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1. OBECNÍ  KRONIKA              

 

Kronika  města Mikulášovic  začala být psána česky po 2. světové válce v roce 1958. Jde o 

velkou knihu v červené vazbě, která je psaná ručně. Postupně se vystřídali  kronikáři Jan 

Nádvorník, Jan Borga, Radovan Smolka, František Lorenz a Ludmila Janoutová (učitelka 

ZŠ).  Kronika byla dopsána až na tři volné listy na konci, poslední zápis je z roku 1994. 

Potom dlouhých šestnáct let vedena nebyla. S obnovením zápisů se začalo až v roce 

2011, a to v digitální podobě. 

Chci poděkovat za ochotu a pochopení všem, kteří mi poskytli písemné podklady i ústní 

informace. 

 

 

2. NĚKTERÉ  UDÁLOSTI  VE  SVĚTĚ  A  V  ČR  
 

A. ÚVODEM 
 

V roce 2008 začala světová finanční krize, jejíž příčinou byla americká hypoteční krize z  

roku předcházejícího. Světová ekonomika čelí největšímu hospodářskému poklesu od 

Velké hospodářské krize ve třicátých letech 20. století, došlo k vážnému zbrzdění 

globální ekonomiky.  

V eurozóně se navíc od r. 2009 šíří dluhová krize, způsobená vysokým veřejným dluhem 

některých zemí. Země nejvíce zasažené touto krizí jsou Řecko, Irsko, Portugalsko, 

Španělsko, Itálie. 

Česká republika je samozřejmě součástí světové ekonomiky a vše se nás přímo dotýká. 

Více než 80% našeho exportu směřuje do zemí EU, což se v současné době ukázalo být 

nevýhodné. V dnešním globalizovaném světě se kvůli snižování nákladů např. přesunuje 

část průmyslové výroby do zemí východní Asie. 

V současné době je v ČR největším problémem korupce, zadlužování státu, rostoucí míra 

nezaměstnanosti, snižování životní úrovně.  

V míře nezaměstnanosti patří našemu Ústeckému kraji dlouhodobě nelichotivé první 

místo. V našem kraji je vysoký podíl občanů, kteří nemohou práci sehnat nebo o ni 

nemají zájem. Také v Mikulášovicích není lehké práci najít, od počátku 90. let tu řada 

podniků zanikla nebo musely výrobu omezit. Proto odcházejí především mladí lidé. 

Důsledkem této nelehké situace dochází v našem městě neustále k  poklesu počtu 

obyvatel. 
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Tomáš Baťa řekl o hospodářské krizi ve třicátých letech, že je to především krize 

morálky. Myslím, že totéž platí o dnešní krizi a dnešním světě. 

 

B. SVĚT  2011 
 

Arabské jaro – na konci roku 2010 začala vlna nepokojů, povstání a revolucí ve většině 

arabských zemí: v Tunisku, Egyptě, Alžírsku, Jemenu, Jordánsku, Bahrajnu, Sýrii, Libyi 

atd. 

V březnu zasáhlo Japonsko mohutné zemětřesení a následná vlna tsunami. Došlo k vážné 

havárii jaderné elektrárny Fukušima. 

V květnu (1.5.) byl americkým komandem zabit ve svém domě v Pákistánu Usáma bin 

Ládin. Šlo o jednoho ze zakladatelů teroristické organizace al-Káida. Byl obviněn 

z inspirace a podpory útoků proti americkým občanům. 

22.7. Norský pravicový extremista A. B. Breivik nechal vybuchnout bomby v Oslu a poté 

na ostrově UTØYA postřílel desítky mladých lidí, kteří byli na táboře dělnické mládeže. 

Breivik má na svědomí 77 obětí. Podle svého manifestu chtěl zabránit narůstající  

toleranci vůči přistěhovalcům. 

K  31.10.2011 bylo na světě sedm miliard lidí. 

 

C. ČESKÁ  REPUPLIKA 2011 

 

Leden – na počátku roku se přes 3800 lékařů připojilo k výzvě Děkujeme, odcházíme; 

lékaři pohrozili výpověďmi, pokud jim ministerstvo zdravotnictví nepřidá na platech. 

Byla to reakce na dlouhodobé podfinancování a chaos ve zdravotnictví. ( MZ nakonec 

platy zvedlo o 5 -8 tisíc Kč.) 

V dubnu ministerstvo školství po dlouholetých přípravách spustilo na středních školách 

státní maturity. 

V létě začaly občanské nepokoje na Šluknovsku, došlo k bouřím a demonstracím ve 

Varnsdorfu, Rumburku a v Novém Boru. Vše odstartoval rasově motivovaný trestný čin, 

dvacet Rómů napadlo malou skupinu mladíků. Jde o dlouhodobý problém sestěhovávání 

nepřizpůsobivých občanů z jiných regionů na Šluknovsko, problémy s nezaměstnaností, 

chováním a kriminalitou. Již před šesti lety označila Agentura pro sociální začleňování 

Šluknovsko za sociálně vyloučenou lokalitu. Nyní sem byly umístěny speciální policejní 

jednotky. Vláda tyto problémy neřešila, jde o hluboký problém, který se týká mnoha 

dalších míst v ČR. 
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Listopad – Petra Kvitová byla vyhlášena nejlepší světovou tenistkou roku 2011; letos 

zvítězila ve Wimbledonu, na Turnaji mistryň a ve Fed Cupu. 

V prosinci začali pacienti v nemocnicích platit 100 Kč ( místo 60 Kč). 

Letos zemřela řada významných osobností: Jiří Diensbier st. (disident, novinář, politik, 

bývalý ministr zahraničních věcí), Arnošt Lustig (český spisovatel a novinář světového 

významu), Pavel Vondruška (herec, dirigent, člen Divadla Járy Cimrmana), Otakar Vávra 

(filmový režisér, zemřel ve věku 100 let), Zdeněk Miler ( režisér, výtvarník anim. filmů 

pro děti, autor postavičky Krtečka), Václav Havel. 

18. 12. 2011 zemřel Václav Havel, bývalý prezident, obhájce lidských práv, demokracie a 

svobody. Na poslední rozloučení dorazilo mimo jiné 15 prezidentů. 
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3. OBYVATELSTVO, POHYB OBYVATELSTVA, ZAMĚSTNANOST  

 

K 31. 12. 2011 bylo v Mikulášovicích hlášeno celkem 2 236 osob:  

dospělí muži  - 923 
dospělé ženy - 926 
děti 15 -18 let  - 53 
děti do 15 let - 334 (děti 6 -7 let  - 40; děti do 3 let   - 97) 
 
Počet přihlášených osob     - 47   
Počet odstěhovaných osob - 58 
Stěhování v obci                   - 73 
Narození                               - 25 (8 děvčat, 17 chlapců) 
Úmrtí                                     - 15 
Sňatky                                   - 11 
 

 

NEZAMĚSTNANOST 

Evidovaní uchazeči o zaměstnání: 

Rumburk   ……………………………    11,50 % 

Šluknov      …………………………...    16,90 % 

Vilémov     …………………………….     5,50 % 

Mikulášovice ……………………….   13,90 %  

( = 179 uchazečů), počet ekonomicky aktivního  obyvatelstva je 1292 

Šluknovský výběžek   ……………   14,80 % 

okres Děčín   ………………………...   14,70 % 

ČR   ………………………………………      8 %  
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4. ČINNOST  SAMOSPRÁVY  A  STÁTNÍ SPRÁVY  
 

Městský úřad sídlí v budově čp. 1007. 

A.  ZASTUPITELSTVO MĚSTA 
 

Stávající městské zastupitelstvo vzešlo z říjnových komunálních voleb 2010. V roce 2011 

proběhlo osm zasedání  zastupitelstva, zasedání jsou veřejná. Zastupitelstvo má jedenáct 

členů a toto složení: 

Starostka:  Ing. Miluše Trojanová 

Místostarosta:  Ing. Václav Vlček 

Zastupitelé:  Bc. Josef Hýbl 

   Libuše Jiroutová 

   Ing. Karel Ježek 

   Mgr. Dagmar Kalousková 

   Josef Nenadál 

   Zdeněk Plešinger 

   Rostislav Trojan 

   Vratislava Tříšková 

   Lothar Weihs. 

 

Výbory zastupitelstva 

Finanční – předsedá Zdeněk Plešinger, Ing. Karel Ježek, Jitka Žemlová, Rostislav  

  Trojan, Tomáš Fúsek 

Kontrolní- předsedá Libuše Jiroutová, Jaroslava Olivová, Ing. František Šulc 

Pro národnostní menšiny – předsedá Vratislava Tříšková, Lothar Weihs, Mgr. Libuše 

         Laláková 

 

Komise 

 Bytová – Hana Cornová, Zdeněk Mocík, Lenka Šarközyová 

 Pro sport, kulturu a volný čas –  Tomáš Fúsek, MUDr. Zdeněk Corn, Klaus Klinger, 

Libuše Vladařová, Jan Krupka, Jana Doutnáčová 

 Stavební – Libor Krejza, Jiří Trojan, Jiří Doubrava, Václav Kopásek, Tomáš Sýkora 

 SPOZ ( Sbor pro občanské záležitosti) – Zdeňka Valentová, Miloslava Němečková, 

Miloslava Neumannová, Jaroslava Sitorová, Marie Plachá, Libuše Jiroutová, 

Zdeňka Tříšková, Alena Adámková  
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B. STRUKTURA A ČINNOST MĚSTSKÉHO ÚŘADU 
 

Členění úřadu: 

Oddělení personální a mzdové účtárny, pokladny, bytového hospodářství – Ivana 

Vlčková 

Evidence obyvatel, czech point, správa hřbitova, archiv – Jana Doutnáčová 

Oddělení stavební (správa a péče o bytový a nebytový fond, agenda výstavby) – Petr Kryl 

Oddělení účetní – Hana Stehlíková ( od července z důvodu nemoci výpomoc p. 

Strakošová) 

Oddělení vnitřní (samospráva, informatika, pozemková agenda, sociální věci) – Irena 

Dočekalová 

Oddělení životního prostředí – Eva Mocíková 

Oddělení cestovního ruchu a technického zabezpečení – Tomáš Fúsek 

 

C. HOSPODAŘENÍ MĚSTA, ROZPOČET 
 

V roce 2011 hospodařilo město s vyrovnaným rozpočtem. 

                                                        Schválený rozpočet                              Plnění           v tis. Kč                                                                                                                               

Příjmy celkem                            22 516                                                      27 065 

Výdaje celkem                            28 632                                                      26 560  

Nejvyšší výdaje -  na komunikace a chodníky (1,8 mil. Kč), výdaje na MŠ (1,5 mil. Kč), 

výdaje na ZŠ ( 3 mil. Kč), výdaje na sportovní zařízení (1,3 mil. Kč), výdaje na bytové 

hospodářství (2,4 mil. Kč), výdaje na veřejné osvětlení (3 mil. Kč), výdaje na komunální 

služby a územní rozvoj (1,4 mil. Kč), výdaje na péči o vzhled obce a veřejnou zeleň (1,1 

mil. Kč), výdaje na místní správu (4,4 mil. Kč).        

