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1. ČESKÁ REPUBLIKA 2013 

 

Leden - Tak jako loni i letos došlo ke zvýšení DPH, které prosadila pravicová vláda P. Nečase 

(koalice ODS, TOP 09). 

Prezident V. Klaus vyhlásil částečnou amnestii. Osvobozeni budou i pachatelé miliardových 

podvodů a privatizačních skandálů (týká se to např. i  H-systému, kde bylo zpronevěřeno 980 

milionů Kč). 

V platnost vstoupila penzijní reforma, ve které je problematický 2. pilíř. 

Začaly být uváděny v platnost církevní restituce, jde o zákon, ve kterém se stát vyrovnává 

s církvemi (církvím by mělo být vráceno 134 miliard Kč). 

Proběhla historicky první přímá volba prezidenta (viz kapitolu Činnost samosprávy a státní 

správy). 

Únor - Ústeckému a Karlovarskému kraji bylo pozastaveno proplácení evropských dotací 

kvůli zmanipulovaným zakázkám; tyto kraje dostaly pokutu 2,5 miliardy korun, čtyři ředitelé 

ve vězení. 

Březen - Nástup Miloše Zemana do prezidentské funkce. 

Po dvaceti letech pokusů si parlament konečně schválil zrušení doživotní imunity, už 

nebudeme v Evropě výjimkou. 

Duben - Cenová revoluce v Česku - během několika dní operátoři mobilních telefonů snížili 

ceny až 4x, volání u nás patřilo k nejdražším v Evropě. 

Květen - Konečně schválen zákon o anonymních akciích (akcie na doručitele). Jde o akcie 

s nejasnými majiteli, aby nedosáhli na státní zakázky. Něco podobného nemá téměř žádný 

stát. 

Červen - Po intenzivních srážkách začaly 2. 6. v Čechách rozsáhlé ničivé povodně. Bylo 

evakuováno přes 20 tisíc lidí, nejvíc v Ústeckém kraji, Labe v Ústí mělo přes 10 m vody 

(stoletá voda). Tyto povodně byly srovnatelné s povodněmi v r. 2002, škody ale budou menší 

díky protipovodňovým hrázím a mobilním zábranám. 

Vládní krize začala kauzou Nagyová. Policie zasahovala na Úřadu vlády, ve 

sněmovně,…Vzala do vazby sedm lidí (politici, úředníci). Zatčena byla také Jana Nagyová, 

šéfka úřadu vlády (o málo později se stala manželkou P. Nečase).  Zatčení byli obviněni 

z korupce a zneužití pravomocí veřejného činitele. 

Premiér Nečas odstoupil, vláda podala demisi, prezident Zeman jmenoval ,,vládu odborníků,, 

v čele s Jiřím Rusnokem. 
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Říjen - 26. a 27. se konaly předčasné parlamentní volby. Podrobnosti v kapitole Činnost 

samosprávy a státní správy. 

Listopad - ČNB oslabila českou korunu, euro bylo za 25 Kč, nyní je za 27 Kč. 

Prosinec - V ČR je zatím nejvyšší míra nezaměstnanosti – téměř 600 tisíc lidí. 

Z celé EU je ČR nejhorší v čerpání dotací z evropských fondů (letos jsme tím přišli o 10 

miliard Kč).   

Hospodářská recese pokračovala, ale i přes celoroční pokles se naše ekonomika začíná vracet 

na cestu růstu. 
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2. OBYVATELSTVO 

 

K 31. 12. 2013 bylo v Mikulášovicích hlášeno: 

Počet obyvatel celkem muži  ženy  děti do 15 let 

2167    1109  1058  328 

 

Počet přihlášených osob 95 

Počet odhlášených osob 91 

Stěhování v obci  103 

Narození   16 

Úmrtí    29 

Sňatky    11 

 

NEZAMĚSTNANOST 

Evidovaní uchazeči o zaměstnání: 

Mikulášovice  11,25 %      

(175 uchazečů, počet ekonomicky aktivního obyvatelstva 922)  

Vilémov  7,03 % 

Šluknov  15,53 % 

Rumburk  9,02 % 

Šluknovský výběžek 11,01 % 

okres Děčín  11,22 % 

ČR   8,2 % 

 



7 
 

3. ČINNOST SAMOSPRÁVY A STÁTNÍ SPRÁVY 

 

A. ZASTUPILELSTVO MĚSTA 

 

V roce 2013 proběhlo 7 zasedání zastupitelstva města, zasedání jsou veřejná. Účast občanů  

bývá velmi 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 

                                    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,  
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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, archív - Jana Doutnáčová 

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

Oddělení účetní – Jana 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. VOLBY 

 

VOLBA PREZIDENTA REPUBLIKY 

V lednu proběhla v ČR první přímá volba prezidenta republiky. Vítězem se stal Miloš Zeman, 

který získal 54,8 % hlasů.  

V Mikulášovicích dostal v prvním kole nejvíc hlasů Jan Fišer, ve druhém kole M. Zeman. 

 

 

PŘEDČASNÉ PARLAMENTNÍ VOLBY 

26. a 27. 10. se v Mikulášovicích konaly předčasné parlamentní volby: 

Celostátní výsledky: ČSSD  zisk  20,45 % 

   Hnutí ANO   18,65 % 

   KSČM    14,90 % 

   TOP 09   12 % 

   ODS    7,7 % 

   Hnutí Úsvit   6,90 % 
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   KDÚ-ČSL   6,8 % 

 V Mikulášovicích získala nejvíc hlasů KSČM -  22,9 %,  ČSSD 19,5 % a hnutí ANO 11,7 %. 

  

 

 

D. HOSPODAŘENÍ MĚSTA, ROZPOČET 

 

Schválený rozpočet  Plnění v tis. Kč 

      

Příjmy celkem    41 079    42 245 

Výdaje celkem   39 778    34 534 

Saldo        1 301      7 711 

 

 

 

E. MĚSTSKÉ INVESTIČNÍ AKCE A OPRAVY 

 

ulice k restauraci U Černých  

část ul. u Albrechtových a Německá ulice,, 

lávka přes potok u čp. 349 

(Kraj opravil silnici od Střelnice ke kolejím. Povodí Ohře začalo s opravou potoka u 

Zemanů.) 

 

 

OBJEKTY V MAJETKU MĚSTA: 

Budova MÚ, MŠ, ZŠ, horní škola, školní jídelna, tělocvična, kuželna, bytové hospodářství, 

Slovanský dům, restaurace a rozhledna Tanečnice, hasičská zbrojnice, kaple nejsvětější 

Trojice, hřbitov.  Dále hřiště, koupaliště, lesy, louky, dva rybníky, vedlejší komunikace. 
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BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ: 

Město vlastní tyto bytové domy: čp. 2, 7, 8, 10, 12, 321, 407, 574, 1039, 1063. 

