22.6.2018 se konal ve  zdejším kostele 
koncert Mikulášovického sboru na oslavu 20. 
výročí jeho založení. Výtěžek dobrovolného 
vstupného byl určen k ušlechtilému účelu. 
Protože jsem v roce 1954, při nástupu na zdej-
ší školu, založila dětský pěvecký sbor a vedla 
ho až do  roku 1977, těšila jsem se na  toto 
vystoupení. S  velkou radostí a  zájmem jsem 
tento velmi hodnotný koncert vyslechla. Líbi-
lo se mi, že se ženský sbor stal smíšeným, zá-
sluhou dvou mužských hlasů a dokázal v cel-
kovém počtu dvanácti členů zazpívat i velmi 

náročné čtyřhlasé skladby. Zazněly klasické 
a také krásné lidové písně. Ve výborné akusti-
ce chrámového prostoru zněl sbor jako velké 
pěvecké těleso! Opravdu, až neuvěřitelné, co 
tito členové dokázali. Zpívali čistě, s  jistotou, 
oduševněle a procítěně. Vím, kolik je třeba vy-
trvalosti a lásky k hudbě, aby se podal takový 
výkon. Moc vedoucí sboru paní Janě Zimme-
rové a panu Englerovi, který sbor hrou dopro-
vodil, děkuji.   

M. Šťastná 

Když přijedete do města Thiers, které leží v de-

partmentu Puy-de-Dôme, takřka v  samém 

středu Francie, můžete se setkat s  Mikulášo-

vicemi. Jméno města je totiž uvedeno na pa-

mátníku spojenectví měst s nožířskou tradicí, 

který zde byl vybudován v roce 2016 u příleži-

tosti konference těchto měst. 

A  Mikulášovice, zastupované na  konferenci 

tehdejší starostkou Miluší Trojanovou, tehdy 

jasně prezentovaly, že se i ve srovnání s další-

mi evropskými městy rozhodně nemusí za nic 

stydět. Zatímco třeba v bulharském Gabrovu 

nožířská výroba neobstála v  konkurenci se 

světem, v Mikulášovicích se ji daří udržet, roz-

víjet a kolem ní budovat i další služby.

To dobře chápe i  vedení fi rmy Mikov. Proto 

jedním ze zásadních rozhodnutí nového vlast-

níka Mikova Karla Ježka bylo přestěhování 

Muzea nožířské tradice do centra - konkrétně 

do Městského informačního střediska. Nárůst 

návštěvnosti za  rok provozu potvrzuje, že to 

bylo rozhodnutí správné.

Muzeum totiž přináší městu mnohem víc, než 

se na první pohled zdá. Vědí to v partnerských 

nožířských městech, kde jsou muzea úctyhod-

nými institucemi s  desítkami zaměstnanců. 

Německý Solingen, francouzské Thiers nebo 

španělské Albacete právě na nožířská muzea 

lákají turisty z celého světa. A příliv turistů pak 

má samozřejmě příznivý dopad na ekonomi-

ku, služby, bezpečnost a celkové klima města.

Pro informaci - do muzea v Thiers přijíždí ka-

ždý rok asi 25 tisíc lidí. Kdyby do muzea v Mi-

kulášovicích přijelo každý rok také tolik lidí, 

kteří by si zde něco koupili v některém z ob-

chodů nebo restaurací a pak odjížděli spoko-

jení domů, co by následovalo? Pochválili by 

svým přátelům nejen muzeum, ale i krásnou 

přírodu a skvělé mikulášovické služby, ti by se 

také přijeli podívat a přineslo by to prospěch 

všem - protože turistický průmysl má stejnou 

perspektivu, jako výroba nožů.  

Tisíce lidí po celém světě jsou totiž nožířskými 

fanoušky, kteří se chtějí seznámit s místy jejich 

vzniku. I  když se muzeum v  Mikulášovicích 

samozřejmě v  současné době svou velikostí 

nemůže zahraničním muzeím rovnat, přesto 

je v Evropě bráno vážně. Proto když se z fran-

couzské iniciativy letos opět v  Thiers konala 

zásadní debata o vytvoření evropské sítě no-

žířských muzeí, jasně zaznělo, že s Mikulášovi-

cemi se počítá. 

Již několik let se spolu s ostatními důchodci stravuji ve škol-
ní jídelně. Zdejší kuchařky pod vedením paní Lenky Hýblové 
a  Zlatuše Veverkové připravují jídlo s  velkou pečlivostí a  řídí 
se nejnovějšími poznatky o prospěšnosti a výživové hodnotě 
stravy pro školáky, což nám, starším, také vyhovuje. 
Kuchyňský personál se snaží při vydávání jídla děti vychovávat 
ke  správnému společenskému chování, poskytuje ale i  něco 
navíc - vlídnost, laskavost, úsměv a věnuje dětem i kousek ma-
teřského srdce. 
Děkujeme jim všem za jejich dobrou práci. 

M. Šťastná 
Foto: Tomáš Fúsek
Mikulášovický pěvecký sbor slaví dvacet let svého trvání.

Foto: vlastní
Ve francouzském Thiers se ví o českých Mikulášovicích. 

