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1. SVĚT,	EVROPA		A	ČESKÁ	REPUBLIKA	
	

	

A. SVĚT		A		EVROPA			2012	
	

V eurozóně pokračuje dluhová krize, v mnoha zemích proběhly mohutné stávky a 
demonstrace proti ekonomickým škrtům. Kdyby došlo ke krajní možnosti, že by Řecko  
opustilo eurozónu, mohlo by to vést i  k jejímu rozpadu. Záchranná síť slouží jako pomoc 
ohroženým zemím. V Řecku i ve Španělsku je nezaměstnanost 25 %, ve Španělsku mezi 
mladými dokonce 50 %. 

Pokračuje válka v Sýrii, od března do konce roku přinesl konflikt 60 tisíc obětí. 

27. 7. – 12. 8. se uskutečnily v Londýně XXX. letní olympijské hry, byly úspěšné a zúčastnilo 
se jich 203 zemí. Jde o nejuniverzálnější setkání lidstva. 

V říjnu zasáhl východní pobřeží USA hurikán Sandy, postižen byl především stát New York a 
New Jersey. Ve městě N. York zůstalo 6 milionů lidí bez proudu (teploty byly pod nulou), po 
týdnu byl stále milion lidí bez elektřiny, město bylo částečně zatopeno. Byl to druhý 
nejničivější hurikán v historii země. Začátkem listopadu postihla tuto oblast silná sněhová 
bouře. - V listopadu byl v USA znovu prezidentem těsně zvolen Barack Obama. – Státní dluh 
USA činí 16 bilionů dolarů.  

21.12.  Den údajného konce světa budil dlouho mimořádnou pozornost ve světě i u nás. 
Končil 13. cyklus mayského kalendáře, Mayové ale spíš čekají obrodu. 

Poprvé v historii umírá ve světě více lidí na obezitu než na podvýživu. 

	

	

B. ČESKÁ	REPUBLIKA	2012	
	

Nečasova	koaliční	vláda	(ODS,	TOP	O9	a	Věci	veřejné)	pokračuje	v	reformách	a	úsporných	
opatřeních.			

Leden	‐	Vláda	zvýšila	daň	z	přidané	hodnoty	 (DPH)	na	14	%	a	20	%;	cílem	je	snižování	
státního	dluhu.				

Duben	 –	 Došlo	 k	 rozpadu	 vládní	 strany	 Věci	 veřejné,	 což	 vedlo	 ke	 konci	 vládní	
trojkoalice,	nyní	koalice	ODS	a	TOP	09.	

Na	Šluknovsku	začala	působit	nová	speciální	policejní	pořádková	jednotka,	policisté	jsou	
z	Ústeckého	kraje.	Bude	zasahovat	na	území	celého	kraje;	má	150	členů.	
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Rekordní	inflace	–	oproti	loňsku	došlo	k	zvýšení	cen	o	4%.	Nejvíce	rostou	ceny	potravin,	
plynu,	elektřiny,	pohonných	hmot.	Zlevnila	zelenina	a	elektr.	spotřebiče.	

Květen	 ‐	 Poslanec	 ČSSD	 a	 hejtman	 Středočeského	 kraje	 David	 Ráth	 byl	 přistižen	 při	
převzetí	 úplatku	 sedmi	milionů	 korun.	 Spolu	 s	ním	 bylo	 zatčeno	 dalších	 7	 osob,	mezi	
nimi	K.	Pancová	(řed.	kladen.	nemocnice)	a	exposlanec	P.	Kott.	Byli	obviněni	z	korupce.	

Lenka	Bradáčová	se	stala	nejvyšší	státní	zástupkyní	v	Praze.	

Červenec	 –	 srpen	 ‐	 XXX.	 letní	 olympijské	 hry	 v	Londýně	 přinesly	 velký	 úspěch	 českým	
sportovcům,	získali	4	zlaté,	3	stříbrné	a	3	bronzové	medaile.	

Září	 	 ‐	 Začalo	 docházet	 k	otravám	 a	 úmrtím	 po	 požití	 alkoholu	 –	 metanolová	 aféra.	
Týkalo	se	to	především	Moravy	a	Slezska.	Byla	vyhlášena	částečná	prohibice.	Do	konce	
roku	39	mrtvých,	další	lidé	budou	mít	následky.	

 

Říjen – VOLBY DO KRAJSKÝCH ZATUPITELSTEV 2012 

ČSSD vyhrála v 9 krajích, KSČM ve dvou (v Ústeckém a Karlovarském kraji), ODS 
v jednom a Starostové pro Liberec také v jednom kraji. Znamenalo to jasné vítězství 
levicových stran a prohru vládní koalice (ODS A TOP 09). 

Výsledky v Ústeckém kraji (k volbám přišlo 33,94 % voličů): 

KSČM   25,26 % 

ČSSD   16,13 % 

Severočeši CZ  12,02 % 

ODS   9,68 %	

Hnutí	PRO!kraj	 8,15	%	

V	Ústeckém	kraji	byla	po	volbách	vytvořena	koalice	KSČM	a	ČSSD,	hejtmanem	se	stal	lídr	
KSČM	Oldřich	Bubeníček	(první	komunistický	hejtman	vůbec).	

Volby	viz	také	kapitola	3.C.	

	

Listopad	 ‐	 V	Praze	 na	 Václavském	 náměstí	 demonstrovalo	 20	 tisíc	 lidí	 proti	 Nečasově	
vládě	 a	 jejím	 reformám	 (proti	 důchodové	 reformě,	 zvyšování	 daní	 a	 proti	 vládním	
úsporám).	

Ministerstvo	financí	vydalo	další	státní	dluhopisy,	občané	o	ně	měli	velký	zájem;	prodáno	
bylo	za	31	miliard	Kč	(původní	záměr	byl	20	miliard).	
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Český	 tenis	 ovládl	 svět!	 České	 tenistky	 druhý	 rok	 po	 sobě	 zvítězily	 ve	 FED	 CUPu,	
tentokrát	v	Praze:	vítězky	L.	Šafářová,	P.	Kvitová,	A.	Hlaváčová	a	L.	Hradecká.		

V	témže	měsíci	a	také	v	Praze	vyhráli	naši	tenisté	DAVIS	CUP:	R.	Štěpánek,	T.	Berdych,	T.	
Rosol,	I.	Minář,	kapitán	Jaroslav	Navrátil.	Jde	o	velké	úspěchy.	

V	listopadu	 byly	 pozastaveny	 dotace	 z	EU	 do	 ROP	 Severozápad	 (Regionální	 operační	
program	 pro	 Ústecký	 a	 Karlovarský	 kraj).	 Došlo	 k	machinacím	 s	penězi	 z	evropských	
fondů,	 tři	 ředitelé	 jsou	ve	vazbě,	měly	by	se	vracet	2,5	–	3,5	miliadry	korun.	Problémy	
s	evropskými	dotacemi		jsou	i	v	ROP	Střední	Čechy.		

V	roce	 2012	 došlo	 v	ČR	 k	návratu	 hospodářské	 recese,	 k	dalšímu	 propadu	 průmyslové	
výroby,	 stavebnictví	 a	 maloobchodních	 tržeb.	 Letos	 zkrachovalo	 nejvíc	 firem	 a	
živnostníků	v	historii	ČR.	‐	Přesto	patří	ČR	v	EU	mezi	5	zemí	s	nejnižší	nezaměstnaností	a	
jsme	jedna	z	nejméně	zadlužených	zemí	EU	(šestá	nejméně	zadlužená	ekonomika).	

Údaje	 o	 nezaměstnanosti	 z	prosince	 2012:	 EU	 	 11%;	 	 ČR	 	 9,4	 %	 (	 tj.	 550	 tisíc	
nezaměstnaných);			Ústecký	kraj		14	%.	

Stále	 chybí	 zákon	 o	 přiznání	 majetku	 a	 nejsou	 zrušeny	 anonymní	 akcie,	 což	 velmi	
nahrává	 korupčnímu	 jednání	 a	 díky	 tomu	 odtékají	 ze	 státního	 rozpočtu	 velké	 částky	
peněz.	Odhaduje	se,	že	korupcí	u	nás	zmizí	asi	100	miliard	Kč	ročně,	což	je	asi	tolik,	kolik	
činí	státní	dluh.	

V	ČR	je	víc	hracích	automatů	než	v	celé	EU.	

	V	roce	 2012	 došlo	 v	ČR	 k	nejnižšímu	 počtu	 trestných	 činů	 za	 posledních	 20	 let.	 ‐	 Ve	
Šluknovském	 výběžku	 klesá	 kriminalita	 jen	 v	Rumburku,	 jinak	 počty	 přestupků	 i	
trestných	činů	stoupají.	Mírně	se	zde	snížil	jen	počet	vloupání	a	krádeží.		

Letos	zemřel:	Vladimír	Jiránek	(karikaturista,	autor	postaviček	králíci	v	klobouku	a	Pat	a	
Mat);	Tomáš	Holý	(český	chemik	světového	významu,	např.	lék	na	AIDS);	Josef	
Škvorecký	(spisovatel).
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2. OBYVATELSTVO	
	

K	31.	12.	2012	bylo	v	Mikulášovicích	hlášeno:	

	 	 	 	 	 	 	 	 Prům.	věk	

Počet	obyv.	celkem		 	 muži	 	 ženy	 	 celkem	 muži	 	 ženy	

2229	 	 	 	 1125	 	 1104	 	 42,0	 	 40,1	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	43,8
	 	 	 	 	

Počet	přihlášených	osob					‐	84	

Počet	odhlášených	osob					‐	83	

Stěhování	v	obci																			‐	60	

Narození																															‐	18	

Úmrtí																																					‐	28	

Sňatky																																			‐	11		

	
 

 

 

3. ČINNOST	SAMOSPRÁVY	A	STÁTNÍ	SPRÁVY	

	

A. ZASTUPILELSTVO	MĚSTA	
 

V	roce	 2012	 proběhlo	 7	 zasedání	 zastupitelstva	 města,	 zasedání	 jsou	 veřejná.	 Účast	
občanů		bývá	nízká.	Zastupitelstvo	má	11	členů.	Složení	zastupitelstva:	

							Starostka	 	 Ing.	Miluše	Trojanová	
							Místostarosta	 Ing.	Václav	Vlček	
							Zastupitelé	 Bc.	Josef	Hýbl	
																																				 Libuše	Jiroutová				
																																				 Ing.	Karel	Ježek		
																																				 Mgr.	Dagmar	Kalousková	
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																																				 Josef	Nenadál	
																																				 Zdeněk	Plešinger	
																																				 Rostislav	Trojan	
																																				 Vratislava	Tříšková	
																																				 Lothar	Weihs	
	
Výbory	zastupitelstva:	
										finanční	 –	 předseda	 Zdeněk	 Plešinger,	 Ing.	 Karel	 Ježek,	 Jitka	 Žemlová,	 Rostislav	
Trojan,	Tomáš	Fúsek	

										kontrolní	–	předsedkyně	Libuše	Jiroutová,	Jaroslava	Olivová,	Ing.	František	Šulc	

										pro	 národnostní	menšiny	 –	 předsedkyně	 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,	 Rostislav	 Trojan,	 Jiří	 Doubrava,	 Václav	 Kopásek,	 Tomáš	
Sýkora	

										SPOZ	 (Sbor	 pro	 občanské	 záležitosti)	 –	 Zdeňka	Valentová,	Miroslava	Němečková,	
Miroslava	 Neumanová,	 Jaroslava	 Sitorová,	 Marie	 Plachá,	 Libuše	 Jiroutová,	 Zdeňka	
Tříšková,	Alena	Adámková	

	

	

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

Oddělení	životního	prostředí	–	Eva	Mocíková	

Oddělení	cestovního	ruchu	a	technického	zabezpečení	–	Tomáš	Fúsek	

	

	

C. VOLBY	DO	KRAJSKÉHO	ZASTUPITELSTVA	2012	
		

12.	a	13.	10.	proběhly	v	naší	obci	krajské	volby,	v	Mikulášovicích	se	zúčastnilo	24,83	%	
voličů.	

Výsledky:	 KSČM	 	 zisk	 	 28,24	%	

	 	 ČSSD	 	 	 	 17,08	%	

	 	 Hnutí	PRO!kraj	 	 12,98	%	

	 	 ODS	 	 	 	 9,56	%	

Celkové	výsledky	v	ČR	a	v	kraji	v	kapitole	1.B.	

	

		

D. HOSPODAŘENÍ	MĚSTA,	ROZPOČET	 	
	

																															Schválený	rozpočet	 																																	Plnění					v	tis.	Kč	

Příjmy	celkem	 	 24	746																																																						33	305	

Výdaje	celkem				 												23	418		 	 	 	 							34	326	

Saldo	 	 	 	 	1	328		 	 	 	 								‐1	021	 	

	

Rozpočtová	kapitola												 	 	 	 	

	Nejvyšší	příjmy:	 	 	 	 	 	 v	tis.	Kč	
Daň	z	příjmů	fyzických	osob	 	 	 	 3	587	
Daň	z	příjmů	právnických	osob	 	 	 	 3	685	
Daň	z	přidané	hodnoty	 	 	 	 	 6	914	
Daň	z	nemovitosti	 	 	 	 	 	 2	513	
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Ostat.	neinvest.	přijaté	transfery	ze	stát.	rozp.	 	 1	265	
Převody	z	rozpočtových	účtů	 	 	 	 1	144	
Odvádění	a	čištění	odpadních	vod	 	 	 	 1	019	
Rozvoj	bydlení	a	bytové	hospodářství	 	 	 5	181	
Komunální	služby	a	územní	rozvoj		 	 	 1	501	
	
Nejvyšší	výdaje:	 	 	 	 	 	 v	tis.	Kč	

Pozemní	komunikace	 	 	 	 	 1	941	
Zařízení	předškol.	výchovy	a	zákl.	vzdělávání	 	 5	923	
Tělovýchova	 	 	 	 	 	 	 			933	
Rozvoj	bydlení	a	bytové	hospodářství	 	 	 5	885	
Komunální	služby	a	územní	rozvoj		 	 	 2	760	
Nakládání	s	odpady	 	 	 	 	 	 1286	

Ochrana	přírody	a	krajiny	 	 	 	 	 2198	
Služby	a	sociální	péče	 	 	 	 	 			911	
Požární	ochrana	 	 	 	 	 	 2	713	
Zastupitelské	orgány	 	 	 	 	 			966	
Regionální	a	místní	správa	 	 	 	 	 5	230	 	
	
Koupě	a	prodej	nemovitostí:	

Prodán	byl	dům	čp.	255.	
Koupena	byla	kuželna	(od	Spartaku).	
Koupen	byl	dům	čp.	4	a	1002:	
jde	 o	 bývalou	 hvězdárnu.	 Dům	 byl	 prodán	 městem	 před	 mnoha	 lety	 soukromému	
majiteli,	který	se	o	tuto	nemovitost	nestaral,	takže	budova	značně	zchátrala.	17.	prosince	
odpoledne	 byla	 hvězdárna	 otevřená	 pro	 veřejnost,	 návštěvníci	 viděli	 jen	 současný	
špatný	stav,	ze	zařízení	hvězdárny	zůstal	jen	poničený	stojan	a	posuvné	sedátko.	Večer	o	
tom	 uvedla	 ČT	 reportáž	 ve	 zprávách.	 (Původní	 majitel	 domu,	 lékárník	 Adolf	 Krause	
objevil	hvězdu,	která	byla	podle	něj	pojmenovaná.)		
	