Prodej nemovitostí – prodán byl dům čp. 384. 

 

 

 

F. REALIZOVANÉ PROJEKTY 

 

       Náklady celkem Dotace v Kč 

Revitalizace parkových ploch   3 500 tis.  2 600 tis. (SFŽP) 

Oživení horního hřbitova    657 tis.  490 tis. (SZIF) 

Obnova kaple Tří otců    422 tis.  100 tis. (ÚK) 

          280 tis. (ORP) 

Nové dětské hřiště     532 tis.  308 tis. (MMR) 

Vybudování výstavních prostor   785 tis.  434 tis. (SZIF) 

Malý zahradní traktor     88 tis. (bez DPH) (SZIF)  

 

Další  projekty: do veřejně prospěšných prací město zapojilo až 20 nezaměstnaných z úřadu 

práce.  Na konci roku se začal realizovat projekt Rekonstrukce tělocvičny. 

 

 

Revitalizace parkových ploch 

Jde o projekt Regenerace a obnova ploch veřejné zeleně – o 3 zelené a 1 betonovou plochu: 

- na náměstí bylo na parkovišti do vydlážděné plochy dosazeno 10 stromů; do travnaté plochy 

pod náměstím bylo dosázeno dalších 17 stromů, byly tam vysázeny i keře a cibuloviny 

- v prostoru mezi zdravotním střediskem a řeznictvím byl ošetřen vzrostlý jasan, prostor byl 

oset trávou a bylo zde vysázeno 21 stromů a nízké keře 
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- v parku u pošty došlo k pokácení starých nevhodných stromů (byly vybrány na základě 

dendrologického posouzení); bylo dosázeno 28 stromů a také keře; plocha byla zatravněna 

(cesty vybudovány nebyly). 

Celkově bylo vysázeno 76 stromů, 538 vzrůstových keřů a 3 630 keřů půdopokryvných, dále 

cibuloviny a byly založeny trávníky. 

Pokácení několika letitých stromů v parku vyvolalo u mnoha občanů pobouření. Kritizováno 

bylo i vysázení stromů do betonové plochy na parkovišti. Čas ukáže. 

 

Oživení nového (horního) hřbitova 

Na hřbitov se od války nepohřbívá a byl zcela zanedbán. Byl zarostlý vzrostlou vegetací, 

docházelo zde k vandalizmu, ke krádežím kovových prvků, byly zcizovány žulové kameny 

z obvodových zdí. Boj proti zlodějům je za současných právních předpisů, dá se říci, marný. 

Původně měla být upravena plocha 3 000 m², nakonec došlo k úpravě 5 000 m² (bez navýšení 

ceny), byla upravena hrobová místa a renovovány všechny náhrobky, které zůstaly. Byla také 

opravena kamenná zeď. Obrubníky ze zadní zničené řady, které by byly zahrnuty, byly 

použity do nového parku u střediska. Na hřbitově bylo umístěno několik laviček. Nyní je to 

důstojné pietní místo. 

 

Obnova památkově chráněné kaple Tří otců 

Aby mohla být opravena kopule, musela být sejmuta, což bylo technicky složité. 

 

Nové dětské hřiště 

Ve středních bylo na části bývalého kluziště vybudováno hřiště. Najdeme zde tělocvičný 

mnohoúhelník, kolotoč, pružinové houpačky, opičí dráhu, lanový prvek pyramida, pryžové 

špalíčky, mašinku a houpačku hnízdo. Hřiště je oploceno, okolo budou dosázeny stromy a 

keře. Vedle se buduje malá dráha pro cyklisty. Něco takového děti potřebovaly. Je zde 

nainstalován kamerový systém.   

 

Vybudování výstavních a víceúčelových prostor 

V budově na náměstí (čp.19) nad infocentrem vznikly víceúčelové výstavní prostory. Bude 

zde otevřeno muzeum. 

 

Město zatím uspělo s těmito projekty: Oprava rozhledny Tanečnice  
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          Územní plán města 

          Zateplení tělocvičny  

          Partnerství s Hinterhermsdorfem (mapové podklady) 

     Veřejný rozhlas 

(Dříve některé projekty podpořeny nebyly: Oranžové hřiště, TOM, Kaple Salmov, Nožířské 

slavnosti, Knihovna, Fürleova kaple, Vybavení tělocvičny, Dětský klub, Dětské hřiště, 

Koupaliště (v r. 2011).  
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4. PRŮMYSL, PODNIKÁNÍ, SLUŽBY 

 

A. PRŮMYSL 

 

Alatex 

Sídlo: Brtnická 172. Textilní firma, jednatelem společnosti je Markus Alaze. 

Podnik se zabývá výrobou PP nábytkářských a vysokopevnostních popruhů, gumových a 

jutových popruhů a popruhů z bavlny. Vyrábí také PP vlákna a pásky z plastových granulátů 

na tzv. extrudérových linkách. Firma má 55 zaměstnanců. Většina zboží se exportuje do 

mateřské firmy v Německu. 

 

Korekta 

Sídlo: Praha, jediný provoz Brtnická 260. Jednatelem firmy je Stanislav Kmecík. Jde o 

subdodavatelskou firmu zaměřující se na výrobu plastových výlisků vstřikováním, zákazníky 

jsou firmy z různých oborů (stationery bussines, domácí spotřebiče, automotive atd.). 50 % 

produkce putuje do Švýcarska, Německa, Nizozemí. Firma má kolem 12 zaměstnanců. 

 

Stahbau - Blechbearbeitung 

Sídlo: čp. 1186. Firma je dceřinou společností německé firmy. Jednatelem je 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 a ostatní práce výrobní povahy při 

zpracování kovů. Firma má asi 17 zaměstnanců. 95 % produkce je zasílána do mateřské 

společnosti. 

 

Mikov 

Mikov, s.r.o., sídlí v Mikulášovicích čp.741. Jednatelem je Ing. Miloš Pařík; společníkem je 

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

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

armádní, sportovní, kapesní zavírací nože, vyhazovací nože a speciální nože, dále nože 

reklamní a kusovou výrobu – nože pro sběratele. Do sortimentu kancelářských potřeb patří 

nůžky, sešívače, děrovače, ořezávátka, ořezávací strojky a napínáčky. V produkci jsou i 

stěnové policové stavebnice a zemní svěrky pro sváření.  
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Nůž Rybička Mikov patří mezi tradiční české výrobky. 

Firma se každoročně účastní řady výstav a veletrhů. 

Mikulášovice jsou místo, kde má nožířský průmysl v Čechách své kořeny. Výrobci nožů a 

nůžek z Mikulášovic byli známi již v 18. století ve střední a částečně i západní Evropě. V r. 