Přestěhování muzea, výstava exponátů, jeho zařízení a  také 

další výzkum a  rozvoj expozice stojí Mikov nemalé prostřed-

ky. Výhodou samozřejmě je, že majitel Mikova Karel Ježek je 

místním patriotem a  chce, aby město prosperovalo i  po  kul-

turní stránce a proto muzeum podporuje. Přesto ale muzeum 

chce i vaši pomoc. Pořád potřebuje zajímavé exponáty - staré 

nože, katalogy, ale i fotografi e, videa, obrázky, nástroje, výkresy 

- prostě vše, co ke správnému muzeu patří. Mikov to vše od vás 

vykoupí nebo dlouhodobě zapůjčí.  

Divadelníci říkají, že není malých rolí. Stejně tak není ani ma-

lých a  bezvýznamných měst. A  pokud ano, pak to rozhodně 

nejsou Mikulášovice, které mají nejen v Česku, ale i v celé Evro-

pě, na čem stavět. A muzeum v tom městu zásadně pomáhá. 

PhDr. Bedřich Jetelina - ředitel komunikace
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Deváťáci si převzali svá 
vysvědčení na městském úřadu

Rybička je na pražské výstavě Českých 
center mezi ikonami českého designu

Slavnostní předání vysvědčení našim devá-
ťákům bylo plné emocí, slziček, loučení, ale 
také legrace a  vzpomínek na  ta léta prožitá 
v dobré partě kamarádů. Vše již naznačilo vy-
stoupení letošních absolventů na školní aka-
demii, dalším důkazem sehranosti této party 
byl závěrečný proslov k  pedagogům, který 
jsme pro vás otiskli v nezměněné podobě. Se 

školáky se symbolicky rozloučil také starosta 
Ing.  Bc.  Emil Bláha a  předal absolventům ty-
pický mikulášovický suvenýr – pamětní Ry-
bičku s potiskem. Slavnostní řeč k žákům pak 
pronesla zastupitelka Ing.  Miluše Trojanová, 
právě ta si spolu se žáky prožila průběh celé 
jejich školní docházky. 

Foto: Tomáš Fúsek

Galerie Českých center připravila na prázdni-
ny v Praze výstavu „The Story of Czech Design. 
From Cubism to the 21 Century“. Nůž Rybička 
na této výstavě patří do kolekce ikon českého 
designu. Za  ně jsou považovány předměty, 
které prokázaly svou nadčasovou kvalitu i tím, 
že se stále, či znovu vyrábějí.
Výstava se koná při příležitosti oslav stého 
výročí založení Československa a  navazuje 
na  reprezentativní publikaci „Design v  čes-
kých zemích 1900-2000”, kterou vydalo 
Uměleckoprůmyslové muzeum v  Praze.  Vý-
stava potrvá až do  konce prázdnin, tedy do 
31. 8. 2018.
Rybičku společně s  dalšími noži Mikova si 

v Praze nyní můžete také prohlédnout na vý-
stavě „Historie a  současnost nožů Mikov“ 
v Muzeu Policie České republiky. Tato výstava 
bude otevřena až do 21. prosince 2018.
Galerii Českých center najdete na adrese Ry-
tířská 31, Praha 1. Muzeum Policie České re-
publiky pak sídlí v ulici Ke Karlovu 1, Praha 2.
Mikov je tradičním a největším českým výrob-
cem nožů a  kancelářské techniky. Vedle Ry-
bičky uvádí na  trh široké spektrum nožů pro 
volný čas, bezpečnostní složky, profesionální 
řemeslníky, dále pak sešívačky, sponkovače 
a průmyslové hřebíkovače.

 PhDr. Bedřich Jetelina - ředitel komunikace

Foto: vlastní
Mikov vystavuje v pražské Galerii Českých center.Rybička z mikulášovického Mikova je k vidění na výstavách.
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Proslov žáků deváté třídy

Spanilá jízda nablýskaných veteránů

Proslov Ing. Miluše Trojanové 
k žákům deváté třídy

Vážení učitelé, rodiče, milí spolužáci a všichni 
přítomní
Dovolte nám, abychom vás přivítali na  po-
sledním školním dnu, který my jako třída strá-
víme naposled všichni dohromady. Pro všech-
ny ostatní je tento den jen dalším z  mnoha, 
ale pro nás je dnešek něčím vyjímečný. Letos 
poprvné ucítíme určité rozpaky a nejen čisté 
nadšení z nadcházejících prázdninových dnů. 
Dnes se musíme rozloučit s částí svého života 
a zároveň přivítat novou životní etapu.
Už je to více než devět let, co to společně táh-
neme za jeden provaz. Už od školky jsme na-
vazovali první přátelství, která nám vydržela 
do dnes. Ve školce nám bylo fajn, ale nemohli 
jsme tam zůstat věčně, čekala nás totiž první 
třída, spolu s  nejlepší třídní učitelkou Ditou 
Paťhovou. Ta nás naučila základům čtení, psa-
ní a počítání, díky kterému si dokážeme pora-
dit i s nejtěžší rovnicí od pana učitele Riedela. 
Nejraději vzpomínáme na  všechny akce s  ní, 
protože je vždy dokázala něčím ozvláštnit. 
Byla a stále je pro nás jako druhá maminka, ale 
museli jsme na druhý stupeň, kde nás čekaly 
velké změny, se kterými jsme se poprali cel-
kem dobře. Ta největší na nás čekala na konci 
šesté třídy, kdy nás opustil náš pan třídní uči-
tel Bílý a dostali jsme nového, velmi zapálené-
ho do učiva, pana učitele Riedela. Prožili jsme 
pár školních výletů, dokonce jsme byli v sed-
mé třídě v Anglii. Ale čas šel dál a jako strašák 
se před námi objevily přijímací zkoušky. Sna-
žili jsme se na ně nemyslet, ale stejně nás ne-
minuly. Naštěstí jsme byli 12. a 16. dubna vel-
mi dobře připraveni a právě proto bych chtěl 