	

E. MĚSTSKÉ	INVESTIČNÍ	AKCE	A	OPRAVY	 	 	 	 	
	
																																																																																																											Kč				

																																								

Oprava	poloviny	střechy	(čp.	384)		 	 	 	 	 80	000		

Oprava	přípojky	kanalizace	(čp.	8)		 	 	 	 	 68	000	
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Rekonstrukce	bytů	(čp.	754)	 	 	 	 	 	 80	000	

Zřízení	bytu	(čp.	12)		 	 	 	 												 	 	 100	000	

Chodník	(u	čp.	1053)	 	 	 	 	 	 	 60	000	

Venkovní	sociální	zařízení	v	MŠ	 	 	 	 	 	 60	000	

Oprava	hráze	rybníčku	v	horních	 	 	 	 	 	 90	000	

Pokládka	asfaltového	povrchu	na	silnici	u	Grelitu;	

oprava	asfaltu	u	Ráje	poutníků,	u	viaduktu	a	u	rest.	Baba	Jaga	 	 60	000	

Asfalt.	penetrace	v	horních	(u	čp.	815)	 	 	 	 	 500	000	

Úprava	terénu	za	tělocvičnou	 	 	 	 	 	 40	000	

Oprava	MěÚ	po	vyplavení	(omítky,	malby,	podlahy,	dveře,		

obložení,	nová	vodárna);	hrazeno	pojišťovnou		

	

	

F. PŘIJATÉ	DOTACE		
	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 Náklady	celkem	 Dotace		v	Kč		 	
	 	 	 	 	 	 	 	

Sázení	stromů																								 	 	 190	644	 	 190	644	(ČEZ)	

Realizace	analýzy	staré	skládky	odpadů	

(	u	rybníku	Vágnetrák)	 	 	 954	660	 	 811	461	(EU)	

	 	 	 	 	 	 	 	 						 		47	733	(stát.	rozpočet)	

	

	

	

Město	je	členem	těchto	sdružení:			Sdružení	pro	rozvoj	Šluknovska	

		 	 	 	 	 Dobrovolný	svazek	obcí	Sever	

	 	 	 	 	 Euroregion	Labe																																																										
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INFORMAČNÍ	CENTRUM	(čp.	19)	slouží	návštěvníkům	v	sezoně	od	června	do	září.	

MIKULÁŠOVICKÉ	 NOVINY	 vydává	 město	 jako	 měsíčník	 a	 každé	 domácnosti	 jsou	
dodávány	zdarma.	Redakční	rada:	M.	Trojanová,	T.	Fúsek,	 J.	Doutnáčová,	B.	Choutková,	
M.	Novotná,	M.	Žemlová,	V.	Vlček,	R.	Klinger.	

POLICIE	ČR	–	Mikulášovice	spadají	pod	obvodní	oddělení	ve	Velkém	Šenově.	

						5.	 10.	 vešlo	 ve	 známost,	 že	 na	 konci	 roku	 2012	 bude	 zrušeno	 Obvodní	 oddělení	
Policie	 ČR	 Velký	 Šenov	 a	 policisté	 budou	 převedeni	 do	 Šluknova.	 Starostové	 Velkého	
Šenova,	Mikulášovic,	Vilémova,	Dolní	Poustevny,	Lobendavy	a	Lipové	začali	vyvíjet	velké	
úsilí,	 aby	 došlo	 ke	 změně	 rozhodnutí.	 Získali	 podporu	 všech	 starostů	 Dobrovolného	
svazku	obcí	Sever	i	senátora	Sykáčka.	23.	10.	proběhlo	ve	Šluknově	rozhodující	jednání,	
kterého	se	zúčastnilo	11	starostů	i	senátor,	déle	policejní	prezident	ČR	plk.	M.	Červíček,	
jeho	náměstek,	krajský	ředitel,	zástupce	územního	odboru	z	Děčína	a	další.	Naštěstí	 se	
zde	 podařilo	 původní	 rozhodnutí	 policie	 zvrátit,	 obvodní	 oddělení	 v	Šenově	 se	 tady	
neruší.	Šlo	by	opravdu	o	šetření	na	nepravém	místě.	
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4. 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.	V	současnosti	zde	
pracuje	55	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.	

	

	

Korekta	

Provoz	firmy	KOREKTA,	s.r.o.,	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,…).	 Firma	
má	 12	 zaměstnanců.	 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.,	má	 sídlo	v	Mikulášovicích	1186	a	 je	
dceřinou	 společností	 firmy,	 která	 sídlí	 v	Německu.	 Jednatelem	 byl	 jmenován	 Klaus	
Klinger.	

Výrobní	 program:	 sváření	 lehkých	 ocelových	 konstrukcí	 pro	 stavebnictví,	 zámečnické	
práce,	 ostatní	 kovové	 konstrukce	 pro	 stavebnictví,	 kovové	 ploty,	 pojezdové	 brány	 bez	
pohonu	i	s	pohonem,	kovové	zábrany,	dělení	kovových	materiálů,	ostatní	práce	výrobní	
povahy	při	zpracování	kovů.	
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Firma	 má	 17	 zaměstnanců.	 95	 %	 produkce	 je	 zasílána	 do	 mateřské	 společnosti	
v	Německu.	

	

Mikov	

Mikov,	s.r.o.,	Mikulášovice	741	
	
Tradice	výroby	od	roku	1794		
	
Jednatel	:		 Ing.	Miloš	Pařík	
	
Společníci	:	 Mikulášovický	kovoprůmysl	s.r.o.	
	 	 Ing.	Petr	Kalivoda,	MBA	 			
	
Tržby	za	prodej	vlastních	výrobků,	služeb	a	zboží	za	rok	2012:		35	045	tis.	Kč.			
	
Expot	činil	18	%	tržeb	v	roce	2012	a	uskutečnil	se	do	20	zemí	–	zejména	do	států:	
	
Nizozemsko,	Slovensko,	Rusko,	Německo,	Francie,	Polsko,	Rakousko,	Belgie,	Dánsko,		
Maďarsko,	Švýcarsko,	Itálie,	Tchaj‐wan,	USA,	Bulharsko,	Řecko,	Izrael,	Norsko,	
Slovinsko,	Velká	Británie	
	
Prodej	rybičky	v	roce	2012:	
Nerezová	 	 63	000		ks	
Červená		 																				210		ks			(limitovaná	edice)	
Zlatá							 		 						124		ks	
Stříbrná																																	45		ks	
Investiční		 	 												2	ks		
	 	 	 	 	 	 	 	 	
Průměrný	počet	zaměstnanců	:	 54	
‐	z	toho	řídících	 	 	 		4	
	
Vedení	firmy:	
Ing.	Miloš	Pařík	 generální	ředitel	
František	Štraub	 provozní	ředitel	
Lothar	Weihs		 ekonomický	ředitel	
Ladislav	Bezděk	 obchodní	ředitel	

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.		
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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	
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	 vlastní	 výrobní	 technologie	 pro	 přesné	 stříhání	 kovů	 (lisy	 FEINTOOL),	 lisování	
kovů	na	výstředníkových	lisech,	kalení	uhlíkových	ocelí	v	ochranné	atmosféře	do	oleje	a	
nerezových	 ocelí	 v	 ochranné	 atmosféře	 (průběžné	 kalicí	 pece	 SAFED),	 tlakové	 lití	
zinkových	 odlitků,	 vstřikování	 plastů,	 vibrační	 broušení	 a	 leštění	 kovových	 výrobků	
(omílací	linky	RÖSLER).	

Na	základě	průzkumu	trhu	jsme	v	roce	2012	zahájili	inovaci	nože	PRAKTIK	a	technickou	
přípravu	 výroby	 tří	 typů	 loveckého	 zavíracího	 nože	 Hunter	 v	 luxusním	 provedení	 z	
damascenské	 oceli.	 Pro	 zvýšení	 efektivity	 technologických	 procesů	 nožířské	 výroby	 a	
kvality	 těchto	 výrobků	 jsme	 v	 roce	 2012	 implementovali	 několik	 nově	 vyvinutých	
nástrojů,	přípravků,	jednoúčelových	strojů	a	zařízení.	

Účast	na	výstavách	a	veletrzích	v	roce	2012	

Termín Výstava Místo konání

Město Země Místo 
1‐5.2.2012 Jagd & Hund Dortmund Německo Westfallen halle 

23‐26.2.2012 Jagd&Fisherei Salzburg Rakousko Messe Zentrum 
9‐12.3.2012 IWA Norimberg Německo Messe Zentrum 

30.3.‐4.4.2012 Silva Regina Brno Česká republika Nová radnice 
27‐29.4.2012 Hubertus Warszawa Warszawa   
15.5.2012  Nožířské slavnosti  Mikulášovice  Česká republika  Mikov 

23‐27.5.2012  NATURA VIVA Lysá nad Labem Česká republika Výstaviště 
1‐2.9.2012 Svatý Anton Svatý Anton Slovensko Kostel Sv. Anton 
8‐9.9.2012 CIAF Hradec Králové Česká republika Letiště HK 
8‐9.9.2012 Výstava nožů Příbram Česká republika KD Příbram 

10‐14.10.2012  ARMS&HUNTING Moskva Rusko Gostiny Dvor 
3.11.2012  Morava nůž Hodonín  Česká republika

1.12.2012  Brno Super Brno  Česká republika

9.12.2012  PVN Praha  Česká republika

:  
 	
	

	

Lemfeld	a	syn	

Firma	 Lemfeld	 a	 syn,	 Vilémov,	 s.r.o.,	 sídlí	 v	Mikulášovicích,	 Brtnická	 64.	 Jednatelem	
společnosti	je	Karel	Lemfeld.	

Činnost	firmy:	
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‐	výroba	textilní	galanterie	(popruhy,	popruhové	manipulační	a	vázací	smyčky,	upínací	
popruhové	soupravy	s	ráčnou	a	hákem,	gumy	oděvní	a	šlové,	záclonové	porty,	lemovky,	
šňůry,	upínací	kurty	a	slackline;	stuhy,	izolační	stuhy,	dekorační	a	žakárové	stuhy	atd.)	

‐	prodej	a	dodávka	textilní	galanterie.	

	

	

CONTA	CLIP	

Společnost	 	 CONTA	 CLIP,	 montážní	 závod,	 s.r.o.,	 sídlí	 v	Mikulášovicích	 čp.	 441	 a	 je	
obchodním	společníkem	firmy	v	Německu.	Jednatelem	je	Petr	Renner.	

Činnost	závodu:		

výroba	elektronických	součástek	a	montáž	elektrospojovacích	dílů	

přípravné	práce	pro	stavby	

silniční	nákladní	doprava	

Firma	zaměstnává	i	formou	domácí	práce.	

	

	

B. OBCHOD,	SLUŽBY,	PODNIKÁNÍ	
	

Obchody	

Obchody	najdeme	ve	středu	města.	Lidé	jezdí	za	nákupy	hodně	do	obchodních	řetězců,	
ale	také	do	německého	příhraničí.	

	

Obchody	(celkem	18):	

	

Potraviny	 	 	 	 9						

Textil	 	 	 	 	 1	

Papír,	hračky,	drogerie	 	 1	

Květinářství	 	 	 	 1	

Prodej	elektoinstal.	materiálu	 1	
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Prodej	stavebnin	a	dom.	potřeb	 1	

Bazar	 	 	 	 	 1	

Secondhand	 	 	 	 2	

Prodej	uhlí,	štěrků,	písků	 	 1	

	

	
Restaurační	zařízení	

Restaurací,	jídelen	a	barů	je	provozováno	10,	některá	zařízení	nabízejí	i	ubytování.	

Střední	část	města:	

U	Vladařů	(s	hotelem),	čp.	16	

Ráj	poutníků	(s	penzionem),	čp.	17	

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

	

	

Horní	část	města:	

Svatý	Hubert,	čp.	65	

	

V	dolních:	

U	Černých	(s	ubytováním),	čp.	898	

Welnes,	penzion	a	restaurace	Balnika,	čp.	876	

U	Baby	Jagy,	čp.	434	

	

Na	Tomášově:	

Rekreační	středisko	Tomášov	(restaurace,	kemp,	penzion)		

restaurace	Tanečnice	

	
Ubytování		
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Ubytování	nabízí	také	dalších	6	penzionů	a	kemp	na	koupališti.	

	

	

	Živnosti	

Vnitrostátní	nákladní	silniční	doprava	 1														

Pokrývačství	 	 	 	 	 3																																																				

Zednictví	a	instalatérství	 	 	 8																																	

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;	 v	budově	 pošty	 najdeme	 také	 Poštovní	 spořitelnu,	 Českou	 pojišťovnu	 a	
CZECHPOINT.	

Ve	městě	není	žádný	bankomat.	

Čerpací	stanice	stojí	vedle	Atatexu.	
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5. ZEMĚDĚLSTVÍ	
	

V	90.	letech	se	rozpadl	státní	statek,	zcela	skončilo	pěstování	plodin	a	naše	oblast	přešla	
pouze	na	pastvinářství.	V	naší	obci	jsou	kromě	velké	firmy	Zemspol	jen	tři	malé	rodinné	
farmy.	

	

Zemspol	

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

Tato	 společnost	 obhospodařuje	 většinu	 půdy	 v	okolí.	 Zabývá	 se	 rostlinnou	 výrobou	
kombinovanou	s	živočišnou	produkcí,	firma	je	zaměřena	na	ekologické	zemědělství.	

		

Firma	Talian	

Na	konci	loňského	roku	převzal	od	otce	farmu	syn	Miroslav	Talian.	Hospodaří	na	rozloze	
40	ha	(13	ve	vlastním	majetku,	zbytek	v	pronájmu	od	Zemspolu).	Farma	se	zaměřuje	na	
chov	hovězího	dobytka	(plemeno	Limousine)	a	na	chov	suffolských	ovcí.	Hospodářství	je	
zaměřeno	na	ekologické	zemědělství.	

	

Dalšími	rodinnými	firmami	je	farma	Ing.	Josefa	Čížka	a	farma	Hermanna	Riedla,	jsou	
zaměřeny	také	na	pastvinářství	a	chov	skotu.	

	

	

6. DOPRAVA	
	

A. AUTOBUSOVÁ	DOPRAVA	
	

Změny	 v	autobusové	 dopravě	 letos	 nebyly.	 Autobusy	 jezdí	 v	našem	 městě	 jen	
v	pracovních	dnech.	Jsou	provozovány	dvě	linky:	

Dolní	Poustevna	–	Děčín	(přes	Rumburk);	autobus	jezdí	třináctkrát	v	obou	směrech	

Mikulášovice	–	Šluknov,	Rožany	(přes	Vilémov);	autobus	jezdí	sedmkrát	denně	

Jízdné	se	nezměnilo.	
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B. VLAKOVÁ	DOPRAVA	
	

Ani	ve	vlakové	dopravě	nedošlo	letos	ke	změnám.		

Vlaky	ve	směru	Rumburk	–	Panský	–	Mikulášovice	 jezdí	jen	o	víkendech	a	svátcích.	Vlaky	
jezdí	sedmkrát	za	den	v	obou	směrech.	

Vlaky	 na	 trati	 Dolní	 Poustevna	 –	 Mikulášovice	 dolní	 –	 Šluknov	 –	 Rumburk	 jezdí	 i	
v	pracovních	 dnech.	 Ve	 všední	 dny	 jedou	 vlaky	 dvanáctkrát,	 o	 víkendech	 a	 svátcích	
osmkrát	v	každém	směru.	

Ceny	jízdenek	zůstaly	stejné..	

	

Po	 více	 než	 dvaceti	 letech	 konečně	 saská	 strana	 rozhodla	 o	 vybudování	 železničního	
spojení	Dolní	Poustevna	–	Sebnitz.	Zprovozněna	by	měla	být	v	r.	2014.	Šlo	by	o	výhodné	
spojení	naší	oblasti	z	Děčína	přes	Bad	Schandau.	Rozhodující	zásluhu	za	českou	stranu	
má	starosta	Dolní	Poustevny	Miroslav	Jemelka.			