2012 bylo v areálu firmy otevřeno Muzeum nožířské tradice a zároveň byly uspořádány první 

Nožířské slavnosti, které Mikov pořádá spolu s městem a místními spolky.  

 

Lemfeld a syn 

Firma Lemfeld a syn, Vilémov, s.r.o., provoz v Mikulášovicích, Brtnická 64. Jednatelem 

společnosti je Karel Lemfeld. 

Firma vyrábí textilní galanterii (např. popruhy, popruhové manipulační a vázací smyčky, 

upínací popruhové soupravy, gumy oděvní a šlové, záclonové porty, lemovky, šňůry, upínací 

kurty, stuhy). Prodej a dodávka textilní galanterie. Firma má asi 24 zaměstnanců. 

 

Conta Clip 

Sídlo: čp. 441. Jde o montážní závod, který je obchodním společníkem firmy v Německu. 

Jednatelem je Petr Renner. 

Činnost společnosti: výroba elektronických součástek a montáž elektrospojovacích dílů. 

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

 

Obchody (celkem 21) 

Všechny obchody najdeme ve středu města. Lidé hodně nakupují v obchodních řetězcích 

v okolí (Šluknov, Rumburk). Za nákupy také dojíždějí do německého příhraničí. 

Potraviny    10 

Textil     1 

Papír, hračky, drogerie  1 

Květinářství    1 

Prodej elektroinstal. materiálu 1 

Prodej stavebnin a dom. potřeb 1 

Železářství    1 

Bazar     1 

Secondhand    2 

Prodej uhlí    1 (od 90. let) 

Prodej uhlí, štěrků a písku  1 

 

 

Restaurační zařízení 

Restaurací, jídelen a barů je v provozu 11, některá zařízení nabízejí i ubytování. 

Střední část města: 

RON (s hotelem), č. 5 

U Vladařů (s hotelem)., č. 16 

Ráj poutníků (s penzionem), č. 17 

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

Herna Saigon (automaty), č. 707 (vietnamský majitel) 
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Horní část města: 

Svatý Hubert, č. 65 

 

V dolních: 

U Černých (s ubytováním), č. 898 

Penzion Wellness a restaurace Balnika, č. 876 

U Baby Jagy, č. 434 

 

Na Tomášově: 

Rekreační středisko Tomášov (restaurace, kemp, penzion) 

Restaurace Tanečnice 

 

Ubytování 

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 

Zámečnictví     1 (již 14 let) 

Výroba světelných reklam   1 (již 4 roky)     

Dekorování a prodej skla   2                                                   
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Kadeřnictví     3                                                      

Manikúra a pedikúra    1                                      

Zakázkové krejčovství   1    

 

                                 

Služby       

Česká pošta; v budově pošty najdeme Poštovní spořitelnu, Českou pojišťovnu a 

CZECHPOINT. 

Česká pošta u nás koncem června zrušila tři místa místních doručovatelů. Nyní budou 

dojíždět doručovatelé z Varnsdorfu. Určitě tím mizí kus obyčejného lidského setkávání.  Naši 

také jezdili na kole. 

Ve městě není žádný bankomat. 

Čerpací stanice stojí vedle Alatexu. 

 

 

 

  

 

5. ZEMĚDĚLSTVÍ 

 

V okolí města najdeme pouze pastviny, všechny zemědělské podniky jsou zaměřeny na chov 

dobytka. Jde o firmu Zemspol Velký Šenov a rodinné farmy Talian, Čížek, Riedel a Kopsa. 

Milan Kopsa z Ludvíkovic vlastní pozemky v horních, od roku 1994 je kupoval od města, 

státu a soukromých vlastníků. 
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6. DOPRAVA 

 

A. AUTOBUSOVÁ DOPRAVA 

 

Autobusy jezdí pouze v pracovních dnech. Jsou provozovány dvě linky:  

Dolní Poustevna – Děčín (přes Rumburk) 

Mikulášovice  -  Šluknov ( přes Vilémov); v loňském roce přibyla trasa  Mikulášovice střední 

– Velký Šenov náměstí  přímo přes Mikulášovičky ( dvakrát dopoledne do V. Š., jednou 

v noci zpět). 

Jízdné podražilo: jízdenka z Mikulášovic žel. st. dol. nádr. - do Rumburka žel. st.  stojí 28 Kč. 

 

 

B. VLAKOVÁ DOPRAVA  

 

Vlaky ve směru Rumburk – Panský – Mikulášovice jezdí jen o víkendech a svátcích. 

Vlaky na trati Dolní Poustevna – Mikulášovice dolní – Šluknov – Rumburk jezdí po celý 

týden.  

Cena jízdného se zvýšila, z dolních Mikulášovic do Rumburka (přes Panský) nyní stojí 33 Kč. 
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7. ŠKOLSTVÍ A MĚSTSKÁ KNIHOVNA 

 

A. MATEŘSKÁ ŠKOLA 

 

Ředitelkou MŠ je Kristýna Klingerová. 

 Ve školním roce 2012/ 2013 bylo zapsáno ve třech třídách 76 dětí (v 1. tř. 22, ve 2. a 3. tř. po 

27).  Kapacita zařízení zůstává 80 dětí. 

Pracuje zde 6 učitelek a 4 provozní zaměstnankyně. 

Obsah vzdělávání je dán Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání a je rozdělen do 

pěti oblastí: Dítě a jeho tělo, Dítě a jeho psychika, D. a ten druhý D. a společnost, D. a jeho 

svět. Charakteristika vzdělávacího programu je založena na střídání ročních období. 

V květnovém zápisu bylo přijato 17 dětí. Do základní školy jich odejde 21. 

Akce MŠ byly podobné jako loni. Děti se zúčastnily 4 divadelních představení a byly 10x ve 

Velkém Šenově v kině. 

Další  vzdělávání – pedagogičtí i provozní zaměstnanci se zúčastňují seminářů a kurzů. 

Úpravy: výměna ústředny, herní sestava na zahradě, oplocení části zahrady, oprava balkonů, 

malování kuchyně.  

 Zřizovatel (MÚ) se podílí na finančním zajištění provozu a okamžitém řešení problémů, 

spolupráce je hodnocena jako velmi dobrá. 

 

 

 

B. ZÁKLADNÍ ŠKOLA 

 

Vedení: Mgr. D. Kalousková - ředitelka 

              Mgr. L. Laláková – zástupkyně ředitele 

Zřizovatel: Město Mikulášovice 

Součásti školy: základní škola (na 1. stupni 98 žáků, na 2. st. 64 žáků)                

                          školní družina (v 1. oddělení 29 žáků, ve 2. odd. 32 žáků) 
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                          školní jídelna (stravovaní žáci 119; zaměstnanci 23; cizí strávníci 23) 

Materiálně technické podmínky: 

vybavení učebními pomůckami, hračkami, sportovním nářadím apod. – dobrá úroveň 

vybavení žáků učebnicemi a učeb. texty – dobrá úroveň ( škola půjčuje žákům učebnice 

zdarma) 

vybavení školní kuchyně – velmi dobrá úroveň. 