za celou třídu poděkovat všem učitelům, kteří 
s námi měli trpělivost a na vše nás připravili, 
díky nim nás všechny bez problémů přijali. 
Když byl ten nejdůležitější úkol splněn, na-
jednou nám začalo docházet, jak málo dní už 
strávíme s těmi nejlepšími přáteli. Občas jsme 
si lezli na nervy, to se rozumí, ale v těch nejdů-
ležitějších okamžicích jsme se na sebe mohli 
spolehnout. Kolik jsme si spolu prožili lásek, 
zklamání, rozepří, ale i  usmíření. Co jsme se 
nasmáli a nadělali vtípků, například když nás 
učitelský sbor obvinil z  krádeže modré žuly, 
kterou nakonec pan učitel Pánek našel u sebe 
v kabinetu. Za devět let jsme utvořili skvělou 
partu 27 lidí, na kterou se nezapomíná. 
Takže znovu, chtěli bychom poděkovat všem 
učitelům, myslíme, že si to doopravdy zaslou-
ží. Omlouváme se za všechny problémy, kte-
ré jsme Vám způsobili. Především děkujeme 
panu učiteli Riedelovi, který nás tahal z  prů-
švihů a vždy při nás stál. 
Ale teď vážně!  
Moc dobře víme, že nás společně s  panem 
učitelem Pánkem a  Klingerem pomlouváte 
na chodbách a na obědě, ale co si budem. My 
Vás taky. Ale i přes to.  Rádi bychom se s Vámi 
rozloučili. Bylo nám tu s vámi hezky a navždy 
zůstanete v  našich srdcích. Neradi bychom 
zůstali jen matnou vzpomínkou, a proto dou-
fám, že na  nás budete rádi vzpomínat jako 
na  bezva třídu, která se sice vždy nedokáza-
la na všem shodnout, ale vždy jsme drželi při 
sobě. A z toho důvodu neříkám sbohem, ný-
brž nashledanou. 

 žáci deváté třídy ZŠ Mikulášovice

Těžko říci, kdo vymyslel slogan, že „ co Čech, 
to muzikant“. Možná bejvávalo! Ale, to, že Češi 
jsou národem kutilů se šikovnýma rukama, to 
nelze zpochybnit. A navíc jsme už od malička 
sběrateli. Tedy, bývali jsme. Na rozdíl od dneš-
ní mládeže, která místo šroubováku a kladívka 
mívá v ruce tak nanejvýš počítačovou myš. 
Zatímco tátové a dědové si prošli érou odzna-
ků, krabiček od sirek, známek, pohlednic, au-
togramů, mincí, obalů od čokolád a žvýkaček, 
propisovaček a já nevím, čeho všeho dalšího. 
Díky těmto starším generacím se podařilo i 
pro ty dnešní zachovat mnohé unikáty. Neji-
nak je tomu i mezi nadšenci  a blázny do auto 
a moto veteránů. Tomuto náročnému koníčku 
u nás holduje obzvlášť hodně přerostlých „ 
kluků“.  Jsou mezi nimi i samotáři ale většinou 
se sdružují v různých klubech, kterých najdete 
po celé republice nespočet. Jedním takovým 
společenstvím šikulů nasáklých benzínem je i 
VETERÁNKLUB  SEVER, se sídlem ve Vilémově. 
Právě díky jemu máme rok co rok možnost i 

my, pokochat se a zaplesat nad jejich vypip-
lanými a naleštěnými starými miláčky všech 
možných značek s výrobními čísly z let dáv-
no minulých. K místním borcům se přidávají 
i vzdálenější kolegové a společně pak absol-
vují spanilou jízdu výběžkem s několika před-
váděcími zastávkami. Letos jsou v itineráři i 
Mikulášovice, pravděpodobně na parkovišti u 
zdravotního střediska. Nejvíce navštěvovaná 
bývá ukázková stopka na náměstí ve Šlukno-
vě. Jelikož v tomto případě platí dvojnásob, 
že je lepší jednou vidět než stokrát slyšet, ne-
zaváhejte a v kalendáři si červeně zatrhněte 
sobotu 18. srpna, kdy se načinčaní krasavci ve 
Šluknově zdrží přibližně půl druhé hodinky. 
A přivstaňte si! Kolona by měla dorazit už v 
9 hodin a zážitkem je i hromadný příjezd na 
parkoviště. Nemusíte vlastně absolvovat ani 
cestu do Šluknova, v rámci hasičských oslav 
dorazí veteráni také do Mikulášovic a určitě se 
tu na nějaký ten čas zastaví.