 

D. MĚSTSKÉ INVESTIČNÍ AKCE A OPRAVY 
 

dokončení výstavby veřejného osvětlení v horních Mikulášovicích 

rekonstrukce sociálního zařízení na koupališti 

opravy po povodni: oprava poškozené hráze na koupališti  a  oprava koryta potoka u 

bývalého kluziště 

rekonstrukce chodníku na  sídlišti ( čp. 1060) 

komplexní oprava místních štěrkových komunikací 

opatření vozovek asfaltovou penetrací (u čp. 799, 904, u restaurace Sv. Hubert, 

k hornímu nádraží u čp. 29) 

oprava části střechy na ZŠ 

oprava poloviny střechy čp. 8 
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položení základů zázemí pro děti v místě bývalého Rukova (branky a basketbalový koš) 

zřízení bytu čp. 407 a 12 

 

Město provozuje INFORMAČNÍ  CENTRUM (čp. 19), otevřené je v sezoně od června do 

září. 

Městský úřad vydává měsíčník MIKULÁŠOVICKÉ NOVINY (do loňska Mikulášovický 

zpravodaj). Od začátku letošního roku najde každá domáctnost noviny ve schránce 

zdarma. Redakční rada: M. Trojanová, T. Fúsek, J. Doutnáčová. 

POLICIE ČR - naše město spadá do obvodního oddělení ve Velkém Šenově. 
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5. PRŮMYSL,  PODNIKÁNÍ,  SLUŽBY 

 

A. PRŮMYSL 
 

Alatex 

 

Textilní firma ALATEX sídlí v Brtnické ulici č. 172. Společnost ALATEX, s.r.o., začala 

fungovat v roce 1996. Původně byla založena jako ELUN,  k přejmenování došlo v r. 2003 

podle mateřské společnosti ALATEX GmbH v Emsdettenu v Německu. Firma začínala asi 

s dvaceti zaměstnanci, jejich počet postupně rostl, stejně jako prostory, kde firma 

podniká. V současnosti zde pracuje 53 zaměstnanců. Jednatelem společnosti je Markus 

Alaze. 

Podnik se od začátku zabýval výrobou PP nábytkářských a vysokopevnostních popruhů, 

dále gumových a jutových popruhů a popruhů z bavlny. V současnosti vyrábí také PP 

vlákna a pásky z plastových granulátů na tzv. extrudérových linkách. Největší zastoupení 

mají tyto profese: obsluha výrobních linek  extrudérů, tkalci a tkadleny a pracovníci 

adjustace – dokončovny, kde se vyrobené popruhy upravují na určené délky. Většina 

zboží se exportuje do mateřské firmy v Německu. 

Ve firmě došlo v minulých letech k významným investicím do výroby i do výrobních 

prostor. Ke značným omezením těchto nákladů došlo vlivem celosvětové krize (od r. 

2008). I přes tvrdé podmínky na trhu se vedení společnosti snaží zajistit dostatek 

zakázek, aby nebylo nutné snižovat počet zaměstnanců. Je třeba obstát v konkurenci a 

neustále se přizpůsobovat požadavkům odběratelů. 

 

 

Korekta 

 

Sídlem firmy KOREKTA, s.r.o., je Praha 8, Sokolovská 428/130, jediný provoz se nachází 

v Mikulášovicích, Brtnická 260. 

Společnost byla založena v roce 1991. Jednatelem firmy je Stanislav Kmecík. 

Korekta je subdodavatelská firma zaměřující se na výrobu plastových výlisků 

vstřikováním, zákazníky jsou větší firmy z různých oborů (stationery  bussines, domácí 

spotřebiče, automotive,…). 

Krize poznamenala tento obor především tlakem na cenu služeb a produktů, omezením 

outsourcingu. Důsledkem toho musela firma snižovat náklady a zvyšovat efektivitu 

výroby. Roční obrat činí 25 milionů korun, firma má nyní 12 zaměstnanců. 
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50% produkce putuje na domácí, 50% na zahraniční trh - do Švýcarska, Německa, 

Nizozemí. Kvalita: ISO 9001, ISO 14001. 

 

Stahlbau – Blechbearbeitung 

 

Firma S&R STAHLBAU – BLECHBEARBEITUNG CZ, s.r.o., Mikulášovice čp. 1186 byla 

založena v r. 2004 jako dceřiná společnost STALBAU – BLECHBEARBEITUNG  GmbH & 

Co.KG, Sonneberger Straβe 205, Effelder Thüringen, DE.  Jednatelem byl jmenován Klaus 

Klinger. 

Výrobní program: sváření lehkých ocelových konstrukcí pro stavebnictví, kovové ploty, 

pojezdové brány bez pohonu i s pohonem, kovové zábrany, dělení kovových materiálů a 

ostatní práce výrobní povahy při zpracování kovů. 

Firma měla před hospodářskou krizí patnáct zaměstnanců, následkem krize bylo 

propuštěno pět pracovníků, ale nyní byli dva z propuštěných opět přijati. 

95% produkce je zasílána do mateřské společnosti v Německu. 

 

Mikov 

 

Mikov, s.r.o., Mikulášovice 74; tradice výroby od roku 1794.  

 

Jednatelem je Ing. Miloš Pařík. 

Společníkem: Mikulášovický kovoprůmysl, s.r.o., Ing. Petr Kalivoda, MBA. 

Vedení firmy: Ing. Miloš Pařík, generální ředitel 

                        František Štraub, provozní ředitel 

                        Lothar Weihs, ekonomický ředitel 

                        Ladislav Bezděk, obchodní ředitel 

 

Průměrný počet zaměstnanců je 51; tržby za prodej vlastních výrobků, služeb a zboží za rok 

2011 činí 39 966 tis. Kč.            

Mikov vyrábí nože řeznické, kuchyňské, řemeslnické, zahradnické, lovecké, rybářské, 

armádní, sportovní, kapesní zavírací nože, vyhazovací nože a speciální nože. Nabízí rovněž 

nože reklamní a kusovou výrobu nožů pro sběratele.  

V sortimentu kancelářských potřeb je Mikov tradičním výrobcem nůžek, sešívačů, děrovačů, 

ořezávátek a ořezávacích strojků a napínáčků.  

K produkci společnosti patří rovněž stěnové policové stavebnice a zemnící svěrky pro sváření.  

Díky vlastní komplexně vybavené nástrojárně je firma plně soběstačným subjektem v 

zajišťování nástrojů a forem pro svoji výrobu. Zbývající část volné kapacity nástrojárny 
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nabízí pro externí zakázky. Vyrábí na zakázku nejrůznější nástroje na lisování a přesné 

stříhání kovů, různé formy na lisování plastů nebo formy na tlakové lití zinku.  

Mikov rovněž nabízí volné kapacity svých výrobních technologií. Jedná se o přesné stříhání 

kovů technologií lisů FEINTOOL (F 250 a 160t) a lisování kovů na výstředníkových lisech 

od 6 do 250 tun.  

Dále nabízí volnou kapacitu technologie kalení uhlíkových ocelí v ochranné atmosféře do 

oleje a nerezových ocelí v ochranné atmosféře. Pro kalení využívá průběžných kalicích pecí 

SAFED.  

Společnost nabízí i volnou kapacitu technologie tlakového lití zinkových odlitků. V 

kombinaci s výrobou forem na tlakové lití zinku ve vlastní nástrojárně tak společnost vytváří 

partnerům kompletní nabídku lití zinku.  

V neposlední řadě nabízí Mikov volnou kapacitu své technologie vibračního broušení a 

leštění kovových výrobků v omílacích linkách RÖSLER.   

Účast na výstavách a veletrzích:  

Termín   Výstava  Město   Země   Místo  

1-6.2.2011  Jagd & Hund   Dortmund  Německo  Westfallen halle  

24-27.2.2011  Jagd&Fisherei   Salzburg  Rakousko  Messe Zentrum  

11-14.3.2011  IWA    Norimberg  Německo  Messe Zentrum  

19-20.3.2011  Brno SUPER   Brno   ČR  Nová radnice  

15-17.4.2011  Hubertus   Warszawa  Polsko  Warszawa  

7.5.2011  Výstava nožů   Čekanice  ČR  střelnice  

7.5.2011  Výstava psů   Kačina u KH  ČR   zámecký park  

12-13.5.2011  PYROS / IDET  Brno   ČR   Výstaviště Brno  

18-25.5.2011  NATURA VIVA  Lysá n./L  ČR   Výstaviště  

15-19.6.2011  Polovnictvo a příroda   Bratislava  Slovensko  INCHEBA  

24-26.6.2011  Knifefest   Masečín  Česká republika  

3-4.9.2011  CIAF    Hradec Králové  ČR Letiště HK  

3-4.9.2011  Svatý Anton   Svatý Anton  Slovensko  Kostel Sv. Anton  

10-11.9.2011  Výstava nožů    Příbram ČR   KD Příbram  

13-16.10.2011 ARMS&HUNTING  Moskva  Rusko   Gostiny Dvor  

3.12.2011  Nože SUPER   Brno   ČR   Nová radnice  

11.12.2011  PVN    Praha   ČR   Karlovo náměstí  

V roce 2011 činil export 20 % tržeb a uskutečnil se do 21 zemí, zejména do států: 

Nizozemsko, Slovensko, Rusko, Německo, Francie, Polsko, Rakousko, Belgie, Dánsko,    

Španělsko, Maďarsko, Švýcarsko, Itálie, Lucembursko, Portugalsko, Tchaj-wan, Ukrajina, 

USA, Srbsko.  

 

Prodej rybičky 2011 :                           42 000  ks  

červená a modrá - limitovaná edice             200  ks     

Zlatá                                               105  ks  



15 
 

Stříbrná                                                             32  ks  

INVESTIČNÍ                                              2  ks   

 

V roce 2009  firma zakoupila a uvedla do provozu švýcarskou technologii přesného stříhání s 

celkovými náklady 18 mil. Kč.   

Tento stroj je schopen produkovat výlisky v kvalitě, která nevyžaduje následné operace 

(například obrábění) nutné při výrobě pomocí klasického lisu. Další výhodou je výroba 

složitých, velmi přesných výlisků jedinečnou technologií.   

Tato technologie se používá například pro výrobu známých švýcarských nožů, pro výrobu od 

kovových komponentů průmyslových strojů, jízdních kol a automobilů až po komponenty 

výrobků, které nalezneme v každé domácnosti (panty kuchyňských dvířek, zásuvky, mobilní 

telefony, zámky dveří, elektrické kartáčky na zuby) či například chirurgické nástroje nebo 

policejní pouta.  

Pro provoz této technologie jsou potřebné specifické konstrukční práce a zázemí vysoce 

kvalifikované nástrojárny, kterou Mikov disponuje (dva stroje Mikov již po mnoho let 

provozuje). To je i důvod, proč se tento stroj nevyskytuje v běžných průmyslových podnicích. 

Jejich počet v naší zemi lze spočítat na prstech jedné ruky, když nepočítáme několik strojů 

starých desítky let.   