Pracovníci školy (celkem 24):                              

16 učitelů, 2 vychovatelky škol. družiny, 3 správní zaměstnanci školy a 3 správní zaměstnanci 

ŠJ.  

Odborná kvalifikace: učitelé 1. stupně 100 %, učitelé 2. st. 80 %, vychovatelky ŠD 100 %. 

Aprobovanost ve výuce: učitelé 1. stupně 90 %, učitelé 2. st. 70 %, vychovatelky ŠD 100 %. 

Zápis do 1. třídy: k zápisu bylo pozváno 31 dětí (včetně 7 odkladovaných žáků). U 6 žáků 

bylo rozhodnuto (na základě zápisu, lékaře, MŠ a žádosti rodičů) o odkladu školní docházky. 

Přijato bylo 25 dětí. 

Přijímání žáků do středních škol: na gymnázia 4, na ostatní střední školy 6 

                                           do učebních oborů 2 z devátého ročníku a 1 z nižšího r. 

                                                       na víceleté gymnázium 1 

Počet žáků ve třídách: 1. tř. - 18, 2. tř. - 20, 3. tř. - 12, 4. tř. - 26, 5. tř. - 20  

                                         6. tř. - 20, 7. tř. - 21, 8. tř. - 11, 9. tř. - 12 

Od září 2012 byla na škole zřízena přípravná třída, ve které zahájilo výuku šest dětí, 

vyučování probíhalo ve školní družině. 

Žáci 5. a 9. ročníku se v dubnu zapojili do testování, které prověřilo jejich znalosti (projekt 

Diagnostika stavu znalostí a dovedností): 

5. třída (ČJ, M, AJ, Člověk a jeho svět) - ve všech testech byla úspěšnost nižší než v celé ČR 

a v Ústeckém kraji 

9. třída (ČJ, M, AJ, CH, F, BI) -  ve čtyřech testech byla úspěšnost vyšší než v ČR i 

v Ústeckém kraji, ve dvou byla na srovnatelné úrovni. 

V květnu se žáci 5. a 9. tříd zapojili do Druhé celoplošné generální zkoušky ověřování 

výsledků žáků. V obou třídách byla úspěšnost v M, ČJ a AJ průměrná. 
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Letos je integrováno 10 žáků se zdravotním postižením (1 žák má sluchové, 1 tělesné 

postižení a 8 má vývojové poruchy učení). Škola spolupracuje s PPP a SPC v Rumburku a 

se SPC Demosthenes v Ústí n. L. a v Liberci.  

Doplňování kvalifikace: 2 učitelé studují učitelství pro 1. stupeň (VŠ) a učitelství pro 2. 

stupeň studuje 1 učitel (VŠ). 

Mimoškolní aktivity: 

ZUŠ Rumburk má na škole odloučené pracoviště (klavír, flétna, kytara). 

Ke kroužkům letos přibyly dva nové: keramický kroužek (p. S. Machorková) a hudební 

kroužek (vede p. René Habich, kroužek spadá pod Schrödingerův institut).  

Již 19 let je součástí hlavních prázdnin letní tábor, pošesté se konal v Kořenově (28. 7. – 9. 

8.), zúčastnilo se 55 dětí v pěti oddílech. 

Prevence sociálně patologických jevů: začátkem školního roku proběhl například projekt ,,V 

 naší třídě se učíme naslouchat a pomáhat druhým,, (škola získala dotaci). Žáci 5. a 7. ročníku 

se zúčastnili celodenního výletu, kde nacvičovali sociální a komunikační dovednosti a řešili 

konfliktní situace.  

Projekt Tvořivá škola pro všechny byl ukončen v červnu 2013, cíle projektu byly splněny. 

Škola je nadále partnerem projektu Propojená škola. 

K podávání informací rodičům slouží také webové stránky školy. Rodiče se mohou zúčastnit 

vyučování při dnech otevřených dveří. 

Investice: oprava další části střechy, kompletní výměna osvětlení v pěti třídách, poté třídy 

opraveny a vymalovány, oprava a výmalba celé družiny, v celé škole nainstalovány regulátory 

topení, na školní zahradě opravena zámková dlažba a odvodňovací systém, zakoupena 

sekačka na trávu, do všech tříd 1. stupně nainstalovány projektory a zakoupeny notebooky 

(čerpáno z evropských peněz), židle do sborovny. 

Spolupráce se zřizovatelem je na velmi dobré úrovni. 

 

 

 

C. MĚSTSKÁ KNIHOVNA 

 

Od letošního jara vede knihovnu paní Simona Machorková. Knihovna je otevřená každý 

čtvrtek odpoledne. 

Knihovní fond měl na konci roku 4 340 knih (z toho 766 naučné a 3735 krásné literatury).  
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Zapsaných čtenářů bylo 100, z toho dětí do patnácti let 25. 

Výpůjček bylo 3062, z toho dětských 427. 

Městský úřad letos knihovnu dotoval 31 tisíci Kč. 
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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. 

 

Prodejna zdravotnického zboží se sběrnou receptů     

V Mikulášovicích není lékárna, 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. 

 

 

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.  

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.  
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9. SPOLKY A  SDRUŽENÍ  

 

Sbor dobrovolných hasičů 

Letos zasahovala výjezdová  jednotka u 12 požárů v Mikulášovicích: 

I. hořící saze v horních 

II. hořící saze ve středních 

III. hořící a doutnající odpad v bývalé firmě Miax v dolních 

IV. hořící saze v dolních 

otevřené ohniště po vypalování kabelů v lesním porostu ve středních 

čtyři ohniska lesního požáru v dolních 

hořící pneumatiky (7 ks) ve středních 

      VII.    hořící tráva a křoví ve středních 

                 hořící balík slámy 

      VIII.   hořící balík slámy ve středních 

      X.       hořící a doutnající smrk v lese ve středních 

                 hořící papír v kontejneru na tříděný odpad v  Mikulášovičkách  

 

Jednotka zasahovala u 17 technických výjezdů, např. při  likvidaci ropných produktů, čištění 

koupaliště, likvidaci vosích a sršních hnízd, při pročišťování městské kanalizace, 

vyprošťování zapadlého automobilu. 

V rámci červnových povodní 2013 byla po bleskové povodni výjezdová jednotka povolána 

krajským operačím  střediskem na pomoc do Vilémova. V tuto dobu zároveň členové 

jednotky zasahovali v Mikulášovicích. Šlo o čtyři technické výjezdy. 