 Text a foto: Petr Horák

Vážení hosté, milí žáci,
dnes se za  vámi uzavírá jedna etapa Vašeho života. Stojíte 
na určitém rozhraní. Za Vámi je devět let v základní škole a to, 
co je před Vámi, je mnoho desítek let života. Je to Vaše studi-
um, Vaše povolání. Možná si říkáte „To všechno je stejně daleko, 
mám dost času.“ Je to sice pravda, ale věřte, že už dnes, mož-
ná zítra se už začínáte připravovat na  svoje povolání. Zvlášť 
ti, kteří se o prázdninách chystají na brigádu. A kdybyste si ze 
základní školy odnesli jen radost z  práce, smysl pro pořádek 
a  fair-play, studijní návyky a znalost, jak svoje vědomosti na-
bídnout, je toho dost. A je to první krok k tomu, abyste byli jed-
nou úspěšní. Zatím si tento konec uvědomujete spíš s pocitem 
radosti. Jste plní energie, síly, touhy a chuti něco podnikat, ně-
kam se vypravit, něco zajímavého prožít. Toužíte po novinkách 
a po experimentech. Toužíte změnit svět k  lepšímu. Poznáte, 
že mládí není jenom životní etapa, ale i duševní rozpoložení. 
Nezáleží totiž jen na věku, ale i na dalších okolnostech…napří-
klad na snaze něčeho dosáhnout, něco umět, přinést ostatním 
něco ze sebe ukázat, že se nebojím životu hodit rukavici a po-
prat se za něco, co považuji za užitečné a poctivé.
Zatím žijete pod ochrannými křídly svých rodičů, učitelů, přá-
tel. Někteří z vás se už nemohou dočkat, až vyletí z  rodného 
hnízda.
Cítíte nadšení z nadcházejících prázdnin, ale přicházejí i první 
rozpaky, přichází další životní etapa.
Po prázdninách se rozprchnete do všech možných koutů naší 
vlasti. Někteří budou do nových škol a učilišť jen dojíždět, ale 
mnozí se odstěhují do internátů a naše město budou navštěvo-
vat jen o víkendech. Budete nám chybět. Bude nám chybět váš 
rozpustilý smích, bude nám chybět i radost z vašich úspěchů. 
I  když teď byste to nepřipustili, i  vy ucítíte nezvyklou prázd-
notu. Už se nebudete denně potkávat s kamarády, s kterými 
se znáte od  dětských let. Budete sami v  cizím prostředí, kde 
si budete muset přátele a známé teprve hledat. Jistě, těšíte se 
na nové prostředí, nové lidi, nové zážitky. Ale někde uvnitř dří-
mají i obavy a nejistota. Jak bude v tom světě? Stačím na to, co 
jsem si vybral? Nebude se mi snad stýskat po domově a po ka-
marádech? Určitě si brzy zvyknete a nová setkání a úkoly vám 
ani nedovolí vzpomínat.
Ráda bych, abyste si - ať budete jednou dělat cokoli, vážili kaž-
dé práce - tělesné i duševní, intelektuální i prosté. A pokud už 
budete chtít posuzovat druhé, čiňte tak podle výsledků a kva-
lity této práce, nikoliv podle titulů a fi nančních prostředků.  Na-
učit se být k druhým spravedlivý, to je důležité umění pro život.
A  abych o  tom jen nehovořila, prosím, vzpomeňte si v  tuto 
slavnostní chvíli na  své rodiče, na  učitele, které máte rádi, 
na trenéry, kteří do Vás vložili naděje. Vzpomeňte si na všech-
ny, kteří do Vás uložili to nejlepší, co mohli a čeho byli schopni. 
Všem Vašim blízkým patří dík, protože to byli právně oni, kteří 
Vám pomohli k prvním nesmělým krůčkům do života. To oni 
stáli na stráži, když jste začínali poprvé mluvit, chodit, psát, číst, 
počítat, a jistě Vás podpoří i na vašich dalších cestách životem. 
Chtěla bych vám, jako zástupce občanů města Mikulášovice, 
i jménem svým, popřát do dalšího života všechno dobré. Hod-
ně štěstí, zdraví, prima nové přátele. Ale přeji vám i  odvahu 
a nezlomnost pro boj s životními překážkami, přeji Vám, aby 
vás zvolené studijní i  pracovní obory naplňovaly uspokoje-
ním, abyste nelitovali, že jste si nevybrali něco jiného, a abyste 
v nich dosáhli úspěchu.

Končit můžeme písní…..
Věřím, že se ti to podaří
svý divoký sny vyplníš
a všechny ty pochyby

nech lidem, co ti nevěří

jdi dál cestou svou
tvou cestou vysněnou

chceš mít – všechno nebo nic …..   
Olda Říha, Katapult

A já tiše v koutku duše doufám, že nezapomenete na Mikulá-
šovice, že se sem vrátíte nebo budete rádi vracet.

Vykročte tou správnou nohou, hodně štěstí
vaše Miluše Trojanová.

AKTUÁLNÍ TIP NA VÝLET DO HISTORIE

Veteránská chlouba z dílny 
pana Forda.
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Vládě ČR, Ústeckému kraji, Všeobecné 
zdravotní pojišťovně