První zásah pro nožířskou výrobu přišel po „11. září“, kdy byla zahájena nová éra pohledu na 

náš hlavní výrobek – nůž. Například musel být ukončen prodej nožů v obchodech na letištích, 

zákonodárci v mnoha zemích začali pohlížet na téměř každý nůž jako na zbraň, což se 

odrazilo v mnohých omezeních. Některé druhy nožů jsou na mnoha místech zakázány, 

některé země regulují technické parametry nožířských výrobků (například délku čepele, 

způsob otevírání apod.), a to i přesto, že většina násilných činů je spojena s obyčejným 

kuchyňským nožem, který zatím nikdo v parametrech neomezuje. Možná i proto došlo po 

„11. září“ k mnohým problémům firem v tomto oboru, nevyjímaje i nejznámější švýcarské, 

německé či americké firmy.   

Nožířská výroba v Mikulášovicích odolala již této první zkoušce nejen pro svou 217letou 

tradici a stabilní pozici u svých dlouholetých zákazníků, ale také díky tomu, že byla  

optimalizována organizace výroby s důrazem na zvyšování efektivity a kvality. Klíčovým 

faktorem úspěchu byla strategie získávání zakázek, které využily volné výrobní  kapacity, a   

firmě se tak významně rozšířilo portfolio zákazníků. Mikov se tak stal dodavatelem nejen 

tradičních nožů a kancelářských výrobků, ale i partnerem strojírenských výrobců v mnoha 

oborech, od automobilového průmyslu přes stavebnictví po zemědělské stroje.  

 Také v uplynulých třech letech současné finanční krize Mikov obstál. Na základě 

nepříznivého vývoje globální krize, zejména náhlého propadu průmyslové výroby a prudkého 

poklesu tržeb většiny oborů, vytvořila společnost plán minimalizace dopadu světové recese na 

výsledky společnosti. Hlavními prioritami je snižování nákladů, zavádění netradičních řešení 

a hledání nových příležitostí. Samozřejmostí je zvýšená akviziční činnost obchodního úseku a 

realizace plánu podpory prodeje. Nedílnou součástí tohoto plánu je i vývoj nových výrobků.   

Na základě průzkumu trhu byla vyvinuta nová řada ergonomických kapesních zavíracích nožů 

s hřbetní pojistkou „Hablock“. Mikov dobře naslouchá svým zákazníkům, kteří napomohli 
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vzniku robustního loveckého zavíracího nože HUNTER. Ten je o více než 40 % delší než 

tradiční FIXIR.   

Strategie společnosti pro následující období musí zohledňovat pokračující dluhovou krizi EU, 

která výrazně brzdí ekonomiky mnoha zemí. Podle předpovědi Světové banky růst 

ekonomiky v zemích východní Evropy a střední Asie letos zpomalí. Region zažije útlum 

oživení, jeho značná část je velmi zranitelná negativními vyhlídkami růstu v eurozóně. 

Společnost se proto zaměří na rozšíření skladby stálých zákazníků o diferencovaná odvětví s 

cílem minimalizovat možná rizika. Aktivity společnosti budou více směřovat na získávání 

zakázek v zemích, jejichž ekonomická situace se vyvíjí lépe. Prioritou nadále zůstává 

zvyšování efektivity a zavádění inovativních řešení ve všech procesech. 

 

Lemfeld a syn 

Lemfeld a syn, Vilémov, s.r.o., sídlí v Mikulášovicích, Brtnická 64 

Jednatelem společnosti je Karel Lemfeld. Firma byla založena v roce 1991, navázala tím na 

rodinnou tradici výroby stuhařských výrobků sahající až do počátku 20. století (r. 1902). 

Činnost firmy:  

- výroba textilní galanterie (popruhy, popruhové manipulační a vázací smyčky, upínací 

popruhové soupravy s ráčnou a hákem, gumy oděvní a šlové, záclonové porty, lemovky, 

šňůrky, upínací kurty a slackline, stuhy, izolační stuhy, vytkávané klíčenky) 

- prodej a dodávka textilní galanterie (pevné stuhy a popruhy, dekorační a žakárové 

stuhy, záclonové lemovky, kalhotová chránítka, pánské a dětské šle, elastické stuhy). 

 

CONTA CLIP 

 

Společnost CONTA CLIP, montážní závod, s.r.o., Mikulášovice 441. 

Závod vznikl v roce 1995, jednatelem je Petr Renner. Obchodním společníkem je 

stejnojmenná firma v SRN. 

Činnost závodu: 

- výroba elektronických součástek a montáž elektrospojovacích dílů 

- přípravné práce pro stavby 

- silniční nákladní doprava. 

 

Firma zaměstnává i formou domácí práce. 
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B. OBCHOD, SLUŽBY, PODNIKÁNÍ 
 

Obchody 

 

Všechny obchody nalezneme ve středu města. Mnoho lidí nakupuje v obchodních 

řetězcích ve Šluknově a v Rumburku.  V poslední době ovšem i v Německu, a to dokonce i 

potraviny, vyjdou zde mnohdy levněji a jsou často kvalitnější než tuzemské. 

Obchody (celkový počet – 18): 

Potraviny                                             10 

Textil                                                    1 

 

Šest z výše uvedených obchodů provozují asijští majitelé. 

 
Papír, hračky, drogerie                       1                    

Květinářství                                          1 

Trafika                                                  1 

Prodej elektroinstal. materiálu          1 

Prodej stavebnin a dom. potřeb        1 

Bazar                                                    1 

Secondhand                                         1 

 

Restaurační zařízaní 

 

Restaurací, jídelen, barů a heren je celkem provozováno 10, některá zařízení nabízejí i 

ubytování. 

Střední část města: 

RON (s hotelem), č. 5     

U Vladařů (s hotelem) a bistro, č. 16 

Ráj poutníků (s penzionem), č. 17 

Bar, herna 777 (automaty), č. 566  (asijský majitel) 

 

V horních: 

Svatý Hubert, č. 65 

V dolních: 

U Černých (s ubytováním), č. 898 

Welnes, penzion a restaurace Balnika, č. 876 

U Baby Jagy, č. 434 
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Na Tomášově: 

Restaurace Tomášov a Na Tanečnici 

Ubytování    

nabízí také 5 dalších penzionů a kemp na koupališti. 

 

Živnosti 

 

Vnitrostátní nákladní silniční doprava         1      

Pokrývačství                                                    3 

Zednictví a instalatérství                                7 

Elektroinstalační práce                                  1 

Truhlářství                                                      2 

Výroba a stavba krbů                                    2 

Pneuservis                                                      1 

Kadeřnictví                                                     3 

Manikúra a pedikúra                                     1 

Zakázkové krejčovství                                   1 

Dekorování a prodej skla                              2 

 

Služby       

                                

Česká pošta; zde najdeme také Poštovní spořitelnu, Českou pojišťovnu a CZECHPOINT. 

Ve městě není žádný bankomat. 

Čerpací stanice (vedle Alatexu). 

Veterinární ošetření (jednou týdně). 
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6. ZEMĚDĚLSTVÍ 
 

V 90. letech se rozpadl státní statek, zcela skončilo pěstování plodin a naše oblast přešla 

pouze na pastvinářství. V naší obci kromě velké firmy Zemspol hospodaří jen tři malé 

farmy. 

 

Zemspol 

Firma Zemspol, s.r.o., Velký Šenov, Brtnická 595 

Tato společnost obhospodařuje většinu půdy v okolí. Zabývá se rostlinnou výrobou 

kombinovanou s živočišnou produkcí, jsou zaměřeni na ekologické zemědělství. 

 

Farma Talian 

Farma vznikla v r. 1994, Ondřej Talian hospodaří na rozloze 40 ha (13 ha ve vlastním 

majetku, zbytek v pronájmu od firmy Zemspol Velký Šenov).  Hospodaření se zaměřuje 

na chov hovězího dobytka a ovcí; stav skotu se postupně navyšoval na dnešních 36 kusů 

(plemeno Limousine). Dále chová 29 kusů suffolských  ovcí, což je francouzské masné 

plememo (v minulosti měl nejvýše 50 kusů). V roce 2002 farma přešla na ekologické 

zemědělství (chov splňuje podmínky volného ustájení: dobytek nesmí být uvázaný, musí 

mít volný přístup k vodě atd.). 

V listopadu 2011 předal otec rodinnou firmu synovi Miroslavovi. A protože ten splňuje 

podmínky, mohl využít dotace a částečně zmodernizoval strojní park a hospodářské 

zařízení. 

 

Farma Čížek 

Rodinná farma Ing. Josefa Čížka je zaměřena na pastvinářství a chov skotu. 

 

Farma Riedel 

Malá farma Hermanna Riedela se také zaměřuje na chov hovězího dobytka. 
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7. DOPRAVA 

 
V současné době v Mikulášovicích můžeme v pracovní dny využívat jen autobusové 

spojení, o víkendech zase jen vlakové. 

 

A.   AUTOBUSOVÁ  DOPRAVA 
 

Autobusové spojení je tedy pouze v pracovních dnech. V roce 2011  jezdí dvě linky : 

          Dolní Poustevna – Děčín  (přes Rumburk) 

          Mikulášovice – Šluknov, Rožany  (přes Vilémov) 

V našem městě je 6 autobusových zastávek: 3 v dolních (železn. stanice dolní nádraží, 

SAS, Mikov), 1 ve středních (škola) a 2 v horních ( Hubert, konec obce) 

Linka Dolní Poustevna – Děčín jezdí ve všedních dnech třináctkrát v obou směrech. 

Ranní autobus odjíždí do Rumburka v 4,40 hod. a potom vždy po jedné až dvou 

hodinách, poslední v 19,40 hod. Poslední autobus z Rumburka je v Mikulášovicích ve 23 

hodin. 

Linka Mikulášovice – Šluknov, Rožany jezdí sedmkrát denně v obou směrech. 

Jízdenka z Mikulášovic dolních do Rumburka (žel. stanice) stojí 28 Kč. Přepravu zajišťuje 

společnost BusLine, a.s. 

 

B.  VLAKOVÁ  DOPRAVA 
 

Pro Mikulášovice bývala vždy v osobní dopravě prioritní vlaková doprava. V posledních 

dvaceti letech ale natolik vzrostl počet osobních aut, že zájem o veřejnou dopravu citelně 

klesl. A tak České dráhy vlakové spoje velmi omezily a vlaky na trati Rumburk – Panský 

– Mikulášovice dolní jezdí jen o víkendech a svátcích. 

První vlak do Rumburka (přes Panský) vyjíždí z Mikulášovic dolních v 8,20, poslední 

v 19,30 hod. Jezdí sedmkrát za den.  

Poslední vlak z Rumburka přijíždí do Mikulášovic dolních v 19,20 hod. 

Jízdenka z Mikulášovic dolních do Rumburka stojí 31 Kč. 

Dlouhá léta je trať Rumburk – Panský – Mikulášovice dolní existenčně ohrožena. ČD 

rozhodly, že v prosinci 2011 bude tato trať zcela zrušena. Nakonec přece jen došlo na 

poslední chvíli  ke změně a trať bude zachována. 
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Spoje na trati Dolní Poustevna – Mikulášovice dolní – Šluknov – Rumburk 

v pracovních dnech rušeny nebyly, vlaky jezdí jako dříve. Tato trať je ale pro mnoho 

obyvatel ze středních a zvláště z horních ,,z ruky,,. Ve všedních dnech jedou vlaky 

dvanáctkrát, o víkendech a svátcích osmkrát v každém směru.  První vlak do Rumburka 

v pracovních dnech jede v 4,15, o víkendu v 7,20 hod. Poslední vlak z Rumburka je 

v dolních ve 22,15 hod. 