Do technické pomoci spadalo monitorování vodních toků, dovoz povodňových pytlů, 

dovážení vody na Tanečnici, úklid městských ploch a koupaliště, zalévání parků atd.  

Pomoc při zajišťování těchto akcí: reprezentační ples města, sportovní ples, průvod 

velikonočních jezdců, pálení vatry na čarodějnicích, RERTO 1. máj, exkuze žáků ZŠ, Dětský 

den, sraz Matýskářů v D. Poustevně, ukázka hasičské techniky na letním táboře na Salmově a 

na oslavách města ve Vel. Šenově, návštěva hasičského sboru ve Skalici u České Lípy, 

průjezd cyklistického závodu Tour de Feminy a Tour de Zeleňák, hubertská zábava, koncert 

kapely Olympic, advent na náměstí. 

Každé úterý je prováděna údržba výzbroje a výstroje. Pravidelně se provádí školení a odborná 

příprava členů výjezdové jednotky. 
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16. 2. Hasičský ples ve Slovanském domě. 

10. 8.  Hasičský sbor letos oslavil 145. výročí založení a také 85. výročí postavení hasičské 

zbrojnice.  Při této příležitosti byla ve zbrojnici uspořádána výstava dobových fotografií, 

výstroje, výzbroje a techniky. V areálu firmy Alatex proběhlo taktické cvičení a večer na 

koupališti byla předvedena fontána s hudbou. 

Na rok 2013 byl městem schválen pro SDH rozpočet ve výši 704.800 Kč, poté byla částka 

snížena na 534.300 Kč. Z této částky bylo nakonec vyčerpáno jen 233.O50 Kč. 

Mikulášovice patřily mezi dvacet tři měst a obcí, které Ústecký kraj obdaroval za pomoc při 

likvidaci následků povodní.  Hasičský sbor obdržel šest třívrstvých zásahových obleků a 10 

hadic za 93.533 Kč.  

Za dotaci po povodních (99.500 Kč) byla doplněna výzbroj. 

Při SDH pracuje kroužek mladých hasičů. 

 

Myslivecké sdružení Tesák 

Platnost desetileté smlouvy na honitbu Tanečnice, kterou MS Tesák dříve uzavřelo s Lesy 

ČR, skončila k 31. 3. 2013. Novému výboru se podařilo uzavřít s Lesy ČR novou smlouvu na 

dalších deset let (tj. do roku 2023). K předčasnému ukončení smlouvy by mohlo dojít 

v případě, že by nebyly ze strany MS dodržovány stanovené smluvní podmínky. 

Myslivecké sdružení má v současné době 23 členů, 2 adepty na členství a 1 adepta na získání 

prvního loveckého lístku. 

Sdružení má 7 psů, z nichž 3 mají zkoušky lovecké upotřebitelnosti a 4 se na tuto zkoušku 

připravují. Členové tyto psy využívají při dohledávkách postřelené zvěře a při společných 

loveckých akcích. 

V roce 2013 bylo uloveno 6 ks jelení zvěře, 12 ks srnčí zvěře, 21 ks černé zvěře a 19 ks lišek. 

Stejně jako v předchozích letech pokračovalo sdružení v údržbě luk pro město Mikulášovice a 

pro CHKO Labské pískovce. 

Akce pro veřejnost a členy MS:  

12. 1. Poslední leč – zábava zejména pro rodinné příslušníky myslivců a pro pozvané hosty.  

23.6. Stánek na Nožířských slavnostech. 

12.7. Oslavy 65. výročí založení MS Tesák v restauraci Svatý Hubert, šlo o akci pro 

veřejnost. Zúčastnil se také Ing. Vomáčka, předseda Okresního mysliveckého spolku Děčín. 

(Viz kapitolu Přehled událostí …) 

9.11. Hubertská zábava ve Slovanském domě. 
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Při těchto akcích jde především o propagaci myslivosti, o představení činnosti mysliveckého 

sdružení, o vzbuzení zájmu mládeže -  jak je také možné trávit volný čas; tyto akce mají i  

přínos finanční. 

 

Spolek historiků 

Členové spolku se scházejí každý první čtvrtek v restauraci U Vladařů. Pravidelně publikují 

v Mikulášovických novinách, kde letos vyšly následující články: 

Pohřebnictví v Mikulášovicích před 100 lety (ze vzpomínek J. Grohmanna; H. 

Hentschel a P. Horák ) 

Slavnosti loupežníka Karáska ( v Seifhennersdorfu) (P. Horák)  

Konec války v Mikulášovicích v přímém přenosu 1. díl, rok 1945 (přehled 

dramatických událostí v Mikulášovicích, jak jej zachytil ve svém deníku místní německý farář 

Josef Klaus) 

Konec války v Mikulášovicích v přímém přenosu 2. díl, rok 1946 (Josef Klaus) 

Mikulášovický sportovní pravěk (od r. 1863; podklady od Wernera Macha z Berlína 

speciálně pro mikulášovický klub historiků, přeložil H. Hentschel, zpracoval P. Horák)  

Fotografie sportovních průkopníků (P. Horák) 

 

,,Tip na výlet,, (pozvánky na výlety od P. Horáka): 

 Největší kostel a nejmenší podstávkové domy 

 Bieleboh a Czorneboh 

 Hinterhermsdorf známý i neznámý 

 Do Šluknova nejen na výstavu  

Čechie - Böhmerland 

 Adventní vánoční trhy 

Letos členové podnikli výlet do německého Budyšína. 

 

Mikulášovický pěvecký sbor 

Sbor vede Jana Zimmerová. V repertoáru najdeme vedle lidových písní také hudbu 19. století, 

dále hudbu barokní a renesanční. Na klavír nebo varhany doprovází P. Engler. V letošním 
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roce členové nacvičili Rekviem Tadeáše Palmeho, krásnolipského rodáka (1756 – 1836), 

který provedli v Krásné Lípě za přítomnosti skladatelova potomka. 