První	 vlaky	mezi	 Dolní	 Poustevnou	 a	 Sebnitz	 projely	 v	r.	 1905,	 kdy	 byla	 prodloužena	
trať	z	Rumburka,	vlaky	jezdily	asi	čtyřicet	let.	O	obnovu	spojení	se	začalo	usilovat	po	r.	
1990.		
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7. ŠKOLSTVÍ		A		MĚSTSKÁ		KNIHOVNA		

	

A. MATEŘSKÁ	ŠKOLA	
 

Sídlí	v	čp.	1066.	

Ředitelka:	Kristýna	Klingerová	

Provoz	je	od	6.15	do	16.00	hod.,	kapacita	školy	je	80	dětí.		V	současné	době	je	celostátně	
velkým	problémem,	že	se	nedaří	do	předškolních	zařízení	umístit	vysoký	počet	malých	
dětí.	To	se	naší	školky	naštěstí	netýká.	Děti	se	přijímají	od	2,5	let.	

Ve	 školním	 roce	 2011/2012	 pracují	 tři	 třídy:	 Sluníčka	 (23	 dětí),	 Motýlci	 (26	 dětí)	 a	
Berušky	(27	dětí)	‐		celkem	76	dětí.	

Vyučuje	6	učitelek	a	pracují	zde	4	provozní	zaměstnankyně.	

Při	 zápisu	 do	MŠ	 1.	 2.	 2012	 bylo	 přijato	 26	 dětí	 a	 2	 přijaty	 nebyly.	 Do	 ZŠ	 odešlo	 po	
prázdninách	26	dětí.		

Vzdělávací	 nabídka	 školy	 je	 uspořádána	 do	 čtyř	 integrovaných	 bloků,	 které	 vycházejí	
z	ročních	 období,	 z	koncepce	 školy,	 významných	 událostí,	 zvyků	 a	 lidových	 tradic.	
Vedení	 se	 snaží	 o	 zlepšení	 forem	 a	 metod	 práce,	 především	 o	 aktivní	 a	 prožitkové	
poznávání.	Škola	spolupracuje	se	SPC	v	Rumburku	a	snaží	se	zvýšit	jazykovou	a	řečovou	
úroveň.	

Akce	školy:	

31.	10.	2011	Podzimní	tvoření	s	rodiči	(výroba	loutek,	postaviček,	obrázků,	podzimních	
aranží	s	využitím	přírodnin).	

14.11.	Pečení	posvícenských	koláčů	(ve	všech	třídách).	

16.11.	Posvícení	(hostina	u	posvíc.	stolu,	ochutnávka	vlastních	výrobků).	

26.11.	 Rozsvícení	 vánočního	 stromu	 (zahájení	 adventního	 období	 na	 náměstí,	 krátké	
pásmo	vánočních	písní).	

29.11.	 Sázení	 stromků	 u	 cesty	 ke	 koupališti	 (nové	 na	 místo	 starých	 nemocných,	 za	
pomoci	zaměstnanců	MěÚ).	

	5.	12.	Mikulášská	besídka	ve	školce	(nadílka	od	Mikuláše	za	písničku	nebo	básničku).	

15.12.	Vánoční	besídka	(nadílka	hraček	ve	třídách	a	malé	dárky	pro	děti).	

4.	1.2012	Prohlídka	betlémů	v	místním	kostele.	
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6.	2.		Zimní	tvoření	s	rodiči	(výroba	zimních	aranží).	

23.2.	Karneval	–	Klauni	a	hudební	nástroje	(v	MŠ:	masky,	tanec,	soutěže).	

18.3.	Městský	dětský	karneval	(společně	se	ZŠ	na	téma	Princezny	a	král.	dvůr).	

4.4.		Hledání	velikonočního	vajíčka	(na	školní	zahradě).	

26.4.	 Rej	 čarodějnic	 (na	 zahradě	 v	převlečení	 za	 čarodějnice	 a	 čaroděje,	 pálení	
čarodějnice,	řešení	úkolů	v	čarod.	škole…).	

2.5.		Dravci	(ukázka	živých	dravců	a	jejich	drezura	žáky	šlukn.	lesnické	školy).	

10.5.	Den	matek	(pásmo	písní	a	básní).	

12.5.	Vystoupení	‐		Country	tanec	(předtančení	na	Nožířských	slavnostech).	

24.5.	 Dopravní	 akce	 Bezpečně	 do	 školy	 (strážníci	Městské	 policie	 Rumburk	 předvedli	
svou	výzbroj	a	výstroj,	seznámili	děti	s	doprav.	značkami	a	bezpečností	na	silnici.	Děti	se	
projely	na	dopravním	hřišti.)		

1.6.		Dětský	den	(soutěže	a	odměny).	

6.6.	 Výlet	 Pěnčín	 (poznávací	 výlet	 berušek	 a	 motýlků	 na	 kozí	 farmu	 a	 do	 korálkové	
dílny).		

11.6.	Výlet	do	Zoo	Děčín	pro	nejmladší.	

21.6.	 Zahradní	 slavnost	 (Promenáda	 stoletím,	 vyřazování	předškoláků;	 jako	každý	 rok	
akci	cenilo	množství	diváků).	

25.	6.	Poslední	zvonění,	nocování	v	MŠ	(poslední	akce	pro	předškoláky).	

Divadlo	–	3	představení;	2	hudební	pořady	a	9	návštěv	v	kině	ve	Velkém	Šenově.	

20.	10.	a	19.	6.	program	na	,,Vítání	občánků,,.	

Vedení	MŠ	spolupracuje	se	ZŠ	i	s	rodiči.	Rodiče	mohli	také	nechat	dětem	vyšetřit	oči.	

Vzdělávání	pedagogických	pracovníků	–	učitelky	si	vybírají	ze	seminářů	a	kurzů.	

Úpravy:	 výměna	 oken	 v	1	 třídě	 a	 dveří	 v	celém	 areálu;	 oprava	 topení,	 výtahu	 a	
elektroinstelace;	vybudování	letních	záchodků	na	zahradě.		

Zakoupeno:	dětská	sedací	souprava	a	stolek,	box	s	kolečky,	Makra	systém	třída	a	herna,	
radiomagnetofon,	 vozíky	 na	matrace,	 lehátka,	 ponorný	mixer,	 sušák	 výkresů,	 vysavač,	
hračky	atd.		 		 	

Spolupráce	se	zřizovatelem	(MěÚ)	je	na	velmi	dobré	úrovni.	
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B. ZÁKLADNÍ		ŠKOLA	
 

Mikulášovice	čp.	20	

Vedení	školy:	ředitelka	Mgr.	Dagmar	Kalousková	

																						zástupkyně	ředitele	Mgr.	Libuše	Laláková	

Školní	rada	má	šest	členů.	

	Vzdělávací	program:	škola	ve	výuce	pokračuje	podle	ŠVP	ZV	Tvořivá	škola	pro	všechny	
(od	 r.	 2007);	 v	tomto	 roce	 také	 pokračuje	 jako	 jedna	 z	partnerských	 škol	 v	projektu	
Propojená	škola.	

Letos	získala	ZŠ	dotaci	v	rozvojovém	programu	Prevence	rizikového	chování	v	Ústeckém	
kraji	v	r.	2011.	

	

Na	 prvním	 stupni	 je	 zapsáno	 93	 žáků	 v	 pěti	 třídách	 a	 na	 druhém	 stupni	 63	 žáků	 ve	
čtyřech	třídách;	celkem	156	žáků.															

Do	školní	družiny	do	prvního	oddělení	chodí	26	žáků,	do	druhého	oddělení	33	žáků.	

Ve	školní	jídelně	se	letos	stravovalo	127	žáků,	21	zaměstnanců	a	24	cizích	strávníků.	

Personální	zabezpečení:	

Vyučuje	13	učitelů:	B.	Baranovská,	Ing.	M.	Bílý,	Mgr.	M.	Čermáková,	Mgr.	M.	Čiháková,	J.	
Doležalová,	 Mgr.	 D.	 Kalousková,	 Mgr.	 A.	 Koděrová,	 Mgr.	 A.	 Kolaříková,	 K.	 Kubičinová,	
Mgr.	L.	Laláková,	D.	Paťhová,	Z.	Plešinger,	Mgr.	M.	Žemlová.	

Ve	školní	družině	působí	M.	Doležalová	a	L.	Němečková.	

Odborná	kvalifikace	učitelů	1.	stupně	činí	87	%;		učitelů		2.	stupně		80	%;			vychovatelek	
ŠD		100	%.					

Aprobovanost	ve	výuce:	učitelé	1.	stupně	87	%;	učitelé	2.	stupně	70	%;	vychovatelky	ŠD	
100	%.	

Celkem	 ve	 škole	 pracuje	 7	 správních	 zaměstnanců:	 3	 uklízečky	 a	 domovník	 a	 3		
zaměstnanci	školní	jídelny:	2	kuchařky	a	vedoucí	stravování.	

Materiálně	 ‐	 technické	 zabezpečení	 školy:	 9	 kmenových	 tříd,	 odborné	 učebny	
(informatika,	 fyzika	 –	 chemie,	 zeměpis	 ‐	 přírodopis,	 jazyková	 učebna,	 interaktivní	
učebna,	výtvarná	–	hudební	výchova,	učebna	ZUŠ);	žákovská	a	učitelská	knihovna,	školní	
kuchyňka,	dílny,	květinové	záhony.		Školní	kuchyně	(vybavení	má	velmi	dobrou	úroveň);	
tělocvična	má	velký	a	malý	sál	(zařízení	je	v	majetku	města).	
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Školní	družina	má	dvě	pracovny	a	dvě	herny,	využívá	i	venkovní	prostory	‐		odpočinkový	
areál,	zahradu	a	hřiště.	

Krátkodobé	 investiční	 záměry	 –	 dokončení	 výměny	 oken,	 rekonstrukce	 podlahy	
v	jazykové	 učebně,	 postupná	 výměna	 tabulí	 a	 osvětlení	 ve	 třídách,	 oprava	 střechy,	
vybavení	sborovny	novým	nábytkem,	venkovní	herní	prostory	pro	družinu.	

Dlouhodobé	 investiční	 záměry	 –	 zbudování	 hřiště	 a	 odpočinkové	 zóny	 pro	 školu,	
rekonstrukce	šatny.	

Zápis	k	povinné	školní	docházce	 –	do	budoucí	první	 třídy	bylo	přijato	20	dětí;	u	8	žáků	
byla	docházka	odložena.	

Přijímání	žáků	do	středních	škol	–	na	gymnázia	byli	přijati	2	žáci,	na	ostatní	střední	školy	
12	žáků.	Do	učebních	oborů	přijati	4	žáci	z	9.	ročníku	a	2	z	nižších	tříd.	

Školu	navštěvují	3	integrovaní	žáci,	kteří	mají	zdravotní	postižení.	

Všichni	pedagogičtí	pracovníci	 se	průběžně	vzdělávají	 (kurzy,	 semináře	atd.);	3	učitelé	
studují	 vysokou	 školu,	 obě	 vychovatelky	 vychovatelství	 na	 VŠ,	 výchovná	 poradkyně	
vychovatelství	také	na	VŠ.	

Zájmové	 kroužky	 ‐	 při	 mimoškolních	 aktivitách,	 které	 nabízí	 škola	 a	 další	 organizace,	
mají	 žáci	 řadu	možností;	 smysluplné	 využití	 volného	 času	 je	 jednou	 z	nejdůležitějších	
věcí.	Ve	vedení	kroužků	najdeme	učitele,	rodiče,	ale	i	zájemce	z	řad	veřejnosti.	

Přehled	 kroužků	 (v	 závorce	 počet	 žáků):	 florbal	 (37),	 volejbal	 (25),	 angličtina	 (13),	
počítače	(36),	pěvecký	(12),	taneční	(46),	turistický	(12),	kopaná	(17),	stolní	tenis	(12),	
šikovné	ruce	(22),	hasičský	(13),	mladý	chovatel,	(11),	náboženství	(3).	

V	prostorách	 školy	 má	 své	 odloučené	 pracoviště	 Základní	 umělecká	 škola	 Rumburk	
(ZUŠ),	 žáci	 se	mohou	 vzdělávat	 v	oboru	 klavír,	 flétna	 a	 kytara.	 Výuku	 zajišťují	 učitelé	
Gertrud	 Šormová,	 Petr	Vilita	 a	Patrik	Engler.	 Ti	 pořádají	 pravidelné	hudební	 koncerty	
pro	školu	a	veřejnost,	na	kterých	žáci	prezentují	své	pokroky.	

Kulturní	 a	 sportovní	 akce	 školy	 –	 těchto	 akcí	 proběhlo	 mnoho,	 pokračuje	 se	 i	 se	
zařazováním	ověřených	projektových	dnů	do	výuky,	jsou	oblíbené	a	mají	ohlas.	

						Projekt	Dokážu	to	(soutěž	věkově	smíšených	družstev)	
						Dva	adaptační	pobyty	(4.	a	6.	třída,	částečná	dotace	z	programu	Prevence	rizikového					
chování	v	Ústeckém	kraji)	
							Mikulášská	besídka	(organizují	žáci	9.	třídy),	součástí	je	prodejní	výstava	žákovských	
prací	,,Vánoční	trhy	s	Mikulášem,,	(organizují	žáci	8.	třídy)	
							Svatby	nanečisto	(6.	třída)	
							Vánoční	hrátky	(soutěže	pro	1.	stupeň)	
							Vánoční	hry	(sportovní	soutěž	pro	2.	stupeň)	
							Můj	velký	kamarád	(žáci	8.	třídy	pomáhají	učitelkám	1.	st.	se	zápisem)	
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							My	 se	 školy	 nebojíme	 (učitelky	 1.	 st.	 seznamují	 budoucí	 prvňáčky	 a	 rodiče	
s	prostředím	školy)	
							Noc	s	Andersenem	(pro	2.	třídu;	celorepubliková	akce)	
							Dětský	karneval	
							Šikovné	ruce	(místo	běžného	vyučování,	zdokonalování	pracovních	dovedností)	
							Pomáháme	Zemi	(zapojení	žáků	do	jarního	úklidu	ve	městě)	
							Umím	si	poradit	(chování	člověka	za	mimořádných	situací,	poplach,	ošetřování;	akci	
pomáhají	 zajišťovat	 Záchranná	 služba	 Česká	 Kamenice	 a	 dobrovolní	 hasiči	
z	Mikulášovic)	
							Škola	hrou	(podle	zájmu	činnost	v	pracovních	dílnách;	ke	Dni	dětí)	
							Den	dětí	(na	zahradě	Ráje	poutníků)	
							Akademie	školy	(pro	rodiče	a	veřejnost)	
							Sport	z	nás	dělá	kamarády	
							Vyhlášení	vítězů	sběrové	akce	(PET	lahve,	papír)	
							Plavecký	výcvik	(1.	–	3.	ročník)	
							Šluknovská	 liga	 (sportovní	 zápolení	 šesti	 škol	 v	košíkové,	 florbalu,	 vybíjené	 a	
atletice)	
							Soutěže:	Klokan	(v	matematice);	výtvarná;	sběr	papíru	a	PET	lahví;	recitační	(z	osmi	
žáků,	 kteří	 postoupili	 z	oblastního	 kola	 v	Rumburku	 do	 okresního	 v	Děčíně,	 bylo	 pět	
z	naší	školy);	Mlékonto	(3.	místo	v	celorepublikové	soutěži	společnosti	Laktea)	
							Vystoupení	pěveckého	sboru	(pro	rodiče	a	seniory	z	DPS,	pro	MŠ)	
							Kytarový	koncert	
							Bruslení,	bazén	v	Rumburku	
							Malování	u	Simony	
							Divadelní	představení	(1.	–	9.	třída)	
Některé	další	akce	školy:	
							Dravci	
							Exkurze	IQ	park	Liberec	
							Prezentace	SŠ	a	VOŠ	Varnsdorf,	ZUŠ	Rumburk,	Burza	škol	(9.	třída)	
							Zkušební	testování	žáků	5.	a	9.	ročníku	(ČJ,	M,	AJ)		
							Beseda	–	drogy	a	šikana	
							Exkurze	Tratec	
							Beseda	se	senátorem	Sykáčkem	
							Exkurze	Praha	(6.	–	9.	třída)	
							Školní	výlety	
Také	 školní	 družina	 nabízí	 dětem	 zajímavé	 akce	 (besídky,	 bruslení,	 sport,	 olympiády,	
filmová	představení,	exkurze,	výroba	dárečků).		
Někteří	učitelé	a	provozní	zaměstnanci	vedou	ve	svém	volném	čase	zájmové	a	doučovací	
kroužky,	podnikají	s	dětmi	výlety	do	okolí	a	pořádají	s	nimi	různé	sportovní	akce.	