PETICE ze dne 1.7.2018
Žádáme dostupnost kvalitních zdravotních 
služeb pro občany Šluknovského výběžku!
Jako všichni občané ČR jsme i my, obyvatelé 
Šluknovského výběžku, povinni odvádět kaž-
dý měsíc platbu za zdravotní pojištění do fon-
dů zdravotních pojišťoven. 
Za zajištění dostupné zdravotní péče pro své 
klienty jsou zodpovědné zdravotní pojišťov-
ny ve  spolupráci s  krajskými samosprávami, 
které jsou povinny zajistit pojištěncům posky-
tování hrazených služeb, včetně jejich místní 
a časové dostupnosti.
Město Rumburk již nemůže nadále zvládat 
fi nancování ztrátového provozu své nemoc-
nice, která jediná zajišťuje celodenní zdra-
votnickou péči pro 55 tisíc lidí Šluknovského 
výběžku. 
V červenci 2018 je z důvodu nedostatku per-
sonálu a  podfi nancování nucena rumburská 
nemocnice pozastavit po  dobu dovolených 
služby v celodenní lůžkové péči, omezit pro-
vozy svých oddělení a  uzavřít internu - ne-
bude se zde poskytovat lékařské péče ani 
v  případech akutního ohrožení života a  není 
vyloučeno, že se to bude opakovat.
Omezování provozů a  uzavírání nemocnič-
ních oddělení má současně negativní dopady 
na  kvalitu vzdělávání a  zajišťování praxe pro 
studenty ve Střední zdravotnické škole a Ob-
chodní akademii v Rumburku, které hrozí další 
slučování a přesouvání. 
Ve  Šluknovském výběžku je nedostatek zu-
bařů, praktických lékařů a  většiny specialis-
tů. Jsou navíc většinově v důchodovém věku 

a v zásadě nepřijímají nové pacienty. Pacienti 
musí dojíždět za ošetřením do mnoha vzdále-
ných oblastí. 
17 starostů měst a  obcí ze Sdružení pro roz-
voj Šluknovska vyzvalo krajské zastupitele 
k obnovení jednání o vyřešení situace v rum-
burské nemocnici a nutnosti zachovat dosta-
tečnou akutní lůžkovou zdravotní péči, zatím 
neúspěšně. 
Chceme přimět zodpovědné orgány a institu-
ce k přijetí takových řešení, která pro občany 
ze Šluknovského výběžku, ať už s  akutním 
zhoršením zdravotního stavu či chronickým 
onemocnění, potřebou ambulantního zásahu 
či vyšetření, zajistí rychlou a  kvalifi kovanou 
dostupnou péči dle práva jako každému jiné-
mu občanovi v České republice.
My, podepsaní, důrazně žádáme, aby Ústecký 
kraj, Všeobecná zdravotní pojišťovna a  další 
pojišťovny a vláda ČR v rámci své kompetence 
ve vztahu ke zdraví a zdravotním službám ob-
čanům Ústeckého kraje zajistily dostupnost 
a kvalitu zdravotních služeb ve Šluknovském 
výběžku a  začaly plnit zákony a  Ústavu ČR 
v  plném rozsahu a  nadále nezhoršovaly už 
i tak nedostatečnou úroveň veřejných služeb 
na Šluknovsku!
Organizátor petice: Zbyněk Linhart, Bezručo-
va 4, 407 46 Krásná Lípa
Tuto petici je možné podepsat na  měst-
ském úřadě v kanceláři č. 1 v úřední hodiny 
nebo na  informačním středisku v  průbě-
hu celého týdne včetně víkendů od  9.00 
do 16.00 hodin.

AKTUÁLNÍ ZPRÁVY

FOTO ZPRÁVY

18.8.2018  150 let hasičského sboru – hasičská zbrojnice, 

 koupaliště

14.9.2018 Koncert skupiny Jelen

 Slovanský dům od 19.00 hodin

15.9.2018  Mistrovství ČR v Turistickém závodě štafet

 fotbalový stadion, koupaliště

KALENDÁŘ

Ve  Slovanském domě se na  závěr školního roku uskutečnila již tradiční 
školní akademie, celé šou předcházelo pasování prvňáčků na čtenáře.

Taneční kreace nepředváděla jenom děvčata, do víru legendární „Pomá-
dy“ se ponořili i kluci a byla to vskutku skvělá podívaná.

Většinou bývá vyvrcholením celé akademie vystoupení odcházejících de-
váťáků, stejně tak tomu bylo i letos. Absolventi měli skvělé aranžmá, které 
se dotklo všech jejich kantorů. V průběhu vystoupení došlo na smích, ale 
i na ty pověstné slzičky loučení.

Ve škole žáci opět sesbírali několik tun papíru a ušetřili tak již tolik přetíže-
né životní prostředí.

Po velmi krátké odmlce, při které se 
snad zdálo, že by se mohl stav opa-
kovaného nepořádku u  kontejnerů 
na  tříděný odpad zlepšovat jsme 
zpět tam, kde jsme byli. Naopak 
možná je to ještě horší, připadá vám 
to normální? Všímejte si prosím dění 
kolem sebe a upozorněte, že sběrný 
dvůr na podobný odpad je pravidel-
ně otevřen.

Stejně jako sběr papíru probíhá v naší škole soutěž v třídění plastových lahví. Do soutěže se zpravidla zapojí skoro 
celá rodina, věříme tak, že mikulášovičtí už pravidelné třídění odpadu berou jako součást svého života. 