Účinkování sboru: 

5.1.    kostel v Mikulášovicích, výstava betlémů 

13.1.  Sebnitz, setkání lidí dobré vůle 

31.3.  kostel v  Mikulášovicích, velikonoční mše A. Groha  

24.5.  kostel v  Mikulášovicích, Noc kostelů 

25.5.  Německo, mše A. Groha  

26.5.  kaple nejsvětější Trojice v horních 

2.6.    kostel v Mikulášovicích, mše 

20.7.  kostel v Krásné Lípě, koncert – Rekviem T. Palmeho 

28.9.  kostel ve Šluknově, mše (A. Groh) 

29.9.  kostel v Dolní Poustevně, mše (A. Groh)  

13.10. kostel ve Filipově, mše (A. Groh) 

30.11. advent v Mikulášovicích, rozsvícení vánočního stromu na náměstí 

8.12.   kostel v Mikulášovicích, mše (A. Groh) 

22.12. kostel v Mikulášovicích, Rybova Česká mše vánoční 

24.12. kostel v Mikulášovicích a v Dolní Poustevně, půlnoční mše 

26.12. kostel sv. Vavřince v Rumburku, koncert – J. J. Ryba 

28.12. Neustadt, koledování 

29.12. kostel ve Šluknově, koncert – J. J. Ryba  

 

 

Mopedostorpedos 

Spolek organizuje akce pro veřejnost, například RETRO 1. máj, soutěž ve stavění sněhuláků, 

drakiádu, závod mopedů, účastní se Nožířských slavností. 
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Český svaz chovatelů 

9.2. se konala výroční členská schůze, na které se volilo do nových orgánů na příštích pět let:  

Vlastimil Jura -  předseda 

 Michal Záruba - jednatel  

Jaroslava Susová - pokladní  

 Jitka Brožová, Claudia Marseille – revizní komise 

 V. Jura vede kroužek mladých chovatelů (MCH). 

Letošní akce MCH: 

30.3. 4.soutěžní výstava ,,O nejkrásnější velikonoční kraslici,, ve Slovanském domě. 

Soutěžící byli také z Jablonce n. N., Litoměřic a Prahy. Výherci získali pohár, za pomlázku 

byl oceněn pan Jaromír Habr, za košíky paní Romana Horvatovičová. Na závěr proběhla 

dražba výrobků. Akci podpořilo město a MAS Šluknovsko. 

23.6. Propagační výstava zvířat na Nožířských slavnostech v Mikulášovicích. 

7. – 27.7.  30. tábor mladých chovatelů na Salmově  (viz kapitolu Přehled událostí…). 

21. – 25.8.  Mezinárodní kolo olympiády MCH v Praze. Letos se zúčastnil jen Tomáš Ulrich, 

který reprezentoval okres Děčín, získal 3. místo v oboru chov akvarijních rybiček. 

12.10.  Součástí mezinárodní akce České rady dětí a mládeže ,,72 hodin – Ruku na to!,,  byl i 

5. ročník výstavy zvířat v držení mladých chovatelů ve Slovanském domě. Letos přišlo 150 

diváků, kteří hodnotili 46 různých zvířat (holuby, drůbež, okrasné ptactvo, kočky…), 

nechyběla tombola. 

Na výstavu ještě navázal nedělní úklid lesa na Salmově, pak se opékaly buřty a účastníci si 

odnesli speciální šálu. 

 

 Kroužek mykologický 

Kroužek vede Miroslava Záveská. Výborové schůze se konají každou druhou středu v měsíci, 

členských schůzí se uskutečnilo osm, výroční schůze byla v lednu. 

Duben – Výlet do Pekla na Českolipsku za bledulemi. Brigáda, při které členové uklízeli 

příkopy u silnice v horních (od kapličky k označení obce), pak posezení v restauraci. Pálení 

vlastní ,,čarodějnice,,. 

Květen – ,,Otevírání lesa,, (s poezií), zakončeno v restauraci na Tomášově. 

Červen -  Výlet na Tolštejn. Na Nožířských slavnostech stánek s houbovými specialitami a  

tematická soutěž pro děti. 
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Srpen – Společná houbařská vycházka, zdokumentování hub. 

Září – Výlet do Kyjovského údolí. 

Říjen – Společné houbaření. Na ZŠ beseda a výstavka hub pro 6. a 7. třídu. 

Listopad – Za hřištěm rituál ,,zavírání lesa,, (s poezií). Houbařský šmak v restauraci U 

Vladařů, bylo připraveno 16 pokrmů studených i teplých, hodnotila porota. 

Kroužku  finančně pomáhá město. 

 

 

Klub filatelistů 

Členové se setkávají každou sudou neděli od 10 – 12 hod. v restauraci RON. 

Klub se v Mikulášovicích schází od roku 1949. 
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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 a posilovnou), kuželna. 

Na výroční schůzi tělovýchovné jednoty Spartak Mikov Mikulášovice počátkem roku se 

členové výboru domluvili na ukončení činnosti této organizace a na tom, že budou založeny 

nové subjekty, které budou jednotlivé sporty ve městě zastupovat. 

 

Fotbalový oddíl 

Předsedou oddílu Spartak Mikov Mikulášovice je J. Šulc, sekretářkou a pokladnicí M. 

Linhartová; dalšími členy výboru jsou Z. Novák, F. Möser a P. Procházka. 

Dospělí hráli II. třídu okresního přeboru. V srpnu po dvou velmi výrazných porážkách 

dosavadní trenér na svou funkci rezignoval a v zápětí byli zvoleni provizorními trenéry 

Zdeněk Novák a Vojtěch Šimek (v této době neměli platnou trenérskou licenci).  

Po výborných výsledcích v celé sezoně skončilo mužstvo v tabulce na 1. místě (ze čtrnácti 

soutěžících) a to vedlo k postupu oddílu do KRAJSKÉ SOUTĚŽE – do 1. B třídy. Po více jak 

třiceti letech! 

V letošní sezoně hráli tito hráči: Jaromír Tesař, Vladimír Soukup, Miroslav Soukup st., 

Miroslav Soukup ml., Tomáš Soukup, Ondřej Linhart, Roman Vítek, Milan Kozák, Filip 

Křehký, Lukáš Novák, Robin Fojta, Petr Budiš, Petr Habr, Otomar Šach, Adam Kočka, 

Martin Briestenský, Jan Dvořáček, Jiří Petružálek, Ivan Rybář, Martin Hoštička a z Vilémova 

hostoval Radek Vichterey.   

Starší přípravka (žáci) po satelitních turnajích Skupiny sever skončili na 3. místě a postoupili 

na turnaj o přeborníka okresu Děčín, kde skončili na 5. místě. Trenéry jsou S. Paťha, A. 

Jandus, vedoucím je L. Weihs. 

20. 7. se uskutečnil 4. memoriál J. Hýbla a M. Linharta v malé kopané.  Hrálo se na obou 

dobře připravených travnatých hřištích, přijelo 8 mužstev ze Šluknovského výběžku a jedno 

z Německa (Rugiswalde); tato soutěž navazuje na dřívější Bernard Cup. Ve skupině A zvítězil 

Severní vítr a ve skupině B Best of Varnsdorf. O úspěšném turnaji svědčí i pěkná návštěvnost. 

Organizuje domácí fotbalový oddíl a pomáhá město. 

V březnu fotbalisté uspořádali maškarní ples sportovců. 