Letní	 tábor	 byl	 letos	 uspořádán	 již	 poosmnácté,	 popáté	 na	 chatě	 Zvonice	 v	Kořenově;	
trval	12	dnů.	Zúčastnilo	se	ho	51	dětí,	které	byly	rozděleny	do	pěti	oddílů.	Kromě	výletů	
došlo	 na	 návštěvu	 sklárny,	 muzea,	 kina,	 děti	 se	 věnovaly	 hraní	 divadla,	 proběhla	
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diskotéka,	 noční	 hra	 atd.	 Vedoucí:	 Romana	 Horvatovičová,	 Lenka	 Plačková,	 Petr	
Kalousek	 st.,	 Petr	 Kalousek	 ml.,	 Jakub	 Bendžela,	 Filip	 Salač,	 tábor	 organizuje	 Dagmar	
Kalousková;	všichni	se	dětem	věnovali	v	době	své	řádné	dovolené.	

Poděkování	patří	 i	 sponzorům:	MÚ	Mikulášovice,	Tratec	V.	Šenov,	Stap	Vilénov,	MUDr.	
Corn.	

Hospodaření	školy:		

Výnosy	k	31.	12.	2011																								10	663	012	Kč	

Náklady	k	31.	12.	2011																						10	514	110	Kč	

Hospodářský	výsledek																												148	902	Kč	

	

	

C. MĚSTSKÁ	KNIHOVNA	
 

Městská	knihovna	čp.	19	

Knihovnu	 vede	 Ing.	 Naděžda	 Žabková.	 Otevřena	 je	 každý	 čtvrtek	 od	 14	 –	 17	 hodin.	
Zápisné	pro	dospělé	je	30	Kč	a	15	Kč	pro	děti	a	důchodce.	Letos	bylo	zapsáno	85	čtenářů,	
z	toho	12	dětí.	

Knihovna	má	tři	oddělení,	jde	o	úsek	beletrie,	naučné	literatury	a	dětské	knihy.	

Na	konci	roku	2012	měl	knihovní	fond	4	177	knih.	Mimo	tento	fond	knihovna	disponuje	
i	fondem	výměnným,	což	je	asi	300	knih,	které	kolují	mezi	jednotlivými	knihovnami.	

V	tomto	roce	činil	počet	výpůjček	2410	knih.	
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8. 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	‐		čtyřikrát	týdně.	Letos	v	srpnu	byla	dětská	ordinace	bohužel	uzavřena,	neboť	
lékař	odešel	do	důchodu	(dojížděl	z	Rumburka)	a	město	za	něj	nesehnalo	náhradu.	Děti	
byly	v	případě	zájmu	převedeny	do	Vilémova.	

	

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	
 

Dům	pro	seniory	(čp.	730)	je	majetkem	města.	Jde	o	samostatný	objekt	s	16	pokoji	pro	
jednotlivce	a	se	4	pokoji	pro	dvojice.	Tři	místnosti	v	domě	slouží	jako	nebytové	prostory	
určené	 pro	 podnikatelskou	 činnost,	 v	současné	 době	 je	 zde	 pedikúra,	 kadeřnictví	 a	
kancelář	správy	panelových	domů.		
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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.		

Zdravotní	stav	obyvatel	domu	musí	být	takový,	aby	byli	schopni	vést	samostatný	život,	
komplexní	péče	se	zde	neposkytuje.	Kuchyňka	a	sociální	zařízení	jsou	společné.		

Letos	bylo	vyměněno	11	oken	za	plastová.	

	 	



29 
 

9. SPOLKY,	SDRUŽENÍ	A	CÍRKEV	
 

	

Sbor	dobrovolných	hasičů	

Složení	výboru	–	starostka	Oldřiška	Petříková	
																														náměstek	starostky	–	Ing.	Václav	Vlček	
																														velitel	–	Petr	Jehlička	
																														zástupce	velitele	–	Horst	Hentschel	
																														další	 členové	 výboru	 –	 Roman	 Provazník,	 Josef	 Šulc,	 Jiřina	 Ringel,	
Jaroslava	Víšková,	Marek	Jaňour	
Hasiči	letos	zasahovali	u	15	technických	výjezdů	(čištění	koupaliště,	likvidace	následků	
dopravních	nehod	atd.	).	
Výjezdová	jednotka	zasahovala	u	9	požárů:	

II.				hořící	saze	ve	středních	

VI.			garáž	v	dolních,	bývalý	vodojem	ve	středních	

VII.		rekreační	chata	v	Dolní	Poustevně	

VIII.	bývalá	fara	v	Brtníkách,	balíky	sena	(2x)	

IX.			rodinný	dům	v	Knížecím,	balík	sena	ve	středních	

Pomoc	při	zajišťování	akcí:	

ples	města,	 ples	 sportovní	 a	myslivecký;	 jízda	 velikonočních	 jezdců;	 pálení	 čarodějnic;	
RETRO	 1.	 máj;	 na	 školní	 akci	 vyhlášení	 poplachu;	 Dětský	 den;	 průjezd	 cyklistického	
závodu	Tour	de	Feminy	a	Tour	de	Zeleňák;	koncert	skupiny	Katapult;	advent	na	náměstí.	

V	únoru	byl	uspořádán	již	53.	hasičský	ples.	

Průběžně	 jsou	 pořádána	 školení	 a	 je	 zajišťována	 odborná	 příprava	 členů	 výjezdové	
jednotky,	každé	úterý	se	provádí	údržba	techniky	a	výstroje.	

Na	rok	2012	byl	schválen	rozpočet	558	000	Kč.	Městem	byl	však	zakoupen	repasovaný	
hasičský	vůz	T‐815	CAS	(cena	2,5	milionu),	a	proto	byl	rozpočet	navýšen	na	2	714	000	
Kč.	Z	koupě	tohoto	vozu	měli	členové	sboru	opravdovou	radost,	byl	více	než	zapotřebí.		
V	provozu	byl	ponechán	vůz	CAS	DC	82‐60.	Starší	CAS	DC	17‐13	(rok	výroby	1965)	byl	
nabídnut	 k	 prodeji;	 loni	 bylo	 kvůli	 špatnému	 technickému	 stavu	 vyřazeno	 vozidlo	 zn.	
AVIA.		

Z	krajské	dotace	za	výjezdy	mimo	katastr	byla		sboru	uhrazena	částka	asi	46	000	Kč,	ze	
které	 byl	 zakoupen	 zásahový	 komplet,	 kalhoty,	 trhací	 háky,	 svítící	 zastavovací	 terč	 a	
svítilny.	
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Kroužek	mladých	hasičů	vede	Jiřina	Ringel	–	Szöllösiová	(bydlí	v	Hinterhermsdorfu).	

	

	

Myslivecké	sdružení	Tesák	

Rok	2012	byl	 pro	myslivecké	 sdružení	 významný,	 dokonce	 se	dá	 říct	 zlomový.	 Jednak	
byl	 po	 pěti	 letech	 zvolen	 nový	 výbor,	 ale	 také	 byla	 ukončena	 desetiletá	 smlouva	 o	
pronájmu	honitby	Tanečnice,	která	byla	uzavřena	mezi	MS	a	Lesy	ČR.	

Nový	výbor:		

Mgr.	Jiří	Lipenský	–	předseda	
Štěpán	Houska	–	myslivecký	hospodář	
Ing.	František	Šulc	ml.	–	finanční	hospodář	
Ing.	Václav	Vlček	–	jednatel	
Josef	Nenadál	–	brigádnický	a	kynologický	referent	
	
Plán	činnosti:	 finanční	plán,	 sčítání	kmenových	stavů	zvěře,	úhrada	pronájmu	honitby,	
příprava	vyjednávací	pozice	k	uzavření	smlouvy	o	pronájmu	honitby	v	r.	2013	na	dalších	
deset	let.	
Počítá	 se	 s	pomocí	 členů,	 kteří	 odstoupili	 ze	 starého	 výboru	 (Josefa	 Horvatoviče,	
Jaroslava	Strejce	a	Josefa	Šťastného).	 	 	 	 	 	 	

Letos	byla	ukončena	desetiletá	nájemní	smlouva	s	dosavadním	nájemcem	na	restauraci	
Svatý	Hubert,	kterou	má	MS	ve	vlastnictví.	

Stejně	jako	v	minulých	letech	se	i	letos	sdružení	podílelo	na	údržbě	luk	jednak	pro	město	
Mikulášovice,	 ale	 také	 pro	 CHKO	Labské	 pískovce.	 Sdružení	 tuto	 činnost	 provozuje	 za	
účelem	získání		finančního	příjmu.	

Na	letošních	prvních	Nožířských	slavnostech	v	květnu	sdružení	přispělo	občerstvením,	a	
to	 zvěřinovým	 gulášem;	 členové	 také	 zorganizovali	 pro	 děti	 soutěž	 s	mysliveckou	
tematikou.		

Myslivci	v	průběhu	roku	2012	zorganizovali	pro	veřejnost	i	své	členy	několik	tradičních	
akcí.	 V	lednu	 byla	 uspořádána	 pro	 členy	 a	 pozvané	 hosty	 poslední	 leč	 (součástí	 byl	 i	
myslivecký	soud,	tombola,	hudba).	V	listopadu	byla	zorganizována	hubertská	zábava,	na	
kterou	 přišlo	 téměř	 dvě	 stě	 lidí,	 hrála	 skupina	 Nova	 Mix,	 nechybělo	 občerstvení	 ze	
zvěřiny	a	tombola	(také	zvěřina).	

	Propagaci	 myslivosti	 i	 své	 činnosti	 zajišťuje	 sdružení	 na	 svých	 webových	 stránkách	
www.ms‐	 tesák.webnode.cz	 nebo	 občasným	 zveřejněním	 zajímavého	 článku	
v	Mikulášovických	novinách.	
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Spolek	historiků		

Spolek	 byl	 založen	 v	roce	 2004,	 předsedou	 je	 B.	 Čáslavský,	 dalšími	 členy	 jsou	 Ing.	 P.	
Postl,	P.	Horák,	H.	Hentschel,	T.	Fúsek,	H.	Marschner,	Mgr.	O.	Vodáková	a	M.	Kořínek.	Za	
několik	 let	 existence	 spolku	 zpracovali	 50	 různých	 témat	 do	 59	 článků	 otištěných	
v	mikulášovickém	měsíčníku	a	odměnou	jim	je	zájem	čtenářů.	Historici	se	také	obracejí	
na	 své	 čtenáře	 s	prosbou	 o	 zapůjčení	 materiálu	 (zvláště	 o	 dolních	 Mikulášovicích,	 ze	
kterých	se	toho	zachovalo	jen	velice	málo).	Ve	své	práci	byli	historici	vždy	podporováni	
městem.	

V	Mikulášovických	novinách	v	r.	2012	vyšly	tyto	články:	

							Zima,	jak	ji	už	neznáme	(P.	Horák)	
							Historici	bilancují		
							Hřbitov	v	Mikulášovicích	(	P.	Postl)	
							Spolek	historiků	navštívil	Míšeň	
,,Tip	 na	 výlet,,	 (	 typy	 na	 výlety	 nejen	 do	 našeho	 okolí,	 ale	 i	 do	 přilehlého	 německého	
pohraničí;	připojeny	 jsou	podrobnosti	 jako	kudy	se	vydat,	ceny	vstupného,	zajímavosti	
…).	
							Kde	je	dům	holubí…	
							Vlčí	prameny	
							Zemská	zahradní	výstava	v	Löbau	
							Objevujeme	Chřibskou	
							Tři	věže	jedním	tahem	
	
	Na	konci	roku	členové	spolku	uspořádali	výlet	do	Míšně.	
	
	

	

Mikulášovický	pěvecký	sbor		

Do	repertoáru	pěveckého	sboru	patří	lidové	písně,	čeští	autoři	jako	např.	B.	Smetana,	ale	
také	 skladby	 barokních	 (A.	Michna	 z	Otradovic)	 a	 renesančních	 autorů,	 dále	 duchovní	
hudba.	Sbormistryní	je	Jana	Zimmerová;	zkoušky	se	konají	každé	úterý.	

Sbor	 pravidelně	 spolupracuje	 s	Vilémovským	 chrámovým	 sborem,	 se	 Základní	
uměleckou	školou	v	Rumburku	a	na	klavír	nebo	varhany	je	doprovází	Patrik	Engler.	

Složení	 sboru:	 1.	 hlas	 –	 Jana	 Zimmerová,	 Petra	 Zimmerová,	 Lenka	 Hýblová,	 Libuše	
Nikitinová;	2.	hlas	–	Marcela	Zimmerová,	Beatrice	Patzeltová,	Jarmila	Urbanová;	3.	hlas	–	
Dagmar	Kalousková,	Jana	Kadlecová;	4.	hlas	–	Petr	Kovář,	Roman	Klinger.					
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Účinkování	sboru:	

8.	1.			kostel	v	Sebnitz,	setkání	lidí	dobré	vůle	
17.	3.	kostel	sv.	v	Mikulášovicích,	postní	mše	
8.	4.		kostel	sv.	Mikuláše,	velikonoční	mše	
14.	4.	kostel	sv.	Mikuláše,	koncertní	provedení	mše	Boží	milosrdenství,	autorem	je	Patrik	
Engler	
1.	6.		kostel	sv.	Mikuláše,	Noc	kostelů	
14.	6.	kaplička	na	Salmově,	mše	
16.	 6.	 náměstí	 v	Mikulášovicích,	 státní	 hymna	 při	 slavnostním	 zakončení	 celostátního	
přeboru	v	turistickém	závodě	
24.	6.	kostel	v	Sebnitz,	oslava	120.	výročí	založení	kostela	
1.	7.		kostel	sv.	Mikuláše,	mše	a	návštěva	vikáře	
4.	8.		Loreta	v	Rumburku,	slavnost	Porciunkle	
9.	9.		kostel	sv.	Mikuláše,	biřmování	a	mše	s	účastí	biskupa	
15.	 9.	 kostel	 sv.	 Mikuláše,	 koncert	 na	 počest	 20.	 výročí	 založení	 Vilémovského	
chrámového	sboru	
1.	12.		náměstí	v	MKL,	rozsvícení	vánočního	stromu	
9.	12.	kostel	sv.	Mikuláše,	slavnostní	mše	
22.	12.	kostel	 sv.	Mikuláše,	koncertní	provedení	České	mše	vánoční	 J.	 J.	Ryby	v	podání	
místního	pěveckého	sboru,	Vilémovského	chrámového	sboru	a	hudebníků	Šluknovska;	
vysokou	úroveň	provedení	posluchači	ocenili	dlouhým	potleskem.	
24.	12.	kostel	sv.	Mikuláše,	půlnoční	mše	
26.	12.	kostel	sv.	Vavřince	v	Rumburku,	koncertní	provedení	Rybovy	mše			
29.	12.	kostel	v	Chřibské	a	30.	12.	kostel	ve	Šluknově	–	Rybova	mše	
	
	
			

Český	svaz	chovatelů	

Český	 svaz	 chovatelů,	 ZO	 se	 sídlem	 v	Mikulášovicích;	 v	rámci	 tohoto	 svazu	 pracuje	
kroužek	mladých	chovatelů,	který	založil	a	vede	Vlastimil	Jura.	Mladí	chovatelé	(MCH)	se	
scházají	každý	týden,	chovají	psy,	kočky,	morčata,	papoušky…	

Letošní	akce:	

7.	 4.	 ,,Soutěž	 o	 nejhezčí	 mikulášovickou	 kraslici,,	 –	 uspořádání	 3.	 ročníku	 výstavy	 a	
soutěže	ve	Slovanském	domě.	Soutěžilo	se	v	pěti	kategoriích,	následně	proběhla	veřejná	
aukce,	část	výnosu	dostali	mladí	soutěžící	a	část	organizace.	Akci	podpořilo	město.	