SVOZY ODPADŮ ZÁŘÍ

DOMOVNÍ ODPAD
týdenní - každé pondělí

14ti denní - liché pondělí 10.9. a 24.9.
kombinovaný - liché pondělí 10.9. a 24.9.

měsíční - pondělí 3.9.
BIO ODPAD

14ti denní - sudá středa 5.9. a 19.9.
PYTLE S TŘÍDĚNÝM ODPADEM

sudé pondělí 3.9. a 17.9.
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Po domácím závodě na Tomášově vydal Čes-
ký svaz biatlonu konečnou tabulku postupu-
jících závodníků na  I. kolo Českého poháru, 
který o víkendu 8. – 9.6.2018 hostil letohrad-
ský Šedivský lom. Bohužel náš klub reprezen-
tovaly pouze tři závodnice s  automatickým 
postupem. Dalším utekly postupy o pouhých 
pár bodíků. 
V sobotu 9.6.2018 se na start rychlostního zá-
vodu postavila pouze Adélka Švitorková, která 
po bezchybné první střelbě a mírně pokaže-
né druhé, kdy nesestřelila dva terče, doběhla 
na 28. místě. Druhý den se na stejné trati bě-
žel opět rychlostní závod, avšak se štafetovou 
střelbou, na jehož start se už postavila i Natál-
ka Mocíková, která ovšem do závodu nastou-
pila s nachlazením a na výkonu to bylo znát. 
Závod dokončila na 49. místě. Adélce se také 
nedařilo, hlavně na  střelnici, a  doběla na  36. 
místě. V  mladších dorostenkách Andrea Fús-
ková první střelbu vleže zvládla bez trestného 
kola, ovšem na  těžké stojce musela na  dvě 
a závod dokončila na 11. místě.
O dalším víkendu byla poslední možnost, pro 
ostatní žáky našeho klubu, zabojovat a  vy-
běhnout si postupy na II. kolo ČP v regionál-
ním závodě v  nedalekém Jílovém u  Děčína. 
Ve  vytrvalostním závodě o  postupy usilovali 
Matěj Kocourek s Viktorkou a Veronikou Kirch-
nerovic. Matěj, v  dobře obsazené kategorii 
žáků B, rychlou a téměř bezchybnou střelbou 
zabojoval a obsadil 3. místo pouhých 31 vte-
řin za  vítězem, připsal si velký bodový zisk 
a zajistil si postup na další republikový závod. 
Veronika a Viktorka sice na  střelnici čtyřikrát 
a třikrát chybovaly, ale vynikajícím běžeckým 
výkonem si doběhly pro 2. a 3. místo a samo-
zřejmě si zajistily toužené postupy. Závodu 
v Jílovém se účastnily ještě naše přípravkové 
naděje Nikča Hoštičková a Adélka Trojanová, 
které shodně nezasáhly dva terče a  obsadily 
3. a 5. místo.

Týden na  to jsme tak v  plné sestavě našich 
žáků odcestovali do  Bystřice pod Hostýnem 
na  II. kolo Českého poháru. Po  náročné ces-
tě proběhl v pátek tradiční trénink na tratích 
a střelnici. V sobotu už na naše závodníky če-
kal neoblíbený závod s hromadným startem. 
Jako první odstartoval Matěj, který byl zbyteč-
ně nervózní, v  každé střelecké položce dva-
krát chyboval a  v  cíli to stačilo na  33. místo. 
V kategorii starších žákyň startovala v prvním 
rozběhu Adélka. Ta si vybrala smůlu na přepl-
něné střelnici a ztráta koncentrace se projevila 
jak na střelbě, tak na následném běhu a celko-
vě to stačilo na 38. místo. V druhém rozběhu 

startovaly společně Viktorka, Veronika a Natál-
ka. Viktorka zastřílela na svém prvním velkém 
závodě druhou položku bezchybně, ovšem 
celkově ji srazila ta první, kdy nesestřelila tři 
terče a  doběhla na  33. místě. Běžecky však 
patřila k nejrychlejším. Verča s celkově čtyřmi 
trestnými koly obsadila 46. místo. Sobotní zá-
vod nejlépe zvládla Natálka, která stejně jako 
dalších deset závodnic nechybovala a běžec-
ky jí to v  našlapané kategorii stačilo na  23. 
místo.
V  neděli z  několika našich závodníků opadla 
nervozita a  intervalový sprintový závod se 
jim vydařil. Matěj se o  jednu kalibrovou stře-
lu připravil o čistý zápis na střelnici a doběhl 
na parádním 23. místě. Mezi dívkami nejlépe 
zvládla závod Adélka, která jednou chybova-
la a zapsala 21. místo, pár vteřin od potvrzení 
I. výkonnostní třídy. Stejně zastřílela i  Verča 
a  doběhla si pro 33. místo. Viktorka na  trati 
sice lítá, ale tři chyby na střelnici se v  takové 
konkurenci nedají dohnat. I  tak ale obsadila 
36. místo. Méně se už dařilo Natálce, které to 
neběželo a po dvou chybách na střelnici do-
běhla na 40. místě.
V  průběhu prázdnin starší žáci pilně trénují 
a  soustředí se na  mistrovské závody, které 
bude hostit už v  září Staré Město pod Land-
štejnem. Možná je i účast na regionálním zá-
vodě v Jilemnici na konci prázdnin z důvodu 
udržení kvalifi kačních limitů.

Eva Mocíková

FOTO ZPRÁVY

Letošní předprázdninové nocování turistického oddílu mládeže bylo chví-
lemi i mokré, ale díky novým stanům se děti cítily jako doma v pokojíčku 
a mohli se soustředit třeba na vaření guláše v kotlíku.

Slavnostní předávání vysvědčení prvňákům je vždy velká událost. 

Závěr školního roku patří také společnému sportování. Letos si na závěr 
sportovního dne školáků prvního stupně zazávodil také učitelský sbor. Natálie Mocíková se právě vydává na trať.

Foto: Tomáš Fúsek
Na těžké trati v Letohradě naše závodnice 
Adéla Švitorková.