V prosinci proběhl mikulášský turnaj v halové kopané pro nejmenší fotbalisty z okolí. Zahrálo 

si šest družstev (ze čtyř oddílů). Ceny rozdal Mikuláš a čert. 
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Turistický oddíl mládeže (TOM) 

 Jde o nejúspěšnější oddíl. Vede ho Tomáš Fúsek, který v anketě Nejúspěšnější sportovci 

okresu Děčín za rok 2012 získal tentokrát třetí místo. 

Duben -  Běžci mají za sebou účast na čtyřech mistrovstvích v kraji Ústeckém, Středočeském, 

Královéhradeckém a Vysočina. V Ústeckém kraji se běželo o postupová místa do závodů 

Českého poháru: 

Přípravka: Ondřej Fúsek - 1. m. (3x); Barbora Trojanová – 2. m. 

Nejmladší žákyně: Andrea Fúsková – 1. m. (3x); Eliška Šimková – 2. m. (2x) a 3. m.  

Starší dorostenci: Zdeněk Plešinger – 1. m. (2x) 

Ženy A: Květa Fúsková - 1. m. (2x) a 2. m.; Michala Loudová - 3. m. 

Ženy B: Romana Horvatovičová - 2. m.; Pavlína Trojanová -  3. m. 

Muži A: Tomáš Fúsek - 1. m. (3x); Filip Salač -  3. m. 

 

Červen -  Celkové pořadí v Českém poháru: 

Nejmladší žákyně: Eliška Šimková - 3. místo (členka reprezentace ČR); Andrea Fúsková - 4. 

místo (členka reprezentace ČR) 

Starší dorostenci: Zdeněk Plešinger – 6. místo (člen reprezentace ČR) 

Ženy A: Květa Fúsková 6. místo (členka reprezentace ČR) 

Muži A: Tomáš Fúsek - 10. místo (člen reprezentace ČR) 

 

Mistrovství České republiky v Havířově:   

Nejmladší žákyně: Eliška Šimková – 3. místo; Andrea Fúsková -  6. místo 

Starší dorostenci: Zdeněk Plešinger – 8. m. 

Ženy A: Květa Fúsková - 8. m. 

Muži A: Tomáš Fúsek – 7. m. 

Byla to úspěšná sezona: 5 sportovců bude reprezentovat ČR a Eliška získala bronz.   
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Říjen -  Mistrovství  ČR ve štafetách v Kralupech nad Vltavou: 

Tomáš Fúsek, Tomáš Le Van a Filip Salač - stříbrná medaile. Po loňském stříbru a 

předloňském zlatu určitě velký úspěch. 

Mistrovství ČR ve smíšených dvojicích v Suchdole nad Lužnicí: 

Tomáš Le Van s kralupskou Blankou Rosákovou zíslali stříbro, Květa a Tomáš Fúskovi pak 

bronz. 

TOM pořádá pro děti výlety, sportování, které jsou přístupné všem dětem, jde o projekt 

,,Neorganizovaná mládež 2013,, podporováno MŠMT. (Patří sem např. i pečení dortů, výroba 

keramiky.) 

 Tomáš Fúsek  běhá také za sportovní oddíl letního biatlonu v Jílovém u Děčína. Letos na 

MČR získal 2. místo. 

 

 

Step by Step 

Choreografkou a uměleckou vedoucí taneční školy je Alžběta Kestnerová, trénovat jí 

pomáhají Kateřina Sýkorová – Kestnerová a Tereza Sýkorová. Škola se zabývá tanečními 

styly disco – dance, street – show a show dance. 

Akce: 

Únor – Vystoupení na hasičském plese v Mikulášovicích  

             Na plese města vystoupení dospělých DEMOLICE 

8. 3.  Vystoupení na plese sportovců 

23. 3.  Generálka před první taneční soutěží ve Slovanském domě: 

Vystoupení: BACTERY  SCHOOL – děti 

                     SPLAŠENÉ KNOFLÍKY – junioři 

                     QUEEN – dospělí 

                     DEMOLITION NOMEN - dospělí  

30.3.  Regionální kolo tanečních formací v Ústí nad Labem: děti – 1. místo 

                                                                                                          junioři – 3. místo 

                                                                                                          dospělí – 1. místo 

                                                                                                          dospělí – 1. místo                                                                 
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13. 4. Mistrovství Čech juniorů v Kladně: 8. místo 

20. 4. Mistrovství Čech dospělých v Praze: 1. místo  QEEN  a 4. místo DEMOLITION 

WOMEN    

 27.4. Mistrovství Čech dětí v Chomutově: 5. místo                                                           

18. – 19. 5. Mistrovství ČR  ANT v Kladně: 1. místo  QUEEN, dospělí 

25. – 26. 5. Mistrovství ČR  DISCO v Brně – 13. místo DEMOLITION WOMEN 

15. 6.  Rozloučení s taneční sezonou v Ráji poutníků 

Listopad – Vystoupení na hubertské zábavě 

 

(Doplnění soutěží z roku 2011:  

2. 4.  Regionální kolo tanečních formací v Ústí n. L.:  1. místo dospělí, 1. místo junioři, 1. 

místo děti  

16. – 17. 4. Mistrovství Čech juniorů v Kladně: 4. místo 

23. – 24. 4. Mistrovství Čech dospělých v Praze: 4. místo 

30. 4. – 1. 5. Mistrovství Čech dětí v Chomutově: 5. místo  

21. – 12. 5. Mistrovství ČR v Jablonci n. Nisou: 7. místo dospělí 

Prosinec – Taneční soutěž ve Varnsdorfu: 1. místo děti, 1. místo junioři, 1. místo dospělí.) 

 

 

Oddíl kuželek 

Oddíl soutěží v Severočeské divizi. V sezoně 2012/13  kuželkáři skončili ze 14 družstev po 

velkém boji na 10. místě a obhájili postup do dalšího ročníku.  (Mezi jejich soupeře patří Ústí 

n. Labem, Liberec, Teplice, Česká Kamenice, Louny, Doksy, Duchcov, Nový Bor, Děčín, 

Dubí, Podbořany.) 

Trénuje se dvakrát týdně v místní kuželně. Letos se povedlo budovu zkolaudovat a zařídit 

číslo popisné 1098. Město nejdřív zakoupilo za 20 tisíc Kč pozemek pod budovou, 5 tisíc 

stálo geometrické zaměření a 4 tisíce město zaplatilo za nakreslení plánu. Revize elektrických 

rozvodů a komína byly provedeny sponzorsky. Elektrovizi vystavil p. Libor Krejza, komíny 

p. Brůna. Budovu kuželny vlastní město, oddíl kuželkářů budovu udržuje a zajišťuje její 

vytápění a úklid. 
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Oddíl odbíjené 

Loni došlo bohužel k nedorozumění. Zápis, který je v kronice uveden za rok 2012, patří do 

letošního roku; jde totiž o sezonu 2012/2013. 