Čekárna a prodej jízdenek funguje už jen v dolních. Nádražní budovy ani jejich blízké 

okolí v horních a středních nejsou udržovány, budova v dolních by potřebovala opravu. 
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8. ŠKOLSTVÍ  A  KNIHOVNA 
 

A. MATEŘSKÁ  ŠKOLA 
 

Ředitelkou mateřské školy (MŠ) je Kristýna Klingerová. Škola má kapacitu 80 dětí a ve 

školním roce 2010/2011 bylo zapsáno 78 dětí ve třech třídách – Sluníčka, Motýlci a 

Berušky. Vyučují učitelky Jana Zimerová, Blanka Choutková, Barbora Švarcová, Lenka  

Podoláková a Veronika Martínková. Pracují zde dvě provozní zaměstnankyně P. 

Salačová, I. Bubnová a dvě kuchařky: A. Emingerová a K. Bošková. 

Škola pokračuje ve výuce Školního vzdělávacího programu ,,Rok v MŠ,,. Cílem výchovy je 

rozvoj samostatnosti dítěte, jeho zdravého sebevědomí a položení základů celoživotního 

vzdělávání. Je upřednostňováno smyslové vnímání, přirozený pohyb v přírodě a 

podporován rozvoj komunikativních dovedností.  

Pravidelné akce jsou zaměřené na lidové tradice a zvyky a každý rok se na ně těší děti i 

široká veřejnost. 

27. 11. 2010 Rozsvícení vánočního stromu na náměstí, zahájení adventního období, 

donáška světla k posvěcení, pásmo vánočních písní 

2. 12.  Mikulášská besídka, návštěva Mikuláše, čerta a anděla ve třídách 

6. 12. Vánoční besídka, nadílka hraček a malé dárečky pro děti 

20. 12. 2010  Tříkrálový koncert v kostele, zpívání koled a poslech jiných sborů 

2. 3. 2011  Poznávací výlet na ledopády do brtnických skal v národním parku 

3. 3.  Karneval v MŠ, téma Barevní klauni 

13. 3.  Dětský karneval ve Slovanském domě, pořádá společně MŠ a ZŠ, téma ,,Ferda 

mravenec a jeho kamarádi,, 

20. 4.  Hledání velikonočního zajíčka na zahradě 

27. 4.  Výlet berušek do Kunratic, otevírání studánek, soutěže a táborák 

29. 4.  Rej čarodějnic na školní zahradě, převlečení za čarodějnice a čaroděje, pálení 

čarodějnic, soutěže 

9. 5.  Den matek – pásmo písní a básní pro maminky 

1. 6.  Výlet do zoo v Děčíně (pro nejmladší děti) 

3. 6.  Dětský den, organizovala ZŠ a MŠ 

7. 6.  Výlet na zámek v Benešově nad Ploučnicí – divadelní představení Princ Bajaja, 

vyzkoušení si starých řemesel (pro berušky a motýlky) 

14. 6.  Přednáška policie o bezpečnosti a ukázka cvičení služebních psů, prohlídka 

policejního auta 

22. 6.  ,,Zahradní slavnost,, ( téma Mach a Šebestová se třídou 3.b) a vyřazování 

předškoláků. Na závěr škol. roku byla jako každý rok velká slavnost na zahradě, kde 

návštěvníci obdivovali nápadité vystoupení dětí, kostýmy… Tradičně vysoká účast 

veřejnosti.  
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23. 6.  Poslední zvonění pro nejstarší děti, průvod berušek v maskách po městě, loučení 

se školkou, nocování v MŠ  

 

 

B.  ZÁKLADNÍ  ŠKOLA 
 

Vedení školy: Mgr. Dagmar Kalousková - ředitelka  

Mgr. Libuše Laláková – zástupkyně ředitele 

 

Školská rada má 6 členů, v čele stojí L. Vladařová. 

Ve školním roce 2010/ 2011 probíhala výuka v 9 třídách, zapsáno bylo 152 žáků, na 

prvním stupni 96 žáků, na druhém stupni pouze 56 žáků, počet stále klesá. 

Dvě oddělení školní družiny pracovala s 59 žáky. 

ZŠ pokračovala ve výuce podle ,,Školního vzdělávacího programu pro zákl. školy,, 

,,Tvořivá škola pro všechny,,  v 1. - 4. a 6. - 9. ročníku. Škola pokračovala také v projektu 

,,Propojená škola,,, jehož cílem jsou aktivity zaměřené na zlepšování podmínek ICT pro 

žáky i učitele, a to i mimo vyučování.  

Škola mohla díky podpoře vedení města investovat další finanční prostředky do 

materiálně technického vybavení. Byla kompletně zasíťována a díky tomu byla 

vybudována i interaktivní učebna. Byla opravena učebna výtvarné výchovy, došlo i na 

částečnou opravu střechy. Do školní kuchyně byla zakoupena myčka nádobí. 

V tomto škol. roce získala škola díky zapojení do projektu ,,EU peníze školám,, 

z evropských zdrojů 965.805 Kč  na nákup pomůcek dvě interaktivní tabule, dvě bílé 

keramické tabule, čtyři notebooky, dále z těchto peněz učitelé vytvářejí digitální 

materiály pro výuku, platí se z nich individuální výuka /dělené hodiny/a školení pro 

učitele. Tyto peníze EU je možno čerpat od 1. 2. 2011 do roku 2013.  

Personální obsazení – Ve škole pracoval 18členný pedagogický sbor (pět na snížený 

úvazek, jedna na mateř. dovolené). Třídní: 1.tř. Mgr. Michaela Čermáková, 2. Dita 

Paťhová, 3. Blanka Baranovská, 4. Mgr. Marie Čiháková, 5. Mgr. Anna Koděrová, 6. Mgr. 

Milada Novotná, 7. Ing. Martin Bílý, 8. Klára Kubičinová, 9. Zdeněk Plešinger.   Ostatní 

vyučující : Jana Doležalová, Mgr. Ivana Sedmíková, Dipl.-Kff. Jana Rejzková, Mgr. Ludmila 

Janoutová. 

Ve školní družině pracovali dva vychovatelé: Miloslava Němečková a Josef Křivohlavý. 

Odborná kvalifikace pedagogů na 1. stupni je 60%, na 2. st. 74%. Aprobovanost ve výuce 

na 1. st. je 60%, na 2. st. 50%.  Tři učitelé a jedna vychovatelka si doplňují vzdělání. 

Ve správním úseku pracují dvě uklízečky: T. Kočková a R. Horvatovičová a domovník K. 

Doležal. Ve školní jídelně vedoucí školní kuchyně L. Hýblová a dvě kuchařky: Z. 

Veverková a D. Kulifajová. 
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Škola využívá plně pouze jednu budovu školy (budovu na náměstí) a tělocvičnu, která se 

nachází v bezprostřední blízkosti. V horní budově se nachází jen kuchyňka a dílny a je 

zde umístěna i školní kuchyně a jídelna. Školní družina se nachází v dolní budově a 

využívá i zahradní prostory školy (pískoviště, houpačky). 

Zápis k povinné školní docházce – do příští první třídy bylo přijato 15 dětí a u tří bylo 

rozhodnuto o odkladu. 

Přijímání žáků do středních škol - z devátého ročníku vyšlo 9 žáků, z nich byl přijat na 

gymnázium 1, na obchodní akademii 1, na zdravotní školu 1, na průmyslové školy 2, na 

ostatní střední školy 1, do učebních oborů 3. 

Integrovaní žáci – ve škole bylo integrováno 8 žáků se zdravotním postižením (může jít o 

postižení zrakové, sluchové, o vady řeči, o vývojové poruchy učení a o sociální 

znevýhodnění – např. cizinec). Žákům byly vypracovány individuálně vzdělávací 

programy, škola spolupracuje se Speciálním pedagog. centrem v Liberci a Rumburku. 

Letos se slavilo 125. výročí založení školy, což byla nejvýznamnější společenská akce 

školního roku. V této souvislosti byl do výuky v září zařazen projektový den Žijeme v ČR, 

ve škole byl uspořádán Den otevřených dveří pro rodiče, bývalé zaměstnance a bývalé 

žáky. Byla také připravena akademie pro rodiče a veřejnost a večer taneční zábava ve 

Slovanském domě. 

Projekty školy: 

Každý projektový den je zaměřen na určitou oblast rozvoje žáků, toto netradiční 

vyučování se setkává s příznivým ohlasem. Nejvýznamnější školní projekty:  

Dokážu to (věkově smíšená družstva prověřují sportovní dovednosti) 

Mikulášská besídka a Vánoční trhy s Mikulášem (prodejní výstava žákovských prací) 

Vánoční hrátky (žáci 9. tř. připravují program pro první stupeň) 

Vánoční hry (pro druhý stupeň) 

Můj velký kamarád (učitelky prvního stupně spolupracují s předškoláky a jejich rodiči)   

Šikovné ruce (zdokonalování pracovních dovedností) 

Pomáháme Zemi (zapojení do úklidu ve městě, Den Země) 

Noc s Andersenem ( pro 2. třídu, program zdůrazňující vztah ke knihám)  

Umím si poradit (chování člověka za mimořádných situací, ukázka činnosti členů 

Záchranné služby Česká Kamenice a dobrovolných hasičů z Mikulášovic). 

Škola hrou ( práce v pracovních dílnách podle zájmu) 

Příhraniční spolupráce s nedalekou školou v Sohlandu byla opět navázána, uskutečnily 

se návštěvy a společné akce. 

 

Soutěže a další akce žáků 

Sportovní soutěže ( Šluknovská liga -  turnaj v kopané,  přehazované, košíkové, florbale, 

vybíjené a atletice)  

Recitační soutěž v místním, oblastním a okresním kole 
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Matematická soutěž Klokan 

Burza škol (akce pro vystupující žáky) 

Filmová představení – kino Šluknov 

Divadelní představení 

Natura Rumburk 

Planetárium Teplice 

Ekologický program – Tonda Obal 

Vánoční koncert v kostele 

Zimní bruslení 

Prezentace SLŠ a SOŠ soc. Šluknov a SOŠ M a P Rumburk 

Indiánská výstava 

Dětský karneval 

Výlet k ledopádům 

Plavecký výcvik 1. - 3.  třída, bazén v Rumburku 

Koně – Království 

Ekologická hra 

Soutěž Mlékonto, v níž zdejší škola získala potřetí 1. místo v celorepublikové soutěži, 

kterou vyhlašuje firma Laktea, jednotlivci i škola obdrželi hodnotné ceny 

Exkurze na Dole Bílina 

Školní výlety 

Policie ČR Rumburk – exkurze 

Den dětí v Ráji poutníků 

Soutěž ve sběru papíru 

Vyhodnocení sběru PET lahví a papíru 

Letní tábor v době letních prázdnin v Kořenově, (6 vedoucích, organizuje D.Kalousková) 

Také ve  školní družině výlety, sport. akce, besídky, film. představení, exkurze. 