Díky kamarádům ze spřáteleného oddílu Junák Český Brod si mikulášovic-
ké děti mohli vyzkoušet prázdninové dobrodružství v  indiánském týpku, 
premiérová stavba jim šla téměř dokonale.

Po domácím závodě na Tomášově vydal Čes startovaly společně Viktorka Veronika a Natál

Plná sestava žáků biatlonu až 
na II. Český pohár
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Hranice handicapu 2, tak se jmenoval cha-
ritativní turnaj odehraný v  Golfovém resor-
tu Ústí nad Labem 20. 6. 2018. Za  CZDGA 
nastoupilo hned sedm reprezentantů, kteří 
společně s  hokejisty Alešem Hemským, Ja-
nem Čalounem, Jiřím Šlégrem, fotbalovou 
legendou Lubošem Kubíkem, sportovním 
komentátorem Davidem Pospíšilem a dalšími 
hráči podpořili Centrum Srdíčko z  Litoměřic. 
Každý hráč totiž za zahraný aut, bunker, vodní 
překážku nebo ztracený míč vkládal dobro-
volnou částku na  podporu tohoto denního 
stacionáře pro děti s  mentálním a  fyzickým 
hendikepem. Do  závěrečné dražby přispěl 
i  Jarda Jágr vlastnoručně podepsaným dre-
sem, který nesl moto turnaje „Musíme si po-
máhat“. Doprovodný program vedl společně 
s profesionálním trenérem i hráč CZDGA Mi-
lan Turek hrající z  Paragolferu a  zároveň do-

mácí člen golfového klubu. Během celého dne 
se na golfové akademii zdokonalovali i klienti 
Integrovaného centra pro osoby s mentálním 
postižením Horní Poustevna a Varnsdorf, kteří 
pod vedením trenéra Ivana Strakoše již pilně 
trénují ve SNAG akademii Mikulášovice. 
Skvělá a  přátelská atmosféra provázela celý 
turnaj. Přidanou hodnotou celé akce bylo 
i ofi ciální zařazení Golfového resortu Ústí nad 
Labem do  projektu CZDGA Golf bez bariér 
ve všech třech úrovních – Tréninkové centrum 
hendikepovaných golfi stů, Partnerské hřiště 
CZDGA a  Hřiště reprezentace CZDGA. Moc 
děkujeme Tomáši Kodrlemu a  celému týmu 
golfového resortu a zároveň týmu Parahelp – 
organizátorům turnaje za pozvání. Těšíme se 
na další setkání na Hranicích handicapu v roce 
2019.

Ivan Strakoš – golf Mikulášovice

FOTO ZPRÁVY

Jednou z mnoha soutěžních disciplín byl také trojskok bez rozběhu.

Na mikulášovickém náměstí byla opět jedna z rychlostních prémií, divá-
ci tak mohli v přímém přenosu sledovat jedny z nejlepších cyklistek naší 
planety.

Foto: vlastní
Trénink v areálu integrovaného centra.

Hranice handicapu 2, právě tak se jmenoval charitativní golfový turnaj.

Letošní 31. ročník Tour de Feminin odstartoval v  Krásné Lípě hejtman 
Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček.

Senátor Zbyněk Linhart předává cenu nejúspěšnější české cyklistce Nikole 
Noskové z Jablonce nad Nisou, která se čtrnáct dní po tomto závodě stala 
Mistryní Evropy do 23 let.

SNAG akademie Mikulášovice 
na charitě v Ústí
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Hlavní organizátor, ředitel závodu a  stvořitel tohoto nejstaršího ženské-
ho cyklistického závodu v Čechách Jiří Vích přebírá cenu Ústeckého kraje 
„Rodinné stříbro“.

Mikulášovické barvy v triatlonovém závodě hájila Pavlína Trojanová.

Za nevlídného počasí se v mikulášovickém lomu běžel další ročník triatlo-
nu s názvem „Na ostří nože“, na snímku hlavní organizátor Tomáš Česnek.

9. ročník memoriálu Josefa Hýbla a Miroslava 
Linharta v  Mikulášovicích ovládlo mužstvo 
Best Of.
Za účasti devíti mužstev ze Šluknovského vý-
běžku a okolí se uskutečnil v sobotu 14.7.2018 
v pořadí již 9. ročník memoriálu Josefa Hýbla 
a Miroslava Linharta, který navazuje na dřívější 
tři ročníky Bernard Cup. Mužstva na rozehrání 
byla rozlosována do dvou skupin, ve kterých 
se hrálo systémem každý s  každým a  pořadí 
ve  skupině určilo nasazení mužstev do  vyřa-
zovacích bojů. Do skupiny A bylo nalosováno 
5 mužstev a do skupiny B 4 mužstva. Celkem 
bylo ve  skupinách sehráno 16 zápasů 2x10 
minut a  dalších 9 zápasů 2x10 minut v  play 
off . O postup do fi nále se utkala mužstva Best 

Of - Šenováci s  výsledkem 5:1 a  ve  druhém 
semifi nále bojovala mužstva FC Gang Bang 
– FC Pivo, v  normálním čase skončilo utkání 
nerozhodně 1:1 a o postupujícím rozhodovaly 
pokutové kopy. Zde bylo šťastnější mužstvo 
FC Pivo, které zvítězilo 3:4. Boje o  umístění 
se opět za hezkého počasí odehrála na hlav-
ní travnaté ploše zdejšího areálu. O  3. místo 
si to rozdali Šenováci – FC Gang Bang. Utkání 
skončilo vítězstvím fotbalistů FC Gang Bang 
poměrem 4:2. A v očekávaném fi nále se utka-
la mužstva FC Pivo a Best Of. Finálové utkání 
po vyrovnaném boji skončilo nerozhodně 2:2 
na  pokutové kopy bylo šťastnější mužstvo 
Best Of, které vyhrálo 2:1.