12.	–	15.	4.	Účast	na	veletrhu	FOR	PETS	v	Praze,	spojené	s	vystavováním	morčat	našich		
mladých	členů.	
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2.	 –	 5.	 8.	 Účast	 v	celostátním	 kole	 olympiády	MCH	 v	Čáslavi,	 kde	 reprezentovali	 okres	
Děčín.	Bylo	to	vyvrcholení	letošní	činnosti,	naši	mladí	chovatelé	získali	3.,	5.	a	8.	místo	ve	
vědomostní	soutěži.		

29.	9.	,,4.	výstava	zvířat	v	držení	MCH	z	Mikulášovic,,	ve	Slovanském	domě.	Vystavovalo	
10	 mladých	 chovatelů	 s	16	 zvířaty	 a	 poprvé	 se	 zúčastnilo	 i	 7	 dospělých	 s	75	 zvířaty.	
Vystavovaná	 zvířata:	 drobní	 hlodavci	 a	 exoti,	 kočky,	 drůbež,	 holubi,	 králíci	 atd.	 Díky	
výstavě	se	do	svazu	přihlásilo	pět	dospělých	a	tři	mladí.	Byla	to	úspěšná	akce.	

12.	 ‐14.	10.	Proběhla	akce	 ,,72	hodin	–	Ruku	na	 to!,,	 (celostátní	akce	České	rady	dětí	a	
mládeže).	V	rámci	 zooterapie	mladí	 chovatelé	navštívili	místní	 domov	pro	 seniory,	 ale	
nikdo	neprojevil	zájem.	Součástí	tohoto	projektu	byl	také	úklid	salmovského	lesa.		

	

	

Mykologický	kroužek	

Kroužek	 od	 letošního	 roku	 vede	 Miroslava	 Záveská,	 členové	 se	 pravidelně	 scházejí	
každou	druhou	středu	v	měsíci.		

Duben	 –	 U	 příležitosti	 Dne	 Země	 se	 do	 úklidu	 města	 zapojili	 i	 mykologové,	 posbírali	
odpadky	 z	okraje	 silnice	 Mikulášovice	 –	 Brtníky.	 Na	 konci	 měsíce	 zapálili	 svou	
čarodějnici.	

Květen	 –	 Tradiční	 ,,otevírání	 lesa,,	 se	 uskutečnilo	 na	 cestě	 za	 koupalištěm;	 potom	
občerstvení.	

Účast	 na	 Nožířských	 slavnostech,	 kde	 měli	 členové	 spolku	 svůj	 stánek	 s	houbovými	
specialitami.	Zajistili	i	houbařskou	soutěž	pro	děti.		

Červen	 –	 Členové	 pomáhali	 při	 zajišťování	 technického	 dozoru	 na	 Mistrovství	 ČR	
v	turistickém	závodě	v	Mikulášovicích.		

Září	–	Společná	vycházka	houbařů	do	lesa.	

Říjen	‐	 ,,Houbařský	šmak,,	v	restauraci	U	Vladařů.	Druhý	den	pak	byla	uspořádána	akce	
ve	spolupráci	s	Obecně	prospěšnou	společností	České	Švýcarsko,	která	podpořila	osvětu	
správného	houbaření	 (vycházka	a	poté	posezení	v	Ráji	poutníků,	kde	byly	posuzovány	
nasbírané	houby).	

,,Houbařské	zavírání	 lesa,,;	 v	 restauraci	na	Tomášově	se	členové	pochlubili	 suchohřiby	
smrkovými,	 bedlou	 vysokou,	 třepenitkou	 makovou,	 holubinkou	 hlínožlutou	 a	
tmavozelenou.	
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Klub	filatelistů	

Klub	 má	 osm	 členů,	 kteří	 jsou	 členy	 Svazu	 filatelistů	 v	Praze.	 Předsedou	 je	 Václav	
Kutílek.	

	

	

ŘÍMSKOKATOLICKÁ	FARNOST	

	

Římskokatolická	 farnost	 pořádala	 pravidelně	 bohoslužby	 dvakrát	 týdně.	Mše	 svaté	 se	
konaly	ve	čtvrtek	v	18	hod.	a	v	neděli	v	10.30	hodin.	

Ve	 farnosti	 působí	 páter	 Jacek	 Kotisc,	 který	 slouží	 mše	 svaté.	 Kostelníkem	 je	 Rudolf	
Mayer,	o	květinovou	výzdobu,	oltářní	prádlo	a	úklid	se	starají	členové	farnosti.	Mše	svaté	
jsou	 doprovázeny	 na	 varhany	 (loni	 prošly	 generální	 opravou),	 varhaníkem	 je	 Patrik	
Engler.	

Návštěvnost	mše	svaté	je	různá,	o	nedělích	navštíví	bohoslužby	dvacet	až	třicet	věřících,	
v	pracovních	 dnech	 je	 jejich	 počet	 nižší.	 Ve	 farnosti	 se	 pravidelně	 zvoní	 před	 každou	
bohoslužbou	(velkým	zvonem	ve	věži,	který	byl	odlit	v	Chomutově,	je	to	poslední	z	pěti	
zvonů	pořízených	v	r.	1921)	a	během	mše	svaté	se	zvoní	sanktusovým	zvonem	(zvonek	
v	malé	věži).		

Velkým	 svátkem	 pro	 farnost	 je	 Velikonoční	 neděle,	 letos	 se	 podruhé	 konala	 jízda	
velikonočních	jezdců,	které	se	zúčastnilo	jedenáct	jezdců	na	koni	(i	ženy).	Před	průvodem	
byla	 sloužena	mše	 svatá,	 kterou	 celebroval	 p.	 J.	 Kotisz,	ministrovalo	 osm	ministrantů.	
Mše	se	zúčastnilo	více	jek	250	věřících	a	přihlížejících.	O	hudební	doprovod	se	postaral	
Vilémovský	 chrámový	 sbor,	 Mikulášovický	 pěvecký	 sbor	 a	 orchestr	 Šluknovska,	
dohromady	účinkovalo	více	jak	60	hudebníků.	Po	mši	svaté	a	po	požehnání	na	schodišti	
před	kostelem	se	vydal	průvod	jezdců,	pěvců	a	hudebníků,	aby	rozhlásili	světu	zprávu	o	
vzkříšení	Krista.	Počasí	bylo	chladné	se	sněhovou	přeháňkou.	

1.6.	Mikulášovická	farnost	se	zapojila	do	celostátní	akce	Noc	kostelů.	Kostel	byl	otevřený	
od	18	do	23	hodin.	

3.6.	Konala	se	bohoslužba	v	kapli	nejsvětější	Trojice	v	horních	Mikulášovicích	od	10.30.	

10.6.	 Slavnost	 těla	 a	 krve	 Páně	 ‐	 mše	 byla	 zahájena	 v	kostele	 sv.	 Mikuláše	 v	10	 hod.	
Tentokrát	 se	 do	Mikulášovic	 vydali	 věřící	 z	Vilémova	 a	Dolní	 Poustevny,	 aby	 společně	
oslavili	 ,,Boží	 tělo,,.	 Tradice	 průvodu	 byla	 v	Mikulášovicích	 zachována	 i	 v	době	
socialismu.	Od	padesátých	let,	kdy	bylo	zakázáno	konat	církevní	obřady	na	veřejnosti,	se	
farníci	 museli	 smířit	 s	průvodem	 uvnitř	 kostela.	 V	letošním	 roce	 se	 průvod	 po	
desetiletích	 uskutečnil	 tak,	 jak	 bylo	 ve	 zdejším	 kraji	 zvyklostí.	 Po	 domluvě	 s	vedením	
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města	 farníci	 postavili	 oltář	 ve	 městě	 a	 ne	 na	 zahradě	 u	 kostela,	 jak	 tomu	 bylo	
v	minulých	letech.	Po	slavnostní	mši	se	vydal	průvod	městem.	V	čele	průvodu	byl	nesen	
kříž,	následovali	ministranti	a	za	nimi	družičky,	které	rozhazovaly	okvětní	lístky.	Pak	šli	
nosiči	 s	lucernami,	 za	 nimi	 pan	 farář	 s	monstrancí,	 nad	 níž	 byl	 nesen	 baldachýn.	 Za	
farářem	 nechyběly	 ani	 procesní	 vlajky.	 Průvod	 doprovázel	 dechový	 soubor	 a	 několik	
desítek	 věřících.	 První	 oltář	 byl	 naproti	 kostelu,	 zde	 u	 Panny	 Marie	 s	Ježíškem	 se	
uskutečnila	první	pobožnost.	Pak	se	procesí	vydalo	směrem	ke	Slovanskému	domu,	kde	
byl	vystaven	oltářík	Božího	srdce	Páně,	u	kterého	se	zastavilo	podruhé.	Pak	se	průvod	
vydal	až	k	Fürleho	kapli,	kde	byl	třetí	oltář.	Od	kapličky	se	šlo	zpět	před	kostel,	kde	se	
pokleklo	před	oltářem	sv.	Antonína	a	kde	p.	farář	požehnal	počtvrté	městu.	Procesí	bylo	
zakončeno	písní	Bože,	chválím	tebe	před	hlavním	oltářem	v	kostele.	

14.6.	 Mši	 při	 poutní	 bohoslužbě	 u	 kaple	 nejsvětějšího	 srdce	 Ježíšově	 na	 Salmově	
celebroval	od	18	hod.	p.	Pavel	Procházka	z	Velkého	Šenova	a	p.	J.	Kotisz.	

10.11.	 Farnost	 pořádala	 mariánskou	 pobožnost	 u	 příležitosti	 žehnání	 nově	 vystavěné	
Balzerovy	kaple	v	dolních	Mikulášovicích.	

9.12.	 Slavnostní	 bohoslužba	 ke	 cti	 patrona	města	 sv.	 Mikuláše	 –	 mši	 celebroval	 páter	
Michael	Slavík,	generální	vikář	pražské	diecéze.	 	Zazněla	zpívaná	mše	od	Aloise	Groha,	
která	 byla	 složena	 pro	 kostel	 v	Rumburku.	 Zpíval	 Vilém.	 chrám.	 sbor,	 Mikul.	 pěvecký	
sbor	a	Sebnitzský	sbor	za	doprovodu	orchestru.		

9.12.	Farnost	pořádala	varhanní	koncert.	Hrál	 varhaník	poutní	baziliky	ve	Filipově,	 Jiří	
Chlum.	Návštěvnost	byla	velmi	malá,	koncertu	naslouchalo	šestnáct	posluchačů.	

22.12.	 V	kostele	 se	 konal	 předvánoční	 koncert,	 zazněla	 Česká	 mše	 vánoční	 J.	 J.	 Ryby	
v	provedení	Vilém.	chrám.	sboru,	Mikul.	pěv.	sboru	za	doprovodu	orchestru	Šlukovska.	
Zájem	o	koncert	byl	překvapivě	veliký.	

24.12.	Půlnoční	mše	svatá	 se	konala	ve	22.30	hod.,	zpíval	Mikul.	pěv.	sbor.	V	kostele	se	
shromáždilo	více	jak	sto	dvacet	lidí.	

V	prosinci	bylo	v	kostele	požehnáno	nové	oltářní	prádlo,	dosud	používané	bylo	pořízeno	
před	 r.	 1945.	 Oltářní	 ubrusy	 ušila	 Inge	 Hampelová,	 použitá	 krajka	 byla	 zakoupena	 u	
firmy	Topak.	
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10. 		SPORT		A		TĚLOVÝCHOVA	
	

Sportovní	 zařízení	 ve	 městě:	 dvě	 fotbalová	 hřiště,	 dva	 kurty	 na	 tenis	 a	 odbíjenou,	
přírodní	koupaliště,	sportovní	hala	se	dvěma	sály,	posilovnou	a	kuželna.		

	

Fotbalový	oddíl	

V	čele	výboru	Fotbalového	oddílu	Spartak	Mikov	Mikulášovice	stojí	předseda	J.	Šulc,	jako	
sekretářka	a	pokladnice	pracuje	M.	Linhartová;	ostatní	členové	–	Z.	Novák,	F.	Möser	a	P.	
Procházka.	

Dospělí	 hrají	 ll.	 třídu	 okresního	 přeboru,	 složení	 mužstva	 se	 od	 loňska	 nezměnilo.	
Vedoucím	je	P.	Procházka	a	trenérem	J.	Kestner.	V	sezoně	2011	‐2012	se	hráči	umístili	
na	7.	místě	stejně	jako	loni.	

Starší	přípravka	 hraje	 okresní	 přebor,	 v	sezoně	 2011	 –	 2012	 hráli	 opět	 pod	 hlavičkou	
Spartak	Mikov	Mikulášovice	a	skončili	na	11.	místě.	Vedoucím	je	L.	Weihs,	trenérem	A.	
Jandus	a	asistentem	trenéra	S.	Paťha.	

Problémem	oddílu	je	nedostatek	hráčů,	chybí	např.	dorostenecký	oddíl	(jde	o	populačně	
slabé	ročníky).	

V	létě	v	době	 letní	přípravy	proběhl	III.	memoriál	 J.	Hýbla	a	M.	Linharta	v	malé	kopané.		
Scházejí	se	tu	registrovaní	i	neregistrovaní	hráči.		

Do	 tradičních	 akcí	 fotbalistů	 patří	 pořádání	 sportovního	 maškarního	 plesu	 (březen),	
výtěžek	 ze	 vstupného	 a	 z	prodeje	 tomboly	 pomáhá	 krýt	 náklady	 na	 cestovné	 na	
mistrovská	utkání,	placení	rozhodčích	na	domácích	mistrovských	zápasech	a	k	dalšímu	
chodu	oddílu.	V	prosinci	byl	 jako	každý	 rok	uspořádán	pro	malé	 fotbalisty	Mikulášský	
turnaj	s	čertem	a	Mikulášem.	

Největším	sponzorem	v	této	sezoně	byla	KOREKTA	Mikulášovice,	dalšími	sponzory	byly	
ALATEX	Mikulášovice,	Mikov	a	Conmetron	z	Lipové	u	Šluknova.	

	

	

Turistický	oddíl	mládeže	(TOM)	

Úspěšný	turistický	oddíl	dlouhodobě	vede	T.	Fúsek,	který	v	letošní	anketě	Nejúspěšnější	
sportovci	okresu	Děčín	2011	získal	4.	místo.	
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Duben	 –	 Přímý	 postup	 do	 závodů	 Českého	 poháru	 si	 zajistil	 jen	 dorostenec	 Zdeněk	
Plešinger	 a	 Tomáš	 Fúsek	 za	 muže.	 Ostatní	 členové	 TOM	 si	 účast	 museli	 vybojovat	
v	rámci	tříkolového	poháru	ústeckého	kraje.	