 

Zájmové kroužky 

Žáci si ve volném čase mohli vybrat ze široké nabídky tyto kroužky: florbal, volejbal, 

angličtina, počítače, kopaná, šikovné ruce, mladý chovatel, náboženství, pěvecký, 

taneční, turistický, výtvarný, hasičský. 

 

Hospodaření školy 

Výnosy k 31.12.2010   10.191.797 Kč 

Náklady     10.190.484 Kč 

Hospodářský výsledek   1.313 Kč   
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Základní umělecká škola v Rumburku má na zdejší škole odloučené pracoviště. Učí 

zde Gertrud Šormová, Petr Vilita a Patrik Engler, probíhá výuka na klavír, flétnu a 

kytaru. Pořádají se pravidelně koncerty žáků. 

 

 

C. MĚSTSKÁ KNIHOVNA 
 

Činnost Městské knihovny v Mikulášovicích byla obnovena 14. 4. 1999 a od té doby ji 

vede Ing. Naděžda Žabková. 

Knihovna začínala provoz ve zcela nevyhovujících prostorách mateřské školy ve dvou 

maličkých místnostech. Asi před čtyřmi lety byla přemístěna do třech větších místností 

v prvním poschodí v budově na náměstí č. 19.  

Knihovna je otevřena každý čtvrtek od 14 do 17 hodin. Poplatek pro dospělé činí 30 Kč a 

pro děti a důchodce 15 Kč. V současné době je registrováno 75 čtenářů, z toho 11 dětí. 

Knihovnu dotuje MěÚ, v roce 2O11 to bylo 27 000 Kč. 

Knihovna má tři oddělení – úsek beletrie, naučné literatury a úsek dětské knihy. K  31. 

12. 2011 měl knižní fond 4 005 knih. Mimo tento fond existuje i fond výměnný, kdy asi 

300 knih koluje mezi jednotlivými knihovnami. Počet výpůjček v roce 2011 činil 1873 

knih.  

Knihovna má počítač, kopírovací zařízení nemá. 

V tomto roce knihovna uspořádala exkurze pro děti z mateřské školy a pro žáky 8. a 9. 

ročníku ZŠ. Tyto akce měly děti seznámit s chodem knihovny a také se pokusit získat 

mladé čtenáře. 
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9. ZDRAVOTNICTVÍ  A  SOCIÁLNÍ  SLUŽBY 

 

A. ZDRAVOTNICTVÍ 

 

Všechny ordinace i sběrna receptů se nacházejí v budově čp. 40. 

Ordinace obvodního lékaře   

 Praktický lékař pro dospělé – MUDr. Zdeněk Corn 

Stomatologická ordinace     

MUDr. Antonín Zdráhal 

Pohotovostní služba o víkendech a svátcích je v Liberci nebo v Děčíně. 

Ordinace dětského lékaře     

MUDr. Josef Stehlík 

Ordinace je čtyřikrát týdně. 

 

Prodejna zdravotnického zboží se sběrnou receptů     

Lékárna byla v Mikulášovicích uzavřena na konci roku 2006, místo ní funguje 

pouze tzv. sběrna receptů. Na základě receptu jsou léky dodány do druhého dne. 

Nejbližší lékárny jsou v Dolní Poustevně, ve Šluknově a v Rumburku. 

 

Nejbližší nemocnice je v Rumburku, dále pak v Děčíně, České Lípě, Liberci a v Ústí nad 

Labem. V případě potřeby rychlé specializované péče přilétá helikoptéra (Letecká 

záchranná služba Ústí nad Labem). 

 

 

B.  DŮM PRO SENIORY (DPS)   

Dům pro seniory (čp. 730) byl dán do provozu po rekonstrukci budovy v roce 1996. 

Domov je majetkem města. Jde o samostatný objekt s 16 pokoji pro jednotlivce, se 4 

pokoji pro dvojice. Tři místnosti slouží jako nebytové prostory určené pro 

podnikatelskou činnost, v současné době je zde pedikúra, kadeřnictví a kancelář správy 

panelových domů.  

DPS je přednostně určen pro starobní a invalidní důchodce. V případě volné kapacity zde 

mohou bydlet i lidé, kteří jsou v tíživé sociální situaci a nemají jiné bydlení.  
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Zdravotní stav obyvatel domu musí být takový, aby byli schopni vést samostatný život, 

komplexní péče se zde neposkytuje. Kuchyňka a sociální zařízení jsou společné. Do ceny 

za pronájem místnosti je zahrnuto vytápění, cena elektrické energie a  vody, užívání 

výtahu. Do služeb se započítává běžný úklid, vytápění a osvětlení společných prostor, 

odvoz odpadu, společná TV anténa a provádění běžné údržby domu. 
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10. SPOLKY,  SDRUŽENÍ  A  CÍRKEV 
 

Sbor dobrovolných hasičů 

V roce 2011 měl Sbor dobrovolných hasičů v Mikulášovicích (SDH) 38 členů (30 mužů a 

8 žen). 

Složení výboru:    starostka – Oldřiška Petříková 

                               náměstek starostky –Ing. Václav Vlček 

                               velitel – Petr Jehlička 

                               zástupce velitele – Horst Hentschel                              

                               strojník – Roman Provazník 

                               referent mládeže – Jiřina Ringel 

                               hospodářka – Jaroslava Víšková 

                               další členové Marek Jaňour, Bohumil Hanuš 

V letošním roce provedl hasičský sbor 19 technických výjezdů, jednalo se především o 

likvidaci ropných produktů, čištění koupaliště, likvidaci následků dopravních nehod, 

pročišťování městské kanalizace, čerpání vody ze sklepů, likvidaci vosích a sršních 

hnízd. 

Výjezdová jednotka zasahovala u 12 požárů: výšková budova v Dolní Poustevně, 

městský dům v Mikulášovicích, chata v Brtníkách, hořící balíky slámy a porost 

v Mikulášovicích dolních a na Salmově, hořící porost ve středních Mikul., požár 

rodinného domu v horních, rodinný dům v Lipové, v Brtníkách bývalé rekreační 

středisko ČEZu, rodinný dům v dolních. 

Během roku se sbor spolupodílel na zajišťování řady akcí: plesy, koncerty, jízda 

velikonočních jezdců, pálení čarodějnic, Retro – 1. máj, sportovní den ZŠ, Dětský den na 

Tanečnici, průjezd cyklistických  závodů Tour de Feminy a Tour de Zeleňák, letní tábor 

ČSH na Salmově, petkiáda na koupališti. 

8. 10. proběhlo taktické cvičení ,,Hinterhermsdorf 2011,, (požár restaurace v CHKO 

Saské Švýcarsko). Cvičení bylo provedeno v rámci smlouvy o příhraniční spolupráci 

jednotek z Čech a Německa. Zúčastnily se ho jednotky z Hinterhermsdorfu, Saupsdorfu a 

Mikulášovic. Nasazeno bylo 40 hasičů. S německými kolegy z Hinterhermsdorfu udržují 

naši hasiči přátelské styky, např. vzájemná účast na valných hromadách, přátelská 

utkání ve volejbale. 

Problémem sboru je přestárlá hasičská technika. Během roku se řešil problém se 

špatným stavem hasičského auta CAS DC 17-13 a CAS DC 82-60.     

Každý týden se provádí údržba výzbroje a výstroje. 

Osmnáct členů výjezdové jednotky absolvovalo 11 školení zaměřených na bezpečnost 

práce u zásahu, cvičební řád jednotek SDH, zdravotnickou přípravu atd. 
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V hasičské zbrojnici byla provedena instalace rozvodu vody do plastu, v celé budově 

výměna starých oken za plastová  a  u garážových vrat výměna skel za polykarbonát. 

V březnu hasiči zorganizovali oblíbený tradiční  ples s tombolou. 

MLADÍ HASIČI 

Kroužek mladých hasičů byl obnoven po delší pauze v říjnu 2010. Vede ho Jiřina Ringel, 

rozená Szöllösiová. Mladí hasiči se zúčastnili několika soutěží – v dubnu ve Velkém 

Šenově, v květnu soutěž Plamen ve Varnsdorfu, v červnu olympiáda na Tanečnici 

(pořádal SDH Vilémov), v říjnu v Rumburku závod Požárnická všestrannost. I mladí 

udržují přátelské kontakty s Hinterhermsdorfem – v červenci setkání v Sebnici a 

v prosinci na bowlingu ve Vilémově. 

 

Spolek historiků 

Spolek historiků byl založen v roce 2004. V současné době má osm členů, předsedou je 

Bohuslav Čáslavský, dalšími členy jsou  Ing. Petr Postl, Petr Horák, Horst Hentschel, 

Tomáš Fúsek, Herbert Marschner, Mgr. Olga Vodáková a Milan Kořínek. Scházejí se 

jednou za měsíc v restauraci U Vladařů. 

Spolek od počátku publikuje v Mikulášovickém zpravodaji (nyní Mikul. novinách) články 

věnující se historii obce, dosud vyšlo 42 článků. 

Od roku 2008 jsou zveřejňovány také turistické zajímavosti z okolí a přilehlé německé 

oblasti. Těchto článků vyšlo více než 30.  V roce 2011 šlo o následující články (uveřejnil 

je P. Horák): 

       Školní den v Mikulášovicích 

       První české sklo možná vyrobeno v Mikulášovicích 

       Za pohádkářem na Pravčickou bránu 

       Vzpomínky kluka z Mikulášovic na významnou pouť před 70 lety 

       Jak se žilo hospodyním 

       Historici navštívili Rabštejn 

 

       ,,Tip na výlet,,: Českosaské Švýcarsko labskou cestou 

                                Město Görlitz 

                                Rozhledna prince Bedřicha 

                                Stodola plná keramiky 

                                Karlovo údolí 

 

Od roku 2010 pořádá Spolek historiků také poznávací výlety, v listopadu 2011 do letecké 

továrny Rabštejn 
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Mikulášovický pěvecký sbor 

Mikulášovický pěvecký sbor (MPS) byl založen v roce 1997, kdy členky yystoupily při 

půlnoční mši. V repertoáru najdeme české lidové písně, skladby českých autorů (Adam 

Michna z Otradovic, B. Smetana,…), skladby barokních a renesančních autorů a duchovní 

hudbu. Sbor spolupracuje s Vilémovským chrámovým sborem (část skladby Patrika 

Englera Boží milosrdenství byla věnována MPS), dále se Základní uměleckou školou  

v Rumburku a s P. Englerem, který vypomáhá klavírním doprovodem. Sbormistryní je 

Jana Zimmerová. Zkoušky má sbor v ZŠ vždy každé úterý od 18,30 hod. 