Po deseti letech se do našeho města opět vra-
cí prestižní závod nejlepších kolektivů z  celé 
České republiky a  také Slovenska. Trochu 
s  nadsázkou by se dalo říct, že tak jako naší 
vlast provázení osudové nechvalné „osmičky“, 
naše město naopak v  roce 2008 hostilo Mis-
trovství České republiky ve štafetách. V letoš-
ním roce 2018 slaví republika stovku a  my jí 
symbolicky oslavíme tímto závodem. Věříme, 
že vše organizačně zvládneme na  výbornou 
a jako bonus se pokusíme obhájit naše skvělé 

výkony v  týmových soutěžích.  Závod se po-
běží v sobotu 15. září 2018 pod záštitou sená-
tora Ing.  Zbyňka Linharta a  dalších význam-
ných hostů. Slavnostní dekorování letošních 
mistrů ČR proběhne v odpoledních hodinách 
na náměstí. Konkrétní hodina bude upřesně-
na podle nominovaných závodníků, diváci se 
mohou těšit nejen na významné hosty z ob-
lasti společenského dění, účast přislíbila také 
olympijská medailistka.

 Tomáš Fúsek – vedoucí organizačního štábu

Turnaj měl díky kvalitnímu obsazení velice 
dobrou úroveň, velkou škodou bylo, že ze 
zdravotních důvodu několika hráčů se nemo-
hl přihlásit náš dlouhodobý účastník tohoto 
turnaje“ Severní vítr je krutý!“ Dobrému prů-
běhu pomohly i dobré výkony všech delego-
vaných rozhodčích, kteří museli po  celý den 
čelit slunečným paprskům: Miroslava Saba, 
Tomáše Červeného a Josefa Hýbla, kterým pa-
tří i dík pořadatelů. Poděkování za organizaci 
tohoto turnaje patří i  členům výboru a  hrá-
čům, kteří na Memoriál pečlivě připravili dvě 

plně hodnotné hrací plochy. A  poděkování 
patří také městu Mikulášovice, které perfekt-
ně připravilo celé okolí sportovního areálu 
pro tuto sportovní akci. První čtyři mužstva 
a jmenovaní jednotlivci byli oceněni hodnot-
nými cenami. Po  skončení sportovního klání 
připravili nadšenci z  kiosku, kulturní akci, 
během které se konzumovali grilované kýty, 
k poslechu a tanci hrála skupina Nová Škola.
Na viděnou za rok na jubilejním 10. ročníku.

Jaroslav Šulc, předseda FO Mikulášovice

Pořadí ve skupině A:
Best Of                      11: 5     12
Na poslední chvíli     12: 5      9
Šenováci                    4: 7       6
FC Řízek                   5: 7       3
SG Mikulášovice       1: 9       0

Pořadí ve skupině B
FC PIVO                    9: 2       9
FC Podělej to             5: 4       4
FC Gang Bang          5: 5       3
FC Nekopnem si        1: 9      1

Čtvrtfi nále: 
Best OF – Nekopnem si 5:0 
Šenováci – Podělej to 3:1 
Na poslední chvíli – FC Gang Bang 2:7
FC Řízek – FC Pivo 0:1

Semifi nále: 
Best OF - Šenováci 5:1 
FS Gang Bang – FC Pivo 1:1 PK 3:4 

o 3-4 místo: 
Šenováci – FC Gang Bang 2:4

Finále: 
FC Pivo -Best Of         2:2 PK. 1:2

Nejlepší jednotlivce turnaje:
nejlepší střelec – Jevgenij Demčenko - 11 gólů 
(Best Of )
nejlepší hráč – Lukáš Novák (FC Pivo)
nejlepší brankař – Kobza Josef (Na  poslední 
chvíli)

Mikulášovický turnaj v malé kopané 

ti l t h d š h ě t ět ýk tý ý h těží h Zá d

Mistrovství České republiky 
se poběží v Mikulášovicích

Prodej slepiček 
Drůbež Červený Hrádek prodává slepičky typu Tetra 
hnědá a Dominant ve všech barvách, dále slepičky 

Green Shell typu Arakauna. 
Stáří 14 - 19 týdnů. Cena 159-195,- Kč/ks.

Prodej se uskuteční: 11. srpna 2018  
Mikulášovice  -  u základní školy - 15.50 hod.

Při prodeji slepiček -výkup králičích kožek- cena dle 
poptávky.

Informace: Po-Pá  9.00 - 16.00 hod. 
Tel.: 601 576 270, 728 605 840
www.drubezcervenyhradek.cz

Tímto vás všechny také žádáme o pomoc:
Máte-li zájem závodu se zúčastnit jako delegovaný rozhodčí či organizační 

pomocník můžete se přihlásit na telefonním čísle: 739 452 734. Zájemce regis-

trujeme v době od 13.8. do 24.8.2018, rozhodčí musí být řádně proškolen, aby 

splňoval podmínky dle soutěžního řádu. Školení proběhne podle počtu přihlá-

šených v závěru srpna.