Výsledky	mistrovství	Ústeckého	kraje:	

nejmladší	žákyně	 –	1.	místo	 	Andrea	Fúsková,	2.	místo	Eliška	Šimková;	 	 starší	žáci	 –	1.	
místo	 Jakub	Zeman;	 	starší	dorostenci	–	1.	místo	 	 	David	Machorek;	 	ženy	A	 	 ‐	 	2.	místo	
Květa	Fúsková;	 	muži	A	‐	1.	místo		Tomáš	Fúsek,	2.	m.	 	Jakub	Bendžela,	3.	m.	Tomáš	Le	
Van,	4.	m.	Filip	Salač,	5.	m.	Petr	Kalousek.		

Výsledky	poháru	Ústeckého	kraje:	

nejmladší	žákyně	–	1.	místo	A.	Fúsková,	2.	m.		E.	Šimková;		starší	žáci		‐	1.	místo	J.	Zeman;		
starší	dorostenci	–	1.	místo		D.	Machorek,	2.	m.		Z.	Plešinger;	ženy	A	–	1.	místo	K.	Fúsková;		
muži	A	 –	1.	místo	T.	Fúsek,	2.	m.	 J.	Bendžela,	4.	m.	 	 F.	 Salač,	5.	m.	 	T.	Le	Van,	6.	m.	 	P.	
Kalousek,	7.	m.		Zdenek	Doutnáč,	8.	m.		Daniel	Charvát.			

Červen	(16.	6.)	Sezona	vyvrcholila	mistrovstvím	České	republiky	v	turistickém	závodě,	
které	 bylo	 uspořádáno	 v	Mikulášovicích.	 Předcházely	 tomu	 týdny	 příprav.	 Do	 našeho	
města	 se	 sjela	 kompletní	 běžecká	 špička,	 tratě	 byly	 náročné	 a	 počasí	 přálo.	 Od	
nejmladšího	žactva	až	po	veterány	bojovali	nejen	o	letošní	tituly	MČR,	ale	také	o	zařazení	
do	 české	 reprezentace.	 Organizátoři	 i	 město	 svou	 práci	 zvládli	 dobře,	 díky	 patří	 i	
sponzorům	 a	 mnoha	 pomocníkům	 (rozhodčím	 i	 těm,	 kteří	 se	 věnovali	 technickému	
zabezpečení).	

Pořadí	mikulášovických	závodníků	na	MČR:	

nejmladší	žákyně	–	8.	Andrea	Fúsková,	9.	Eliška	Šimková	

starší	dorostenci	–	6.	David	Machorek	

ženy	A	–	9.	Květa	Fúsková	

muži	A	–	4.	Tomáš	Fúsek,	10.	Filip	Salač,	13.	Tomáš	Le	Van,	15.	Jakub	Bendžela,	16.	Petr	
Kalousek		

Do	české	reprezentace	na	mezinárodní	závody	se	prosadili	tři	sportovci	z	našeho	města:	
A.	Fúsková,	D.	Machorek	a	T.	Fúsek.	

Červenec	 –	 TOM	 se	 připojil	 ke	 krajskému	 projektu	 ,,Netradiční	 prázdniny	 na	
Šluknovsku,,.	 Týkalo	 se	 to	 především	 nejmladších	 a	 v	době	 prázdninového	 uzavření	
mateřské	školy	pomohli	 i	některým	maminkám,	které	neměly	hlídání.	TOM	se	zabývá	i	
běžnou	turistickou	činností,	která	je	otevřená	každému	zájemci.	

Září	 –	Na	mistrovství	 ČR	ve	 štafetách	 v	západočeských	Kralovicích	 získali	mikulášovičtí	
muži	stříbro;	složení	družstva:	Filip	Salač,	Tomáš	Le	Van	a	Tomáš	Fúsek.	Mužské	štafety	
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od	 nás	 získaly	 za	 posledních	 osm	 let	 7	 medailí	 (5	 zlatých	 a	 2	 stříbrné).	 Tím	 se	
Mikulášovice	řadí	v	týmových	soutěžích	na	čelo	republikových	tabulek.		

	

	

Oddíl	kuželek	

Oddíl	kuželek	je	součástí	TJ	Spartak	Mikulášovice	a	účastní	se	soutěže	Severočeská	divize.	
V	sezoně	2011‐2012	hrozil	sice	sestup,	ale	nakonec	postoupili,	ze	čtrnácti	oddílů	skončili	
na	11.	místě.	

Hráči:	 Petr	Kalousek,	 Ludvík	Kvasil,	 Jan	Hampel,	 Josef	Mokrejš,	Milan	Mokrejš,	Miluše	
Trojanová,	Jiří	Trojan	ml.,	Vojtěch	Trojan.	

Protože	 kuželna	 v	minulosti	 nebyla	 bohužel	 zkolaudovaná,	 probíhají	 v	současné	 době	
jednání	 o	 legalizaci	 stavby.	 Na	 tuto	 skutečnost	 navazují	 další	 záležitosti	 ohledně	
možných	oprav	a	rekonstrukce	budovy	i	herního	zařízení.	

	

	

Oddíl	odbíjené	

	Rok	2012	 znamenal	 pro	 volejbal	 v	Mikulášovicích	dost	 podstatnou	 změnu.	 Po	mnoha	
letech	 ukončilo	 družstvo	mužů	 (F.	 Mäsiar,	 Z.	 Raichart,	 Z.	 Corn,	 J.	 Koděra,	 P.	 Krupka,	 J.	
Mach,	R.	 Landa,	 J.	 Bláha,	 E.	 Bláha,	 P.	 Bláha)	 svou	 aktivní	 činnost	v	 okresní	 volejbalové	
soutěži.	

	Družstvo	 žen	 v	 soutěži	 pokračovalo,	 ale	 odchodem	 stálých	 hráček	 (A.	 Rennerová,	 M.	
Hrdličková,	Z.	Koděrová,	H.	Cornová,	 J.	Trojanová,	R.	Hentschelová,	 J.	Hoštičková),	bylo	
nutné	 zcela	 změnit	 sestavu.	 Základnu	 posílily	 mladé	 volejbalistky	 z	 řad	 našich	
dorostenek	 (odchovankyně	 D.	 Kalouskové).	 Družstvo	 hrálo	 nově	 ve	 složení:	 I.	
Pekárková,	 D.	 Kalousková,	 M.	 Kulhavá,	 I.	 Krpálková,	 R.	 Jandlová,	 P.	 Zimmerová,	 D.	
Jacyková,	 J.	 Suková	 a	 skončilo	 v	 okresní	 soutěži	 na	 4.	 místě.	 Svou	 činnost	 v	 práci	 s	
volejbalovým	dorostem	ukončila	ze	zdravotních	důvodů	p.	uč.	M.	Novotná	(už	v	r.	2011)	
a	 D.	 Kalousková	 získala	 pro	 práci	 s	 dětmi	 novou	 posilu	 ‐	 bývalého	 svěřence	 J.	 Bláhu.	
Družstvo	dětí	obsadilo	ve	své	soutěži	3.	místo.	 Je	 jen	škoda,	že	zájem	dětí	o	volejbal	 je	
velmi	malý.	

	I	když	muži	již	nezasahují	do	okresního	klání,	na	pravidelných	pondělních	trénincích	se	
scházejí	všichni	dospělí	volejbalisté.	Během	letních	prázdnin	probíhají	tréninky	dvakrát	
týdně,	vždy	v	pondělí	a	ve	čtvrtek.	Nejenom	že	všichni	udělají	něco	pro	své	zdraví,	ale	
společně	si	užijí	i	radost	ze	hry,	kterou	volejbal	zcela	určitě	poskytuje.	

	



39 
 

	

Step	by	Step	

Hlavní	 choreografkou	 a	 uměleckou	 vedoucí	 této	 taneční	 školy	 je	 Alžběta	 Kestnerová,	
v	práci	 jí	 pomáhá	 Kateřina	 Sýkorová.	 Škola	 se	 zabývá	 tanečními	 styly	 disco	 –	 dance,	
street	–	show	a	show	dance.	

Některé	 akce:	 V	květnu	 se	 skupina	 se	 zúčastnila	 Mistrovství	 ČR	 Svazu	 učitelů	 tance	
v	České	 Lípě,	 šlo	 o	 soutěž	 dětí	 a	 juniorů.	Mikulášovičtí	 tanečníci	 startovali	 v	disciplíně	
shov	předtančení.	

V	červnu	se	taneční	skupina	na	hřišti	u	Slovanského	domu	rozloučila	se	sezonou	tancem,	
soutěžemi	a	zábavou.	

	

	

Florbal	

Mladí	 florbalisté	 se	 scházejí	 řadu	 let.	 Zapojují	 se	 do	 Florbalové	 ligy	 Severu,	 což	 je	
amatérská	 soutěž	 mládeže,	 která	 probíhá	 celou	 zimu	 v	naší	 sportovní	 hale.	 Liga	 je	
otevřená	všem	zájemcům,	 jedinou	podmínkou	 je,	že	hráči	nesmí	hrát	oficiální	soutěž	a	
věk	do	26	let.	Naši	florbalisté	mají	dvě	družstva:	Jetix	a	FS.	Pořadatelem	soutěže	je	TOM	
Mikulášovice,	 akci	 podporuje	 i	 město,	 dále	 Místní	 akční	 skupina	 Šluknovsko	 a	
Schrödingerův	institut.	
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11. 		PŘEHLED		UDÁLOSTÍ,			KULTURNÍCH		A		SPOLEČENSKÝCH		AKCÍ	
 

	

LEDEN	

	13.	1.		Technology	(elektronická	hudba)	ve	Slovanském	domě	(i	v	dalších	měsících).		

14.	 1.	 	Poslední	 leč	 uspořádalo	myslivecké	 sdružení	 Tesák	 pro	 členy	 a	 pozvané	 hosty;	
součástí	zábavy	byl	jako	vždy	i	myslivecký	soud	a	tombola.	

28.1.	 	7.	 reprezentační	ples	města,	 akci	 zahajovalo	 předtančení	 skupiny	 Step	 by	 Step	 a	
zástupkyně	 varnsdorfské	 skupiny	 Stars.	 Střídala	 se	 hudba	 od	 dechovky	 po	 rokenrol,	
nechyběla	tombola,	byl	to	opět	nekuřácký	ples.	

Ve	 Slovanském	 domě	 byla	 otevřena	 restaurace	 OK	 Klub.	 V	 domě	 začala	 rekonstrukce	
sociálního	zařízení	a	oprava	schodiště.	

Změny	 v	územním	plánu	mají	 být	 provedeny	 do	 31.	 1.	 2015;	 občané	 byli	 vyzváni,	 aby	
předkládali	 své	 návrhy.	 Aktualizace	 ÚP	 je	 proces	 náročný	 nejen	 administrativně,	 ale	 i	
finančně.	(Zastupitelstvo	města	rozhodlo	o	pořízení	nového	plánu	21.	2.	2011.)	

	

ÚNOR	

1.	2.		V	ZŠ	zápis	do	budoucí	1.	třídy.	

11.	2.		53.	ples	sboru	dobrovolných	hasičů,	začalo	se	předtančením	skupin	z	Mikulášovic,	
Rumburka	a	Jiříkova,	nechyběla	tombola.	

OV	ČSTV	vyhlašuje	ve	spolupráci	s	Děčínským	deníkem	anketu	 ,,Nejúspěšnější	sportovci	
okresu	Děčín,,	 ;	 tentokrát	 pro	 rok	 2012.	 Do	 nominací	 se	 z	Mikulášovic	 dostala	 taneční	
skupina	 Step	 by	 Step,	 dále	 trenérka	 této	 skupiny	 Alžběta	 Kestnerová	 a	 běžec	 Jakub	
Bendžela.	V	celkovém	pořadí	nakonec	 získal	 4.	místo	Tomáš	Fúsek	 (outdoor	 running),	
loni	byl	devátý.	

Myslivecké	sdružení	Tesák	zvolilo	nový	výbor.	

Setkání	starostů	Sebnice,	Mikulášovic	a	zástupců	z	Hinterhermsdorfu	v	Sebnici,	 jednalo	
se	o	možnostech	spolupráce	(např.	o	vytvoření	společné	mapy).	

V	plánu	je	vybudování	páteřního	plynovodu	na	sídliště.	

Na	ministerstva	byly	podány	projekty:	úprava	tří	parkových	ploch	a	podpora	vzdělávání	
v	jazycích	národnostních	menšin	a	multikulturní	výchova.	
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Do	nadace	ČEZ	podán	projekt	 na	 rekonstrukci	 koupaliště,	 na	 vybavení	 tělocvičny	 a	 na	
Oranžové	hřiště.	

Na	 krajský	 úřad	 byly	 podány	 projekty:	 na	 územní	 plán,	 na	 fasádu	 kapličky	 u	 DPS,	 na	
opravu	kapličky	na	Salmově,	na	opravu	kaple	Tří	otců,	na	Nožířské	slavnosti	a	řemeslné	
trhy,	na	činnost	knihovny,	na	dětské	hřiště,	na	program	Volný	čas	a	Sport	2012.		

	 	 	 	 	 											‐		 	

BŘEZEN	

3.3.	 	 	Netradiční	 lyžařský	 závod	 ve	 stylu	 retro	 pořádaný	 spolkem	 Mopedos	 Torpedos	
(sníh	již	téměř	nebyl).	Večer	na	tuto	akci	navázala	zábava	v	OK	Klubu.	

10.	3.	7.	ročník	turnaje	v	nohejbale	Nohec	Cup	proběhl	ve	sportovní	hale.		

16.3.		Maškarní	ples	sportovců	ve	Slovanském	domě	tradičně	organizoval	fotbalový	oddíl.	

17.	 3.	 	 Valná	 hromada	 sboru	 dobrovolných	 hasičů.	 Slavnosti	 se	 zúčastnili	 i	 kolegové	
z	Hinterhermsdorfu.	

18.	3.		Dětský	karneval,	který	tradičně	navazuje	na	sportovní	ples,	organizovala	ZŠ	a	MŠ.	
Jako	vždy	velký	zájem	a	mnoho	masek	a	nakonec	soutěž	o	ty	nejlepší.	

17.	 –	 18.	 3.	 Na	 městském	 úřadě	 došlo	 v	patře	 k	havárii	 vody	 na	 WC.	 Ráno	 stálo	 na	
chodbách,	v	kuchyni	i	ve	sklepě	několik	cm	vody.	Zničené	jsou	dveře,	koberce,	dřevěné	
obložení.	Bude	provedena	rekonstrukce	hrazená	pojišťovnou.		

Z	30.	na	31.	3.	proběhla	na	ZŠ	za	podpory	města	Noc	s	Andersenem.	Již	podruhé	se	škola	
zapojila	 do	mezinárodního	 projektu	 na	 podporu	 čtenářství,	 týkalo	 se	 to	 žáků	 2.	 třídy,	
provázely	je	děti	z	9.	třídy.	Četly	se	oblíbené	knihy	a	spalo	se	ve	škole.	

Pět	 recitátorů,	 žáků	 naší	 základní	 školy,	 postoupilo	 z	oblastního	 kola	 v	Rumburku	 do	
Děčína.	

Mikulášovická	 pobočka	 ZUŠ	 Rumburk	 opět	 uspořádala	 jedno	 z	vystoupení	 svých	 žáků	
v	ZŠ.	Podobná	vystoupení	se	uskutečňují	i	v	kostele.	

Na	mostě	pod	Střelnicí	bylo	nainstalováno	protipovodňové	zařízení.	

	

DUBEN	

4.	 4.	 	 Velikonoční	 vystoupení	 pro	 seniory	 v	DPS	 uspořádal	 Sboreček	 ze	 ZŠ	 vedený	 B.	
Baranovskou.				

5.	 4.	 	 	 V	době	 velikonočních	 prázdnin	 proběhl	 ve	 sportovní	 hale	 turnaj	 volejbalové	
mládeže	ZŠ,	zúčastnila	se	i	družstva	z	Velkého	Šenova.	
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7.	 4.	 	 	 Potřetí	 místní	 chovatelé	 uspořádali	 v	malém	 sále	 Slovanského	 domu	 soutěž	 O	
nejhezčí	mikulášovickou	kraslici.	V	pěti	kategoriích	se	zúčastnili	soutěžící	už	od	šesti	let.	