Účinkování sboru: 

24. 4.  kostel  sv. Mikuláše, velikonoční mše 

1. 5.  kostel  sv. Mikuláše, koncertní provedení  mše Boží milosrdenství, autorem je 

Patrik Engler 

20. 5. Loreta Rumburk, Loretánská noc 

27. 5.  kostel sv. Mikuláše, Noc kostelů 

18. 6.  kostel sv. Vavřince v Rumburku, koncertní provedení mše Boží milosrdenství od 

P. Englera 

29. 6.  kostel Šluknov, koncertní provedení mše Boží milosrdenství 

25. 9. kostel sv. Mikuláše, mše k zahájení školního roku 

2. 10. kostel Dolní Poustevna, pouť   

26.11. Mikulášovice náměstí, rozsvícení vánočního stromu 

11. 12.  kostel sv. Mikuláše, mše W. A. Mozarta Misa brevis in G 

24. 12.  kostel sv.  Mikuláše, půlnoční mše – J. J. Ryba Česká mše vánoční; provedení mělo 

vysokou úroveň, účinkující sklidili zasloužený obdiv 

30. 12. kostel Šluknov, Česká mše vánoční 

 

 Český svaz chovatelů  (ČSCH) 

Český svaz chovatelů, ZO se sídlem v Mikulášovicích 

V rámci tohoto svazu zahájil v roce 2009 svou pravidelnou činnost kroužek mladých 

chovatelů, který od počátku vede Vlastimil Jura. Mladí chovatelé (MCH) se scházejí na 

pravidelných týdenních schůzkách. Chovají psy, kočky, morčata, králíky, papoušky. 

Mladí chovatelé se zúčastnili těchto akcí:  

23. 4. Již podruhé MCH zorganizovali ve Slovanském domě výstavu a soutěž ,,O 

nejkrásnější velikonoční kraslici,,. 

14. 5. Účast MCH na chovatelském jarmarku ve Varnsdorfu, s ním byla spojena okresní 

olympiáda MCH (vědomostní soutěž). 

16. - 17. 6. Účast na výstavě zvířat v Praze Dubči. 

23. 6. MCH tradičně uklízeli les na Salmově. 
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10. -30 .7. Po několika letech byl opět uskutečněn na Salmově chovatelský stanový tábor 

(postupně 30 dětí). 

17. - 21. 8. V mezinárodním kole olympiády MCH v Opočně získala Kristýna Čáslavská 3. 

a 5. místo ve vědomostní soutěži. 

28. 7. Účast na mezinárodním setkání MCH v Zákupech u České Lípy. 

24. 9. Účast na okresní výstavě drobných zvířat v Benešově n. Pl. 

1. 10. Vyvrcholením činnosti kroužku byla 3. výstava zvířat v držení MCH z Mikulášovic. 

Nejvyšší ocenění dostala Eliška Jurová za psa. 

6. 11. Mladí chovatelé slavnostně zasadili u kapličky na Salmově  lípu, přítomni byli i 

představitelé města. Jde o součást projektu České rady dětí a mládeže, o vysázení stovky 

lip srdčitých na počest 800. výročí narození sv. Anežky České (završil se tak ,,Evropský 

rok dobrovolnictví,,).   

 

Mateřské centrum Ulita 

Mateřské centrum založily v roce 2008 L. Jehličková, B. Heinzová a P. Trojanová, 

maminky na mateřské dovolené. Podílely se na samosprávě, zajišťovaly programy 

(tvořivé, vzdělávací, sportovní akce), cílem bylo pomoci matkám na mateřské dovolené 

vyjít z izolace. 

Letos se pokračuje v pravidelných setkáváních v herně (v horní škole), každé úterý ve 

výuce angličtiny pro nejmenší. Při výletě do Vísky děti navštívily kozí farmu, pořádají  se 

výlety do okolí a burzy oblečení. Zakladatelky Ulity postupně odcházejí z mateřské do 

zaměstnání. Bohužel se nenašly další organizátorky, takže pogram zůstal omezen. 

 

Mykologický kroužek 

V roce 1982 kroužek založil Bohuslav Čáslavský a od počátku je předsedou, působil jako 

lektor, je členem Mykologické společnosti v Praze. Kroužek má 14 členů, pořádá 

tematické výlety a společné houbařské vycházky. 

Na konci letošního roku po 29 letech pan Čáslavský ve funkci předsedy končí. 

 

Klub filatelistů 

Klub filatelistů má 8 členů, ti jsou zároveň členy Svazu českých filatelistů v Praze. 

Předsedou je Václav Kutílek. 
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Mopedostorpedos 

Spolek dobrovolníků, kteří organizují akce pro veřejnost, ve městě pracuje od roku 

2005; v čele stojí tři Trojanové – Jiří, Petr a Rostislav. Akce: závod na běžkách, RETRO 1. 

máj, drakiáda, závod mopedů.   

 

 

Myslivecké sdružení 

Honitba Mysliveckého sdružení Tesák Mikulášovice se rozprostírá na katastru několika 

obcí nacházejících se ve Šluknovském výběžku, zasahuje do CHKO Labské pískovce a do 

NP České Švýcarsko.  

 

 

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST 

 

Podzim 2010 – Začala generální oprava varhan, rozpočet na restaurování činí 720.000 

Kč. Nástroj je z roku 1901, postavili ho bratři Riegrové. 

24.4. Mikulášovické farnosti se letos podařilo obnovit tradici JÍZDY VELIKONOČNÍCH 

JEZDCŮ (JVJ). Tato tradice byla přerušena před rokem 1940 z ideologických důvodů, po 

skončení druhé světové války se po odsunu většiny původního německého obyvatelstva 

tradice již nikdy neobnovila. Spolek Osterreiterverein Nixdorf, který jízdy pořádal, byl 

založen v roce 1844 a scházel se na Salmově. Posledním, kdo spolku předsedal, byl Franz 

Mayer. Po válce Mikulášovice opustit nemusel, ale poválečná politická situace mu 

nedovolila ujmout se opět své funkce a velikonoční jízdy obnovit. To se podařilo až 

v letošním roce po více než sedmdesáti letech jeho pravnukovi Romanu Klingerovi 

(studentu VŠ). 

   Slavnostní mše svatá začala v 10 hod., celebroval páter Jacek Kotizs, mši doprovodil 

Vilémovský chrámový sbor a Mikulášovický pěvecký sbor. V 11,15 hod. začala 

velikonoční jízda se sedmi jezdci na koních, se zpěváky a muzikanty. Průvod se odebral 

na náměstí, k hasičské zbrojnici, na sídliště a kolem bývalého Rukova se vrátil ke kostelu. 

Počasí přálo, mše i průvodu se zúčastnily stovky diváků, kteří s úžasem tuto zajímavou 

podívanou sledovali. 

Česká televize uvedla o JVJ dokument, natáčela i v Mikulášovicích. 

19.6. Bohoslužba se uskutečnila v kapli Nejsvětější trojice v horních Mikulášovicích. 
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25.6. Uskutečnil se průvod Božího těla; průvod se vydal okolo kostela, kde byly 

vystaveny tři oltáře. 

 6.11. Na konci horních byla vysazena památná lípa Anežky České u nově opraveného 

kříže, jež byl posvěcen páterem J. Kotizsem. 

26.11. Farnost se podílela na rozsvícení vánočního stromu na náměstí. Před kostelem byl 

páterem Kotizsem  požehnán oheň, který byl odnesen na náměstí, tam byl požehnán i 

adventní věnec. 

Listopad – Ukončena oprava varhan v kostele. Práci provedl Petr Stehlík z Hodonína se 

svým synem. Náklady činily 720 tis. Kč. Na financování se podílelo ministerstvo kultury, 

Fond česko-německé budoucnosti, město a farnost Mikulášovice a odsunutí občané 

Mikulášovic, dnes žijící v různých zemích světa. 

6.12. V kostele koncert ke cti sv. Mikuláše, účinkovali žáci ZUŠ Rumburk. 

10.12. Při varhanním koncertu se rozezněly nově opravené varhany, hrál varhaník 

poutní baziliky ve Filipově Jiří Chlum. 

11.12. V 10 hod. se konala slavnostní poutní bohoslužba ke sv. Mikuláši, mši svatou 

celebroval generální vikář Stanislav Přibyl. 

24.12. Při půlnoční mši zazněla Česká mše vánoční od J. J. Ryby v provedení 

Vilémovského chrámového sboru, Mikulášovického pěveckého sboru a orchestru 

muzikantů Šluknovska.  
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11. SPORT A TĚLOVÝCHOVA  

 

Fotbalový oddíl 

V čele výboru Fotbalového oddílu Spartak Mikov Mikulášovice stojí předseda Jaroslav 

Šulc, Miroslava Linhartová pracuje jako sekretářka a pokladnice. Dalšími členy výboru 

jsou Zdeněk Novák, František Möser a Petr Procházka. 

Dospělí hrají II. třídu okresního přeboru, vedoucím je P. Procházka a trenérem Ing. Josef 

Kestner. V sezoně 2010/11 skončil oddíl na 7. místě. Hráči: Jaromír Tesař, Vladimír 

Soukup, Miroslav Soukup st., Miroslav Soukup ml., Milan Kozák, Tomáš Kestner, Ondřej 

Linhart, Martin Klikar, Ivan Rybář, Vojtěch Šimek, Lukáš Novák, Vladimír Kočka, 

Vladimír Španihel.  

Dorost také hraje okresní přebor, letos se umístili na 4. místě. Vedoucím je Jiří Hlava, 

trenérem Petr Wilder, oba z Vilémova. Za dorost v této sezoně hrálo pouze sedm  

mikulášovických hráčů, ostatní byli z Vilémova a Velkého Šenova. Naši hráči: Petr Habr, 

Adam Kočka, Tomáš Soukup, Jiří Trojan, Jiří Opočenský, Jan Opočenský, Filip Křehký. 

Starší přípravka hraje pod hlavičkou Vilémova okresní přebor, vedoucím je Lothar 

Weihs, trenérem Aleš Jandus a asistentem trenéra Svatopluk Paťha. V sezoně 2010/11 

skončili hráči na místě 7. 

16.7. byl uspořádán 2. memoriál Josefa Hýbla a Miroslava Linharta, turnaj v malé kopané. 

Tohoto setkání se zúčastňují i neorganizovaní fotbalisté.  

Na mistrovské zápasy se dosud jezdilo autobusem, devět let byl řidičem pan M. 

Vodrážka, který se podílel na opravách autobusu, občas pomáhal i St. Kurel. Letos 

autobus dosloužil, takže se na venkovní mistrovská utkání jezdí auty. 

Největším sponzorem v letošní sezoně byla KOREKTA, dalšími sponzory jsou ALATEX , 

město Mikulášovice a MIKOV. 

Fotbatisté pořádají tradičně sportovní maškarní ples. Výtěžek ze vstupného a z tomboly 

slouží k pokrytí nákladů na cestovné, na placení rozhodčích na domácích mistrovských 

utkáních a na chod oddílu kopané. Kromě sportovního plesu pořádají fotbalisté pro malé 

hráče mikulášský turnaj s čertem a Mikulášem.  

 

Turistický oddíl (TO) 

Turistický oddíl mládeže (TOM) 

Turistický oddíl je dlouhodobě nejúspěšnějším sportovním oddílem v našem městě, jeho 

vedoucím je Tomáš Fúsek. 
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Leden -  V anketě ,, Nejúspěšnější sportovci Děčínska 2010,, se do první desítky opět 

dostal dlouholetý reprezentant Tomáš Fúsek z TO  Mikulášovice, získal 9. místo. 