7.4.			Večer	uspořádal	OK	klub	pomlázkovou	zábavu.	

8.4.	 	 	 Podruhé	 byla	 uspořádána	 jízda	 velikonočních	 jezdců.	 Přes	 sychravé	 počasí	 se	
události	 zúčastnilo	 velké	 množství	 lidí,	 z	 toho	 mnoho	 přespolních.	 Průvod	 prošel	 od	
kostela	přes	náměstí	ke	květinářství,	dále	okolo	hasičské	zbrojnice	na	sídliště	a	zpátky	
ke	kostelu.	Tato	tradice	je	známa	i	z	německé	Lužice.	Na	organizaci	se	podílela	farnost,	
město,	poděkování	patří	rodině	Klingerově	a		Englerově	(významná	je	i	finanční	podpora	
MUDr.	Englerové),	dále	se	na	uspořádání	podíleli	hasiči	a	učitelky	MŠ.	

16.	 –	 20.	 4.	 Týden	otevřených	dveří	 ve	 školní	 jídelně.	 Jídelna	dodržuje	 zásady	 správné	
výživy,	takže	se	na	talíři	objevují	nejen	např.	ryby	a	zelenina,	ale	i	pohanka,	jáhly,	kuskus	
…Tedy	to,	co	děti	nejspíš	z	domova	neznají.	

18.	 4.	 	 V	kostele	 sv.	 Mikuláše	 byl	 uspořádán	 koncert,	 kde	 se	 sešlo	 několik	 hudebních	
seskupení	 i	 několik	 individuálních	 instrumentalistů.	 Pod	 vedením	 Patrika	 Englera	
zazněly	liturgické	skladby,	ale	také	ukázky	z	jeho	vlastní	tvorby.	

30.4.		Pálení	čarodějnic	nejprve	odpoledne	u	restaurace	Sv.	Hubert	–	především	děti	tam	
čekaly	soutěže,	nafukovací	hrad,	vystoupení	Step	by	Step,	volba	Miss	čarodějnice	atd.	–		
Ke	Slovanskému	domu	večer	dorazil	lampionový	průvod	z	náměstí,	po	vystoupení	části	
skupiny	 Step	 by	 Step	 	 byla	 zapálena	 vatra,	 děti	 si	 mohly	 opéct	 buřty,	 byla	 pro	 ně	
připravena	i	projížďka	traktorem;	program	byl	ukončen	ohňostrojem.	Na	organizaci	se	
podíleli	hasiči,	TOM,	Mopedos	Torpedos,	a	děti	ze	školní	družiny,	které	tradičně	vyrábějí	
čarodějnici.	

30.	4.	Toxic	People	ve	Slovanském	domě	(členové	skupiny	jsou	z	nejbližšího	okolí).	

U	 bývalé	 restaurace	 Střelnice	 (čp.	 1)	 došlo	 ke	 zřícení	 části	 střechy.	 Budova	 je	 značně	
staticky	narušena	a	hrozí	její	zřícení.	Vyrozuměn	byl	Stavební	úřad	ve	Šluknově	i	majitel	
objektu.	

V	1.	ročníku	soutěže	o	nejkrásněji	upravenou	zahrádku	vyhrála	Květuše	Zrzavá	z	dolních,	
cenu	dostala	za	netradiční	úpravu	solitérních	dřevin.	

V	kapli	 Nejsvětější	 trojice	 v	horních	 byly	 nalezeny	 dva	 původní	 obrazy,	 někdo	 je	 tam	
položil.	

Uspěly	 projekty	 města	 na	 parkové	 úpravy	 u	 zdravotnického	 střediska,	 za	 náměstím	 a	
naproti	poště.	
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KVĚTEN	

1.5.	 	Podruhé	byl	uspořádán	RETRO	1.	máj,	počet	alegorických	vozů	byl	vyšší	než	 loni,	
přijely	staré	vozy	 i	z	Velkého	Šenova,	Šluknova,	Dolní	Poustevny,	Rumburka	a	 Jiříkova.	
V	původu	 byli	 pionýři,	 zdravotní	 sestry,	 vojáci	 různých	 armád.	 Průvod	 vyšel	 od	
restaurace	 Balnika.	 Na	 náměstí	 nechyběl	 proslov,	 živá	 hudba,	 hasičský	 guláš,	 stánky	
s	občerstvením.	 Vidět	 byl	 např.	 traktor	 Zetor	 30	 z	r.	 1950	 a	 Zetor	 25.	 Organizátoři:	
Mopedos	Torpedos,	TOM,	SDH,	město.	

8.	5.			Představitelé	města	položili	květiny	k	pomníku	polské	armády	před	školou.	

12.	5.		Nožířské	slavnosti	

První	nožířské	slavnosti	byly	zahájeny	v	11	hodin	v	areálu	Mikova	ředitelem	firmy	Ing.	
Paříkem,	 pak	 následovalo	 za	 účasti	 starostky	 Ing.	 Trojanové	 otevření	Muzea	 nožířské	
tradice.	 Ke	 slavnostnímu	 přestřižení	 pásky	 byli	 pozváni	 kpt.	 Ing.	 Hippík,	 plk.	 Mgr.	
Laníček,	náměstek	ředitele	HZS	Úst.	kr.;	plk.	JUDr.	Jirků,	plk.	Ing.	Šenkýř,	zástupce	policie	
Úst.	kr.	

Program	v	areálu	Mikova:	

‐	otevření	Muzea	nožířské	tradice	
‐	ukázka	historického	broušení	nožů	na	původním	brusu	
‐	 prohlídka	 některých	 provozů	 výroby	 nožů	 (zájem	 byl	 tak	 velký,	 že	 nemohl	 být	
uspokojen)	
‐	zdarma	ostření	nožů	
‐	historický	šerm	a	střelba	z	dobových	zbraní	
‐	pro	děti	lovení	rybiček	(nožů)	
‐	živá	hudba	z	Děčína	
‐	občerstvení	
	
Další	program	probíhal	od	13	hodin	u	Slovanského	domu:	
vystoupení	dětí	z	MŠ	
divadelní	spolek	K.	Čapka	z	Děčína	
soutěže	v	lukostřelbě,	hod	nožem	atd.	
soutěže	pro	děti	
vystoupení	mažoretek	z	Jiříkova	
vystoupení	místní	taneční	skupina	Step	by	Step	
lovení	pstruha	z	kádě	
houbové	speciality	a	výstava	fotografií	houbařů	
stánky	s	občerstvením,	guláš	od	myslivců	
hudební	skupina	Ruksak	z	Rumburka	
ukázka	hry	na	varhany	v	kostele	
stánkový	prodej	a	ukázky	lidových	řemesel	
stánek	nožů	z	Mikova	(zvýhodněná	cena)	
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Do	organizace	a	programu	byli	zapojen	Mikov,	město,	hasiči,	rybáři,	myslivci,	Mopedos	
Torpedos,	TOM,	houbaři.	Slavnosti	měly	úspěch.	
	

13.5.	 	 V	neděli	 byl	 v	rámci	 Nožířských	 slavností	 uspořádán	 výlet	 pro	 25	 turistů	 do	
Saského	 Švýcarska	 (museli	 se	 předem	 přihlásit).	 Provázel	 je	 Jiří	 Rak	 z	OPS	 ČŠ.	 Trasa:	
z	Tomášova	 na	 okraj	 Sebnitz,	 výletní	 restaurace	 Waldhaus,	 Hinterhermsdorf,	 Obere	
Schleuse,	restaurace	Wachberg;	částečně	vypomohl	i	mikrobus.	Organizátor	TOM.	

	

	

ČERVEN		

1.6.			Noc	kostelů	–	celostátní	akce	

8.	 6.	 	 Oslava	Dětského	dne	 proběhla	 na	 zahradě	 restaurace	 Ráj	 poutníků.	 Počasí	 příliš	
nepřálo,	ale	účast	byla	slušná.	Soutěže	a	zábavu	jako	každoročně	zorganizovala	MŠ	a	ZŠ.	

9.	6.	Místní	fotbalistky	sehrály	zápas	proti	výběru	fotbalových	veteránů.	Děvčata	vyhrála	
nad	pány	10:2.	

9.	–	10.	6.	Borec	severu	–	dvoudenní	závody	agility	na	hřišti:	vše,	co	se	dokáže	naučit	pes.	
Setkání	v	Mikulášovicích	pořádal	kynologický	klub	Ering	 Jiříkov,	zúčastnilo	se	60	 týmů	
z	různých	 koutů	 ČR.	 Soutěžilo	 se	 v	agility,	 dumpingu	 a	 závodníci	 všech	 výkonnostních	
tříd	 skládali	 zkoušky.	 Zázemí	 bylo	 v	areálu	 koupaliště	 a	 účastníci	 ocenili	 i	 hezké	
prostředí.			

14.	 6.	 220	 let	 kapličky	na	 Salmově	–	 slavnostní	mši	 sloužil	 farář	 Jacek	Koticz	 spolu	 se	
šluknovským	farářem,	mši	doprovázel	místní	pěvecký	sbor.	

	16.	 6.	 Mistrovství	 České	 republiky	 v	turistickém	 závodě	 bylo	 letos	 uspořádáno	
v	Mikulášovicích.	

19.	6.		Vítání	občánků	v	obřadní	síni	na	MÚ.	

23.	6.	 	Taneční	 skupina	Step	by	Step	se	 rozloučila	 se	 sezonou	vystoupením	na	hřišti	u	
Slovanského	domu.	

24.	 6.	 	 Ochotnický	 soubor	 hraničář	 z	Rumburka	 sehrál	 představení	 Ducháčkové	 na	
zahradě	kostela.	

26.6.		Houbaři	již	počtvrté	,,otevírali	les,,.	

27.6.		Na	závěr	školního	roku	se	žáci	ZŠ	ve	Slovanském	domě	rozloučili	školní	akademií.	
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ČERVENEC	

5.	7.			Také	letos	projel	naším	městem	peloton	mezinárodního	cyklistického	závodu	žen	
Tour	de	Feminin,	šlo	o	pětadvacátý	ročník.	Největší	pozornost	budila	Martina	Sáblíková,	
olympijská	 vítězka	 v	rychlobruslení.	 Na	 rychlostní	 prémii	 v	Mikulášovicích	 projela	 na	
třetím	 místě.	 Tuto	 prémii	 vyhrála	 Ruska	 Larisa	 Pankova,	 která	 se	 stala	 i	 celkovou	
vítězkou	závodu.		

10.7.			V	krajské	ekologické	soutěži	Skleněná	popelnice	se	mezi	městy	Mikulášovice	opět	
dostaly	do	první	desítky,	cenu	v	Ústí	n.	Labem	převzala	starostka.	

19.	 7.	 	 	 Ve	 Šluknově	 na	 náměstí	 se	 konala	Demonstrace	 starostů,	 která	 měla	 vyjádřit	
nesouhlas	s	postojem	vlády	při	řešení	sociální	a	bezpečnostní	situace	na	Šluknovsku.	Na	
demonstraci	se	dostavilo	asi	200	 lidí;	autobus	z	Mikulášovic	 	nebyl	vypraven	pro	malý	
zájem.		

20.	 7.	 	 Spolu	 s	policií	 pátralo	 23	 dobrovolníků	 po	 ztracené	 osobě,	 k	dispozici	 byl	 i	
vrtulník	 s	termovizní.	 Akce	 byla	 bohužel	 neúspěšná.	 O	 několik	 týdnů	 později	 bylo	
nalezeno	tělo	pohřešovaného	poblíž	nádraží	střed.	

21.	7.	Byl	uspořádán	III.	memoriál	J.	Hýbla	a	M.	Linharta,	fotbalový	turnaj	v	malé	kopané.	
Pořadatelem	byl	FO	Spartak	Mikulášovice.	

28.	 7.	 Podruhé	 byla	 uspořádána	 na	 koupališti	 neckiáda.	 Letos	 se	 zúčastnilo	 jen	 jedno	
plavidlo,	 ale	 zájem	diváků	 byl	 velký	 a	 u	 soutěží	 se	 bavili.	 Pořadatalem	byl	 Petr	 Švarc,	
který	má	koupaliště	v	pronájmu.	

Tradiční	prázdninový	volejbal	uspořádal	místní	volejbalový	oddíl.	Pro	nepřízeň	počasí	se	
hrálo	ve	sportovní	hale.	

Město	 obdrželo	 rozhodnutí	 o	podpoře	 spolufinancování	projektu	 Regenerace	 a	 obnova	
parkových	 ploch	 v	Mikulášovicích	 v	rámci	 Operačního	 programu	 Životní	 prostředí	 ČR.	
Bude	 provedeno	 kácení,	 ošetření	 a	 výsadba	 dřevin	 a	 budou	 založeny	 nové	 trávníkové	
plochy.	Jde	o	park	před	poštou,	o	plochu	u	zdravotního	střediska	a	za	náměstím.	Projekt	
má	být	uskutečněn	nejpozději	na	jaře	2013.	

Stavební	 úřad	 jednal	 s	vlastníky	 staveb,	 které	 jsou	 v	dezolátním	 stavu,	 jde	 o	 Střelnici,	
vyhořelou	restauraci	Na	Schodech	a	Severku	v	dolních.	

	

	

SRPEN	

Po	delší	době	je	zcela	obnoven	provoz	restaurace	na	Tanečnici.	Otevřeno	je	od	9	do	21	
hod.;	pro	děti	je	připraven	skákací	hrad.	
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Pro	malý	zájem	byla	zrušena	ordinace	zvěrolékaře.	

Byla	podána	žádost	o	příspěvek	z	Fondu	Ústeckého	kraje	na	opravu	tělocvičny	(stropy,	
střecha,	okna).	

Ministerstvo	životního	prostředí	rozhodlo	o	poskytnutí	dotace	na	odstranění	ekologické	
zátěže	na	staré	skládce	před	Mikovem.	Celkové	výdaje	na	projekt	činí	954	600	Kč,	podíl	
města	je	95	466	Kč	(10	%).		

	

ZÁŘÍ	

19.	9.	 	Starostka	Trojanová	poskytla	krátký	rozhovor	České	televizi	o	tom,	co	nás	trápí.	
Zdůraznila	problém	s	kvalitou	silnic	a	to,	že	skončil	dětský	lékař	a	nemáme	náhradu.	

29.	9.	 	Místní	chovatelská	organizace	uspořádala	ve	Slovanském	domě	4.	výstavu	zvířat	
v	držení	mladých	chovatelů.		

Na	mistrovství	ČR	získali	muži	z	TO	Mikulášovice	stříbrnou	medaili.	

Penny	Market	ve	městě	nebude,	podmínkou	jsou	4	tisíce	obyvatel	ve	městě	a	4	tisíce	ve	
spádové	oblasti.	

	

ŘÍJEN	

12.	–	13.	10.	V	našem	městě	proběhly	volby	do	krajského	zastupitelstva.		

13.	10.	Členové	chovatelské	organizace	provedli	úklid	salmovského	lesa.		

18.	10.	Na	náměstí	proběhlo	slavnostní	předání	repasovaného	hasičského	vozu	CAS	T‐815	
místnímu	 hasičskému	 sboru	 paní	 starostkou.	 Vedení	 města	 nemělo	 lehkou	 úlohu	 při	
rozhodování	o	koupi	tatrovky	vzhledem	k	tomu,	že	si	uvědomovali	nutnost	nákupu	nové	
techniky,	 ale	 také	 s	ohledem	 na	 složitou	 ekonomickou	 situaci.	 Na	 tvářích	 sboru	 bylo	
vidět	nelíčenou	radost;	pro	hasiče	je	tato	práce	více	než	koníčkem.		

21.	10.	Při	drakiádě	 vítr	opravdu	nefoukal	a	byla	 také	velká	mlha.	Přesto	přišlo	hodně	
lidí,		soutěžilo	se	o	nejlepšího	doma	vyrobeného	draka.	Atrakcí	se	stala	soutěž	v	lezení	na	
pivní	basy	do	výšky,	jeřáb	zajišťoval	bezpečnost.	Pořádal	Mopedos	Torpedos	a	podpořil	
ji	MAS	Šluknovsko	(Místní	akční	skupina).		

Na	MěÚ	 proběhlo	 setkání	 starostky	 s	W.	 Imhofem,	 který	 přivedl	 dva	 pamětníky,	 kteří	
přežili	holocaust.	

Místní	spolek	houbařů	uspořádal	ve	spolupráci	s	Obecně	prospěšnou	společností	ČŠ	akci	
na	podporu	osvěty	správného	houbaření.	V	Ráji	poutníků	byly	úlovky	zkontrolovány.		
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LISTOPAD	

10.	11.		V	10,30	hod.	došlo	v	dolních	Mikulášovicích	ke	slavnostnímu	vysvěcení	Balzerovy	
kaple.	Po	válce	se	stala	z	této	kapličky	jen	ruina,	z	trosek	vyrostla	během	září	 letošního	
roku.	Největší	 zásluhu	 na	 obnovení	 Balzerovy	 kapličky	má	 občanské	 sdružení	Drobné	
památky	severních	Čech	(sdružení	vzniklo	v	r.	2003	a	má	za	sebou	obnovu	více	jak	200	
památek	 Ústeckého,	 Libereckého	 a	 Středočeského	 kraje).	 Starou	 fotografii	 kapličky	
poskytl	 R.	 Klinger,	 a	 tak	 stavba	 získala	 původní	 podobu.	 Slavnostního	 vysvěcení	 se	
zúčastnil	 předseda	 sdružení	 Miroslav	 Pröller	 a	 Ing.	 Miroslav	 Král,	 který	 kapličku	
postavil,	 pozvání	 starostky	 přijal	 i	 senátor	 Jaroslav	 Sykáček.	 Slavnost	 zahájil	 místní	
pěvecký	sbor,	poté	měl	slovo	pan	farář.	S	historií	kapličky	účastníky	seznámil	R.	Klinger.	
Paní	Ulrichová,	hostinská	z	blízké	restaurace,	věnovala	obraz.	

Drobné	památky	 jsou	nezaměnitelnou	 součástí	 krajiny	a	 velmi	 cennou	ukázkou	 lidové	
umělecké	tvorby.	O	tyto	památky	po	skončení	války	nikdo	nepečoval	a	jejich	ničení	bylo	
minulým	režimem	tolerováno	a	přehlíženo.	Na	stavu	památek	se	podepsalo	 i	vysídlení	
původního	obyvatelstva	po	válce,	 čímž	úplně	vymizel	vztah	obyvatel	ke	 svému	okolí	 a	
historická	paměť,	která	se	k	památkám	vztahovala.	

10.	11.		V	odpoledních	hodinách	proběhla	oslava	110.	výročí	zprovoznění	železniční	trati	
084.	 K	akci	 se	 připojila	 Krásná	 Lípa,	 Křečany	 a	 Mikulášovice.	 Historický	 motoráček	
Hurvínek	 převítalo	 na	 středním	 nádraží	 několik	 cestujících	 v	dobovém	 oblečení,	 pan	
Hádek	 zahrál,	 bylo	 zde	 i	 malé	 občerstení	 pro	 zahřátí.	 Hlavní	 program	 byl	 v	Dolní	
Poustevně.	 Přítomní	 se	 zde	 byli	 seznámeni	 s	projektem	 na	 znovuotevření	 hraničního	
železničního	přechodu	do	Sebnitz,	o	nějž	česká	strana	už	dlouho	usiluje.	

13.	11.		Vítání	občánků	se	na	MěÚ	zúčastnilo	osm	miminek	s	rodiči.	O	kulturní	program	
se	postaraly	děti	z	MŠ,	došlo	k	zápisu	do	pamětní	knihy	i	na	malé	dárky	a	fotografování	
dětí	v	kolébce.	

17.	 11.	 	 Ve	 Slovanském	 domě	 byla	 uspořádána	 tradiční	myslivecká	 hubertská	 zábava.		
Hudba	 skupiny	Nova	Mix,	 zvěřinové	občerstvení	 a	 bohatá	 tombola	potěšily	 téměř	dvě	
stě	hostů.	

24.	 1.	 Koncert	 skupiny	KATAPULT	 se	 podruhé	 uskutečnil	 ve	 Slovanském	 domě	 a	 bylo	
nabito.	 Střední	 generace	 posluchačů	 se	 dobře	 bavila.	 Katapult	 získal	 dvakrát	 Zlatého	
slavíka.	

Každý	pátek	večer	probíhají	ve	Slovanském	domě	taneční	kurzy.	

V	soutěži	o	nejlépe	upravenou	zahradu	zvítězila	Alena	Horáková	z	dolních,	zvláštní	cena	
byla	 udělena	 paní	 Petříčkové	 také	 z	dolní	 části	 obce	 (pěstuje	 květiny	 k	výrobě	
interiérových	 vazeb).	 Drobnou	 cenou	 budou	 oceněny	 všechny	 účastnice	 soutěže	 (D.	
Vondráčková,	K.	Seibothová,	L.	Vondráčková).	
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PROSINEC	

1.2.		ADVENT	–	V	16.45	hod.	před	kostelem	požehnal	pan	farář	světlu	a	původ	andělů	ho	
doprovodil	 na	 náměstí,	 které	 bylo	 plné	 lidí.	 U	 vánočního	 stromu	měl	 proslov	 nejprve	
farář	 a	 poté	 i	 paní	 starostka.	 Na	 pódiu	 vystoupily	 děti	 z	mateřské,	 základní	 i	 základní	
umělecké	 školy,	 nakonec	 zazpíval	 i	 místní	 pěvecký	 sbor.	 Stánky	 nabízely	 předměty	 i	
občerstvení	 související	 s	Vánocemi.	 Akci	 podpořily	 Stahlbau	 –	 Blechbearbeitung,	
Autodopava	Karel	Moravec,	Karel	Jiřinec,	dobrovolnice	z	MŠ,	TO	a	zaměstnanci	města.		

I	letos	byla	do	rána	zničena	spodní	část	výzdoby	vánočního	stromu.	

4.	12.	 	Žáci	9.	 třídy	ZŠ	uspořádali	od	16	hod.	 jako	každoročně	ve	Slovanském	domě	ve	
velkém	sále	pro	všechny	mikulášovické	děti	Vánoční	trhy	s	Mikulášem.	Na	programu	byly	
soutěže,	zábava,	ale	i	nezbytný	Mikuláš	s	čertem.	Jako	vždy	byla	účast	dětí	i	rodičů	velká.		

5.	12.	 	 	Po	setmění	 jsme	se	v	ulicích	 i	 letos	setkávali	s	Mikuláši,	čerty	a	někdy	i	anděly,	
kteří	jsou	zváni	do	rodin,	aby	dětem	nadělovali.	

6.	11.		V	17	hod.	koncert	v	kostele.	

	8.	 12.	 	Ve	 sportovní	hale	 začala	Florbalová	 liga	Severu	 –	 sešlo	 se	 zde	11	 týmů,	 soutěž	
bude	probíhat	celou	zimu.	

9.	12.		Od	15	hod.	v	kostele	varhanní	koncert,	hrál	Jiří	Chlum.			

12.12.	 Posezení	 pro	 seniory	 ve	 Slovanském	 domě	 od	 16	 hod.,	 k	tanci	 a	 poslechu	 hrál	
soubor	Klause	Klingera.	

22.	 12.	 V	15	 hod.	předvánoční	 koncert	 v	kostele,	 uvedena	 byla	 Česká	mše	 vánoční	 J.	 J.	
Ryby.	

24.	12.	Ve	22.30	hod.	v	kostele	půlnoční	mše,	účast	jako	v	předchozích	letech	byla	značná.	

29.12.	Ve	sportovní	hale	turnaj	ve	stolním	tenise.	

30.	 12.	 Již	 poněkolikáté	 závod	 mopedů,	 ale	 i	 větších	 motorek	 a	 několika	 čtyřkolek	
(celkem	 asi	 padesát	 strojů).	 Start	 byl	 u	 nádraží	 střed,	 cíl	 Tanečnice.	 Organizoval	
Mopedos	Torpedos.	

Dlouhá	 léta	 pořádají	 volejbalisté	 v	tělocvičně	 vánoční	 turnaj.	 Letos	 se	 zúčastnilo	 osm	
družstev.	

V	rámci	 akcí	 Schrödingerova	 institutu	 uspořádal	 TOM	 s	městem	 a	 firmou	 Skloluxus		
první	malé	setkání	dětí	v	keramické	dílně,	vytvářelo	se	z	hlíny	a	hrály	se	šipky.		
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12. 		RŮZNÉ	
 

Ceny	potravin	v	r.	2012:	 	 Kč	

mléko	krabicové	 	 	 17,00	

rohlík	 	 	 	 	 1,90	

cukr	kostkový	 	 	 24,00	

vejce	 	 	 	 	 3,50	

pivo	10°	(0,5	l)	 	 	 11,00	

máslo	(0,25	kg)	 	 	 35,00	

salám	Poličan		 	 	 205,00	

salám	šunkový	 	 	 130,00	

maso	vepřové	 	 	 87	–	119	

maso	hovězí	 	 	 	 112	‐	198;	zadní	72	‐		78	

Jsou	vybrány	stejné	druhy	potravin	jako	v	kronice	z	r.	1991.	

	

V	listopadu	byla	 dokončena	 Severočeskou	 vodárenskou	 společností	výstavba	vodovodu	
do	Mikulášovic	 (začátek	 výstavby	 –	 září	 2011).	 Voda	 je	 vedena	 z	nádrže	 v	Chřibské	 a	
napájí	 Varnsdorf,	 Rumburk,	 Krásnou	 Lípu	 a	 Šluknov.	 Ze	 Šluknova	 přes	 Velký	 Šenov	
pokračuje	 přivaděč	 ke	 křižovatce	 na	 Salmově.	 Mikulášovice	 byly	 dosud	 zásobovány	
vodou	ze	čtyř	vrtů	na	 jižním	okraji	města.	Voda	nevyhovovala	do	množství,	 ale	ani	do	
kvality	(nedostatek	manganu).		

Koncem	listopadu	postaveny	sněholamy	(z	umělé	hmoty)	asi	v	délce	300	m	na	poli	podél	
hlavní	 silnice	 na	 Brtníky.	 Peníze	 na	 ně	 byly	 získány	 z	Programu	 na	 obnovu	 venkova	
prostřednictvím	Místní	akční	skupiny	Šluknovsko.	

V	našem	městě	nemáme	bezdomovce.	

V	posledních	letech	vídáme	v	okolí	města	hledače	s	detektorem	kovů.	

Na	 podzim	 policie	 v	Mikulášovicích	 odhalila	 asijskou	 pěstírnu	 konopí	 (v	předchozích	
letech	jsme	u		nás	už	podobný	případ	zaznamenali).		

Došlo	k	přepadávání	německých	turistů	na	Tomášově.	
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Ve	 Šluknovském	 výběžku	 vznikl	Schrödingerův	 institut	 (logo	 –	 kočičí	 hlava),	 středisko	
volného	času,	který	založila	skupina	dobrovolníků.	 Jde	o	 snahu	smysluplně	 trávit	volný	
čas,	 vzdělávat	 se,	 snažit	 se	 o	 co	 největší	míru	 zapojení	 obyvatel,	 a	 tak	 snížit	 občanské	
napětí,	 zlepšit	 soužití,	 odstranit	 znevýhodnění	 obyvatel,	 které	 plyne	 z	naší	 zeměpisné	
polohy.	 Šluknovský	 výběžek,	 podobně	 jako	 většina	 oblastí	 bývalých	 Sudet,	 se	 dá	
v	současné	době	chápat	jako	region	s	nedostatkem	či	nefunkčností	sociálních	vazeb	mezi	
nejrůznějšími	 skupinami	 obyvatel.	 Schrödingerův	 institut	 se	 snaží	 vytvářet	 nové	 a	
podporovat	staré.	

Od	počátku	90.	 let	 působí	 v	Mikulášovicích	 jako	 léčitelka	Waltraud	Gregorová.	 Léčí	 na	
základě	bylinných	přípravků	podle	sv.	Hildegady	(12.	 stol.).	Paní	Gregorová	 je	členkou	
mezinárodní	společnosti	The	International	Society	of	Hildegard	fon	Bingen	Studies	jako	
jediná	 v	ČR.	 Léčí	 na	 základě	 diagnózy	 lékaře	 a	 v	současné	 době	 je	 s	klienty	 jen	
v	písemném	styku.	

Letos	zemřel	pan	 Jiří	Mayer,	který	byl	 starostou	v	letech	1999	–	2002.	V	tomto	období	
byly	Mikulášovice	plynofikovány.			
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13. 		POČASÍ		
	

Zima	 2011	 –	 12	 byla	 mírnější	 i	 přes	 mrazivé	 sevření	 na	 přelomu	 ledna	 a	 února:	 po	
teplém	prosinci	přichází	mírný	leden,	sněhu	bylo	málo.	Na	konci	ledna	přichází	prudké	
ochlazení	 a	 extrémně	 studená	 první	 polovina	 února.	 Proudil	 k	nám	 studený	 arktický	
vzduch,	noční	teploty	okolo	‐20°C,	denní	až	k	‐15°C.	Po	mírném	oteplení	od	10.	2.	opět	
mrazivá	 vlna.	 V	 polovině	 února	 připadl	 sníh,	 pršelo,	 zatímco	 jinde	 sněhové	 kalamity.	
Konec	 měsíce	 přináší	 znatelné	 oteplení,	 teploty	 nad	 nulou	 (23.	 2.	 9°C),	 pršelo	 a	 sníh	
rychle	zmizel.	

Jaro.	Počátkem	března	denní	 teploty	kolem	nuly,	od	poloviny	měsíce	 teplo	 (teploty	do	
15°C),	 neprší	 a	 je	 sucho.	 Duben	 byl	 chladnější,	 přinesl	 srážky,	 bylo	 typické	 aprílové	
počasí.	 Od	 konce	 měsíce	 se	 teploty	 zvyšují,	 počasí	 mělo	 letní	 charakter.	 Květen	 byl	
poměrně	suchý,	teploty	okolo	20°C.	Letošní	jaro	mělo	být	nejsušší	za	posledních	40	let.	

Červen	byl	teplotně	průměrný,	nevýrazný	a		srážkově	nadprůměrný.	(Do	východnějších		
oblastí	u	nás	zasáhly	i	tropické	teploty.)		

V	létě	letos	převažovaly	nižší	teploty.	V	červenci	nás	zasáhly	intenzivní	bouřky	víc	než	je	
obvyklé;	teploty	většinou	nižší.	Chladněji	je	i	v	srpnu	(většinou	kolem	20°C).	

Podzim	 byl	 hezký,	 i	 když	 chladnější,	 pršelo	málo.	 V	 září	 se	 dostavilo	 i	 babí	 léto.	 Zima	
přišla	brzy;	27.	10.	byla	teplota	pod	nulou:	překvapilo	podzimní	sněžení	(asi	10	cm),	listí	
bylo	stále	na	stromech,	svítilo	slunce.	Bylo	to	nezvyklé,	ale	krásné.	Sníh	vydržel	asi	4	–	5	
dní.	

Sněžit	 pak	 opět	 začalo	 začátkem	 listopadu,	 v	polovině	 měsíce	 pak	 obleva.	 V	polovině	
prosince	se	všude	vytvořila	nebezpečná	ledovka.	Před	Vánocemi	opět	obleva.				

																			