Březen – Turistický oddíl začal bojovat o postup do Českého poháru. Zúčastnili se 

druhého kola Středočeského poháru a Ústeckého poháru v Kralupech n. Vl., který byl 

zároveň mistrovským závodem pro Středočeský kraj. 

Výsledky mistrovství Středočeského kraje:  

nejmladší žákyně – 4. místo Andrea Fúsková;  mladší žáci – 5. místo Jakub Zeman;  starší 

dorostenci – 1. místo David Machorek;  ženy A   2. místo Květa Fúsková;  muži A   3. 

místo Tomáš Fúsek. 

Výsledky mistrovství Ústeckého kraje: 

přípravka – 1. místo Tereza Podoláková, 2. místo Ondřej Fúsek;  nejmladší žákyně – 2. 

místo Andrea Fúsková, 4. místo Denisa Podoláková;  nejmladší žáci – 2. místo Jakub 

Zeman;  mladší dorostenci – 1. místo Zdeněk Plešinger;  starší dorostenci – 1. místo 

David Machorek;  ženy A   2. místo Květa Fúsková; muži A   1. místo Tomáš Fúsek, 3. 

místo Tomáš Le Van, 4. místo Petr Kalousek, 5. místo Filip Salač.  

Soutěž turistických oddílů mládeže: 1. místo TOM Mikulášovice. 

Srpen – V létě 2011 se v Mikulášovicích konalo významné setkání - ,,30. letní sraz 

turistických oddílů mládeže  České republiky,,. Nad touto celostátní akcí převzala záštitu 

hejtmanka Ústeckého kraje Jana Vaňhová a starostka Mikulášovic Miluše Trojanová, 

přijelo také několik významných představitelů KČT. Pro více než stovku mladých turistů 

byl připraven zajímavý program. Výlety (plavba parníkem, Pravčická brána, Kyjovské 

údolí, jízda historickým motoráčkem Hurvínek z Jedlové do Dolní Poustevny), hry a 

sportovní soutěže. Akce byla organizačně náročná, ale přálo počasí a sraz byl úspěšnou 

propagací našeho města a regionu. Organizátoři poděkovali za pomoc městu, škole, 

firmě Skloluxus a mnoha dalším dobrovolníkům. 

Září – Mistrovství České republiky se v Bílovci na Ostravsku zúčastnily tři mužské štafety 

z Mikulášovic. Štafeta ve složení Jakub Bendžela, Tomáš Le Van a Tomáš Fúsek získala 

mistrovský titul a zlatou medaili. Jde o vynikající úspěch, štafeta tak navázala na své 

prvenství z r. 2008, kdy se běželo v Mikulášovicích. Další dvě mikulášovické štafety byly 

ve složení Filip Salač, David Machorek, Petr Kalousek a Jiří Petrnoušek. Zdeněk Plešinger 

a Zdeněk Doutnáč. 

Říjen – Na mistrovství České republiky  v Kralupech n. Vl. získala smíšená dvojice Jakub 

Bendžela a Blanka Rosáková (Blanka je z Kralup)  zlatou madaili. Stříbro připadlo 

v jejich kategorii manželům Květě a Tomáši Fúskovým. Šlo o další velký úspěch našich 

běžců v krátké době. 

Prosinec – Členové TO vyjeli do Českého Brodu na závod Středočeského poháru a tím 

vstoupili do sezony 2012. Byli velmi úspěšní – získali 4 zlaté a 1 bronzovou medaili: 
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nejmladší žákyně – 1. místo  Andrea Fúsková, 5. místo Eliška Šimková; mladší dorostenci 

– 1. místo  Jan Hoštička; starší dorostenci – 1. místo  David Machorek; ženy – 5. místo  

Květa Fúsková; muži – 1. místo  Tomáš Fúsek, 3. místo  Jakub Bendžela. 

 

Orientační biatlon 

Tomáš Fúsek, sportovec z našeho města, startoval za Jílové u Děčína v orientačním 

biatlonu a na jaře se zúčastnil prvního závodu v Českého poháru v Praze. Podařilo se mu 

získat třetí místo. 

V srpnu T. Fúsek na mistrovství světa v orientačím biatlonu ve Starém Městě pod 

Landštejnem  reprezentoval ČR. Zopakoval si loňskou účast. Zúčastnil se třech závodů,  

obsadil páté a šesté místo a  nakonec  získal i bronzovou medaili. 

 

Oddíl odbíjené 

Mezi sportovními oddíly TJ Spartak Mikov Mikulášovice má volejbal nezastupitelné 

místo již dlouhá léta. Volejbalovou základnu tvoří muži, ženy i děti. Účast družstev žen a 

mužů v okresní volejbalové soutěži má dlouholetou tradici. V několika posledních letech 

se pravidelných turnajů v rámci okresu úspěšně účastní i dvě družstva dětí. V roce 2011 

se družstva žen i mužů umístila v okresním přeboru na shodném 3. místě. Žáci obsadili 

ve své soutěži 1. a 5. místo. Volejbalisté se vždy účastní podzimní i jarní soutěže.  

Volejbalisté se zapojují i do sportovního dění ve městě. Pravidelně během roku pořádají 

tři velké turnaje pro příznivce odbíjené z blízkého i vzdálenějšího okolí. Je škoda, že 

zájem mládeže není vyšší. 

 

Oddíl kuželek 

Oddíl kuželek je součástí TJ Spartak Mikov Mikulášovice a účastní se soutěže 

Severočeská divize. V této soutěži v ročníku 2010-2011 se družstvo umístilo na 11. 

místě. Hráči: Kvasil Ludvík, Mokrejš Milan, Mokrejš Josef, Kalousek Petr, Hampel Jan,  

Trojan Vojtěch, Trojan Jiří ml., Trojanová Miluše.  

Trénuje se v místní kuželně dvakrát týdně. Kuželky mají v Mikulášovicích dlouhou 

tradici. První dráha byla vybudována asi v roce 1920. Kuželna byla rozšířena o druhou 

dráhu po r. 1945, bohužel dosud neproběhlo její zkolaudování, ale nyní je snaha uvést 

celou záležitost do pořádku. 
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Step by Step 

Taneční škola Step by Step Mikulášovice byla založena v roce 1989 Alžbětou 

Kestnerovou, která je hlavní choreografkou a uměleckou vedoucí. Škola se zabývá 

tanečními styly disco - dance, street – show a show dance. V práci začala pomáhat i dcera 

Katka Sýkorová. Taneční škola je úspěšná a získala řadu ocenění.  
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12. KULTURNÍ,  SPOLEČENSKÉ  A  DALŠÍ  AKCE  

 

LEDEN 

Město věnovalo 40.000 Kč na opravu varhan v místním kostele. 

V anketě Nejúspěšnější sportovci v okrese Děčín 2010 se na 9. místě umístil dlouholetý 

reprezentant v turistickém závodě Tomáš Fúsek z Mikulášovic; v této anketě se umísťuje  

pravidelně. 

Poslední leč mysliveckého svazu Tesák; jde o společenskou akci pro členy a pozvané 

hosty. Součástí zábavy je myslivecký soud, hudba a bohatá tombola (především zvěřina). 

Hostem byl i ředitel NP ČŠ P. Benda. 

 

ÚNOR 

12.2.  6. reprezentační ples města ve Slovanském domě; předtančení skupin Step by Step 

a Stars z Varnsdorfu; ples byl nekuřácký, slosovatelné vstupenky. 

12.2. Werner Imhof převzal v Drážďanech medaili za zásluhy. Pan Imhof, německý 

historik, publicista a překladatel, bydlí nyní v Mikulášovicích. Je zaměstnancem Nadace 

Brücke/Most, která podporuje česko-německé porozumění a spolupráci. Od roku 2003 

zorganizoval v Německu 400 rozhovorů s českými pamětníky, kteří přežili holocaust a 

nucené práce. Koordinuje také projekt ,,Dějiny spojuj , kdy pamětníci totality navštěvují 

školy v česko-německých euroregionech. 

18.2.  Valná hromada místního SDH. 

25.2.  Výroční členská schůze mysliveckého sdružení Tesák. 

Agentura Dobrý den Pelhřimov udělila MěÚ Mikulášovice, Varnsdorf a Dolní Poustevna 

,,Certifikát o vytvoření českého rekordu,,: Největší počet andělů ve třech městech za 

jediný den (392). ,,Andělé,, zatančili tanec u příležitosti rozsvícení vánočního stromu. 

Zásluhu na akci má trenérka malých tanečnic Líba Vladařová. 

 

BŘEZEN 

11.3.  Sportovní maškarní ples tradičně pořádal fotbalový oddíl Spartak Mikov 

Mikulášovice. Zúčastnilo se ho téměř 300 lidí. 

13.3.  Oblíbený dětský maškarní karneval zorganizovala ZŠ a MŠ. 

26.3.   Sbor dobrovolných hasičů uspořádal tradiční hasičský ples. 
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Florbalová liga dospěla do finále, 6. ročník uzavřen. 

Kuželkáři se zúčastnili mistrovství Ústeckého kraje. 

19.3. Uskutečnil se tradiční turnaj v nohejbale (Nohec Cup). 

 

DUBEN 

19. a 20.4. Brigáda na koupališti, účast nebyla veliká. Na koupališti dochází občas 

k ničení zařízení, především kabin. 

23.4. Velikonoční zábava ve Slovanském domě. 

24.4. Jízda velikonočních jezdců, slavnost obnovená po více než 70 letech. 

30.4. Tradiční pálení čarodějnic: odpoledne u restaurace Svatý Hubert se soutěžením pro 

děti; večer byla oslava u Slovanského domu, po průvodu vystoupila taneční skupina Step 

by Step, opékání buřtů a na závěr ohňostroj. 

Vyhlášení soutěže o nejupravenější dům, zahradu, pergolu nebo prostranství pro letošní 

rok. 

Město nabízí k pronájmu koupaliště. 

 

KVĚTEN 

1.5.  Kostel sv. Mikuláše – koncertní provedení mše Boží milosrdenství, jejímž autorem je 

P. Engler. 

1.5.  RETRO 1. máj.  Oslava v retropodobě byla uspořádána poprvé, mnoho lidí přišlo 

v dobovém předlistopadovém oblečení, nechyběly staré dochované transparenty, vlajky, 

knihy atd. Samozřejmostí byl průvod, alegorické vozy, hudba a projev na náměstí. Na 

akci přišli i mladí, kteří podobné akce nepamatují, náměstí bylo plné. Pořadatelem byl 

Mopedostorpedos. 

8.5. Ochotnický divadelní soubor z Rumburka předvedl ve Slovanském domě hru Sen 

noci svatojánské od W. Shakespeara. 

Pokračují  okresní soutěže volejbalových a fotbalových zápasů. 
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ČERVEN 

Již tradičně byly vyhlášeny výsledky ekologické soutěže v třídění odpadu ,,Skleněná 

popelnice,,. Vyhlašovatelem je Ústecký kraj, záštitu měla hejtmanka J. Vaňhová. 

Mikulášovice se opět umístily ve finálové desítce a skončily na 8. místě mezi městy. 

3.6. Na zahradě restaurace Ráj poutníků se konala oslava Dne dětí, byla zde připravena 

řada soutěží. Akci organizovala ZŠ a MŠ.    

4.6. Nedávno vyšla kniha Zdeňka Knápka o historii tuzemské výroby nožů ,,Nože a nožíři 

v Československu,,. Slavnostní křest proběhl v Mikulášovicích, neboť naše město bylo 

kolébkou tovární výroby nožů v ČSR, nože byly exportovány do mnoha zemí světa. Kniha 

má 218 stran, formát A4. Autor knihy přišel s nápadem, aby město pořádalo nožířské 

slavnosti. 

 

ČERVENEC 

 24. mezinárodní cyklistický závod žen ,,Tour de Feminin,, projel naším městem a na 

náměstí měl opět jednu z rychlostních prémií. Jako první projela Amanda Spart 

z Austrálie, která vyhrála i celou první etapu, a dokonce i celý letošní závod. K největším 

hvězdám světové cyklistiky patří i další účastnice, např. Němka Hanka Kupfernagelová. 

16.7. Proběhl 2. memoriál Josefa Hýbla a Miroslava Linharta, turnaj v malé kopané.  

 

SRPEN 

1.-7. 8. Týden hostily Mikulášovice ,,30. letní sraz turistických oddílů mládeže ČR,,. Pro 

vybrané mladé sportovce z celé republiky byl připraven program plný výletů a soutěží. 

6. 8.  ,,1. petkiáda,, na koupališti, odpoledne se soutěžemi a zábavou, akci organizoval 

Mopedostorpedos. Na vodní ploše se prohánělo 11 plavidel, na programu byly čtyři 

soutěžní disciplíny a jedna atrakce: 1. závod plavidel (vítězem Petr Trojan), 2. námořní 

bitva (zvítězil Petr Švarc), 3. přejezd lávky přes malé koupaliště na kole (na kole nejlepší 

Kuba Kalvoda, na jednokolce Vojta Trojan), 4. převoz partnera na kolečku po lávce  

(vyhráli všichni, kteří měli odvahu si disciplínu vyzkoušet); atrakcí bylo lano s kladkou 

přes velké koupaliště. 

 

ZÁŘÍ 

 Na mistrovství České republiky v turistickém závodě získali mikulášovičtí sportovci 

v mužských štafetách mistrovský titul a zlatou medaili. 
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Do reprezentačního týmu České republiky se na mistrovství světa v orientačním biatlonu 

ve St. Městě p. L.  probojoval Tomáš Fúsek, přivezl bronz. 

 

ŘÍJEN 

 Vysoké ocenění si přivezl dlouholetý vedoucí Turistického oddílu mládeže 

v Mikulášovicích Tomáš Fúsek z Prahy. ,,Cenu Přístav 2011,, převzal z rukou primátora 

Bohuslava Svobody a předsedy České rady dětí a mládeže Aleše Sedláčka na 

Staroměstské radnici. Cena je oceněním pro zástupce samosprávy a státní správy na 

místní a krajské úrovni za podporu mimoškolní práce s dětmi a mládeží. Tuto cenu 

dostali jen čtyři zástupci a dvě firmy.  

Vítání občánků na MěÚ, rodiče i děti přivítala starostka, o kulturní program se postaraly 

děti z MŠ. 

Drakiáda, odpoledne pro děti a rodiče na louce za kasárnami. 

Festival Free Tibet ve Slovanském domě. 

Exhibiční fotbalové utkání sehrál bývalý celek žen a bývalí sportovci. 

Na mistrovství ČR v turistickém závodě v Kralupech n. Vltavou získala smíšená dvojice 

Jakub Benžela z Mikulášovic a Blanka Rosáková z Kralup zlatou medaili. Stříbro přivezli 

ve své kategorii manželé Květa a Tomáš Fúskovi. 

 

LISTOPAD 

6.11. Mikulášovičtí mladí chovatelé a členové turistického oddílu mládeže zasadili 

pamětní lípy u příležitosti osmistého výročí narození sv. Anežky České. Projekt ,,Stromy 

Anežky Č.,, je projektem České rady dětí a mládeže. Členové TOM svou lípu zasadili u 

nově zrekonstruovaného křížku v horních, ten zároveň posvětil farář J. Koticz. Mladí 

chovatelé zasadili lípu u kaple na Salmově. Obou slavnostních akcí se zúčastnili 

významní hosté veřejného života, např. paní starostka a ředitel OSP České Švýcarsko. 

12.11. Myslivecké sdružení Tesák uspořádalo tradiční Hubertskou zábavu. Předtančení 

zajistila skupina Step by Step, nezapomnělo se na bohatou tombolu, podávaly se 

speciality ze zvěřiny. 

26.11. V předvečer adventu proběhlo na náměstí slavnostní rozsvěcení vánočního 

stromu, místní farář požehnal světlu. S tematickým programem vystoupily děti z MŠ, ZUŠ 

a taneční skupina STARS. Vánoční zboží nabízelo několik stánků. Náměstí bylo plné lidí. 

Brzy poté byly na stromu rozbity spodní ozdoby a v noci strom spadl. Otázkou je, zda to 

způsobil silný noční vítr, nebo někdo vytáhl kotvící lanka. Strom byl opět vztyčen. 
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Paní Libuše Vladařová z Mikulášovic vede taneční skupinu STARS Varnsdorf. Na 

mistrovství Evropy v Paříži tato skupina v konkurenci 24 zemí zazářila – nejmladší 

tanečnice získaly 1. a 2. místo, juniorky 2. a 5., seniorky skončily druhé. 

 

PROSINEC 

I letos po setmění zdobí střed města  světelná vánoční výzdoba. 

1.12. Ve Slovanském domě proběhla mikulášská besídka určená všem dětem, jako 

v minulých letech ji zorganizovali žáci 9. třídy. Návštěvnost jako vždy vysoká. 

2.12. Ve Slovanském domě vystoupila rocková legenda, skupina KATAPULT. Zájem byl 

veliký, takže tato akce nemusela být dotována. 

10.12. V kostele sv. Mikuláše byl uskutečněn varhanní koncert. Varhany prošly rozsáhlou 

rekonstrukcí. Za nástroj usedl varhanní mistr Jiří Chlum. 

11.12. V kostele se konala hlavní poutní mše svatá, během které zazněla Mozartova 

hudba. Zpíval sbor Cäcilia ze Sebnitz, Mikulášovický pěvecký sbor, Vilémovský chrámový 

sbor. Doprovázel orchestr hudebníků ze Šluknovska, na varhany hrál Patrik Engler. 

24.12. O půlnoci začala v kostele půlnoční; zpíval Mikulášovický pěvecký sbor a 

Vilémovský chrámový sbor, zazněla i Rybova vánoční mše Hej mistře.   

Ve sportovní hale proběhl vánoční turnaj ve stolním tenise a ve volejbale. Začala 

Florbalová liga Severu. 

31.12. Město zajistilo na silvestrovskou půlnoc ohňostroj, nebe rozzářily jako pokaždé i 

další světlice a petardy. 
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13. RŮZNÉ 

 

Po válce došlo v pohraničí k nezájmu o křížky a kapličky. V horším případě k jejich 

ničení. Konečně dozrála doba, kdy se věci začínají měnit. Letos byl ukončen projekt 

obnovy vybraných drobných sakrálních památek v Českém Švýcarsku. Projekt začal v r. 

2009, bylo opraveno 27 objektů ve 12 obcích, investice stála 3,4 milionu Kč ( šlo o 

záchranu významnějších křížků a skalních výklenkových kaplí). 

V rámci tohoto projektu  byl na začátku horních Mikulášovic opraven křížek. Po opravě 

byl předán i kříž pod Mikovem. Na podstavec tohoto kříže s ukřižovaným Ježíšem byla 

umístěna litinová silueta Panny Marie, v minulosti to bývala  častá zobrazení u mnoha 

drobných sakrálních staveb na Šluknovsku, ale nedochovaly se; restaurátoři se s ním 

setkali až u nás.  

Také v  bezprostřední blízkosti vstupu do továrny Mikov byl zrekonstruován mohutný 

žulový kříž z 19. stol. Na litinový kříž osadil Martin Šerák zlacený odlitek Ježíše Krista a 

novou nepříliš častou postavu anděla. Podobná silueta zde byla umístěna už v minulosti, 

aby se zakrylo poškození kříže. 

Na konci roku byla také dokončena částečná oprava Fürleovy kapličky u domu pro 

seniory. K opravené střeše přibyly nové dveře a okna. Oprava byla pořízena díky 

projektu, který uspěl ve výběrovém řízení Nadace VIA. Město tak získalo 50 tis. korun. 

(Nadace vyhlásila program – Fond kult. dědictví - Záchrana drobných památek místního 

významu, přispívají individuální dárci z USA i ČR. Patří mezi největší a nejaktivnější 

české nadace). 

V průběhu roku bylo nainstalováno několik informačních tabulí v mohutných dřevěných 

rámech: před kostelem, na náměstí, u koupaliště. Tabule instalovala Obecně prospěšná 

společnost ČŠ ve spolupráci s městem. 
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14. POČASÍ 
 

Zima 2010-11 byla dlouhá a studená, s velkým množstvím sněhu. Zjara sníh rychle 

roztál.  

Potom nastoupilo suché a teplé jaro, v březnu a dubnu byly některé dny velmi teplé (na 

Velik. pondělí 24. 4. 26°C). 3. května bylo do rána všechno pod sněhem (asi 4 cm), 

teplota -6°C. Na některých místech mladé lístky mráz zcela spálil. Květen byl teplý a 

velmi suchý, srážky jen malé. 

S příchodem léta se citelně ochladilo, začalo pršet, byly časté bouřky. V červenci byly 

teploty podprůměrné, šlo o nejchladnější léto desetiletí. I v srpnu bylo slunce málo a 

často pršelo. 

Září a říjen vynahradily chladné léto, počátek podzimu přinesl babí léto (na konci září a 

začátkem října teploty 24-25°C). Nezvykle teplo bylo i v listopadu (v první polovině  

kolem 10°C, ve druhé kolem 5°C). Zatímco jiné oblasti trápila silná inverze, u nás svítilo 

slunce. Letošní listopad byl nejteplejší, ale zároveň nejsušší za posledních více než 100 

let. První sníh napadl 6.12., ale rychle roztál; i nadále bylo teplo a slunečno, teploty nad 

nulou. Prosinec byl beze sněhu a byl nejteplejší po šedesáti letech. 
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15. ŽIVOTOPIS  KRONIKÁŘKY 
 

Ivana Sedmíková, rozená Víšková 

Narodila jsem se v roce 1949 v Rumburku. Základní školu jsem vychodila 

v Mikulášovicích, SVVŠ v Rumburku, poté jsem studovala PF v Ústí n. Labem. V roce 

1971 jsem začala učit na ZŠ v Horním Jiřetíně a pak krátce v Mostě. V roce 1986 jsem 

začala působit jako učitelka v Mikulášovicích. Jako kronikářka obce jsem začala pracovat 

v r. 2011. 