 

 

Tenis 

Skupina nadšenců v roce 1988 svépomocí vybudovala tenisový kurt (nad volejbalovým 

hřištěm u koupaliště). Hrají rekreačně, sami se starají o provoz. Po celé roky (25 let) stál 

v čele Ivan Poliak, v současné době vedení převzala mladší generace – Jiří Trojan a Petr 

Trojan. 

 

 

Florbal 

Soutěž mladých florbalistů probíhá v Mikulášovicích již deset let, zahrát si jezdí sportovci i 

z okolí (V. Šenov, Rumburk, Jílové, Krásná Lípa): 

16.3.  proběhlo ve sportovní hale finále a vyhodnocení Florbalové ligy Severu: vítězem se stal 

domácí celek Jetix, nejlepším brankářem byl vyhlášen Petr Opočenský z FS Mikulášovice a 

nejúspěšnějším střelcem ligy byl Filip Křehký z Jetixu. Z letošních 13 družstev bylo pět 

z našeho města. Pořadatelem je TOM Mikulášovice. 

 

  

Ženský fotbal 

Po několika letech je v Mikulášovicích obnoven ženský fotbal (některé hráčky jsou 

maminkami). Hrají i s muži, např. se zúčastnily memoriálu J. Hýbla a M. Linharta, další 

turnaj hrály ve V. Šenově. V zápase proti děvčatům z Vilémova zvítězily 15:1. Oddíl doplňují 

i děvčata z Vilémova, D. Poustevny, V. Šenova, Chřibské a Varnsdorfu. Trenéry jsou Jiří 

Gruntorád a Jaroslav Bošek. Oddíl má podporu FK Mikulášovice (využívají např. jejich 

hřiště, kabiny). 
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11. PŘEHLED UDÁLOSTÍ, KULTURNÍCH A SPOLEČENSKÝCH AKCÍ 

 

LEDEN 

12.1.  Myslivecká poslední leč byla uspořádána v restauraci Svatý Hubert pro členy spolku a 

pro zvané hosty.  Nechyběl poslední soud, zábava, tombola a volba nejhezčího myslivce. 

5.1.  V kostele se poprvé uskutečnila výstava betlémů, místní i přespolní jich přinesli mnoho 

desítek. Odpoledne zde místní pěvecký sbor zpíval koledy a děti vybíraly na tříkrálovou 

sbírku. Zorganizoval Roman Klinger.   

13.1. U Slovanského domu se konala soutěž ve stavění sněhuláků, zorganizoval 

Mopedostorpedos. 

20.1. Ve Slovanském domě bylo uspořádáno taneční odpoledne pro starší generaci, hrál 

orchestr Klause Klingera.  

V anketě ,,Nejúspěšnější sportovci okresu Děčín,, za loňský rok (vyhlašuje OV ČSTV ve 

spolupráci s Děčínským deníkem) se celkově v kategorii jednotlivců umístil jako třetí Tomáš 

Fúsek (TOM, outdoor running). - V pořadí podle čtenářů získal T. Fúsek místo druhé a na 

třetím se umístil Tomáš Le Van z téhož oddílu.    

 

ÚNOR 

2.2. Plesová sezona začala ve Slovanském domě 8. reprezentačním plesem města. Nechybělo 

předtančení místní skupiny Step by Step, hrála kapela Adama Nedvídka.  

10.2.  Ve Slovanském domě proběhl oblíbený dětský karneval, jako vždy vysoká účast a 

mnoho masek. Organizovala MŠ, ZŠ a město.  

16.2. 54. ples sboru dobrovolných hasičů začal předtančením mladých hasičů, pak 

následovalo předtančení skupiny Step by Step a varnsdorfské skupiny Frank Caldera Band. 

Nechyběly hodnotné ceny v tombole, losování vstupenek o ceny a občerstvení. 

17.2. Taneční odpoledne s orchestrem K. Klingera. 

 

BŘEZEN 

8.3.  Na maškarním plese sportovců hrál Continental Band z Liberce, skupina Step by Step 

měla předtančení; jako vždy tombola. Organizovali fotbalisté. 
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16.3. Taneční skupina Step by Step měla generální zkoušku ve Slovanském domě, kde 

představili svůj program na letošní závodní sezonu. 

16.3. Ve sportovní hale proběhlo finále a vyhodnocení Florbalové ligy Severu. 

30.3. Velikonoční taneční odpoledne s orchestrem K. Klingera. 

31.3.  Proběhla 4. soutěžní výstava ,,O nejkrásnější velikonoční kraslici,,, kterou ve 

Slovanském domě uspořádal ČSCH. Za velkého zájmu soutěžících (34) a návštěvníků (asi 

50). Odměnou nejlepším byly pamětní poháry. Díky závěrečné dražbě a dobrovolnému 

vstupnému zůstalo v pokladně 1100 Kč. Dětem byly vyplaceny autorské honoráře. Bylo 

předvedeno i pletení košíků z pedigu a pletení pomlázky.  

31.3.  I letos velikonoční jízdě předcházela od 10. hodiny mše a poté se skupina jedenadvaceti 

jezdců vydala spolu s páterem Kotiszem, hudebníky a pěvci do ulic. Průvod tvořily desítky 

občanů, mnoho lidí také průvod sledovalo. Letošní počasí nepřálo, byla zima, leželo ještě 

hodně sněhu.  

Pondělí velikonoční – děti stále dodržují tradici a chodí koledovat s pomlázkou. Hodně z nich 

ale koledu neumí.  

Lyžařský závod na běžkách -  někteří účastníci v maskách. Organizuje Mopedostorpedos. 

V prostorách OK Klubu vystoupila rocková kapela NO a CO. 

16. memoriál Josefa Horáka, fotbalový turnaj starých gard, se letos opět konal 

v Mikulášovicích. Sešlo se pět týmů, zvítězil SK Velký Šenov, náš Spartak Mikov skončil 

čtvrtý. Příští rok proběhne soutěž v Dolní Poustevně. 

Výroční schůze sboru dobrovolných hasičů. 

Výroční schůze Tělovýchovné jednoty Spartak Mikov Mikulášovice, řešilo se zde hlavně další 

fungování jednoty. Bylo domluveno ukončení činnosti této organizace. 

 

DUBEN 

30.4.  Pálení čarodějnic – U Slovanského domu byla letos postavena májka (není stavěna 

každý rok), pro děti bylo připraveno zábavné odpoledne, všechny zaujalo vystoupení ruského 

souboru, pak byla zapálena vatra, bylo možné si opéct buřty (děti zdarma). Počasí nevyšlo, 

celou dobu pršelo, byl proto zrušen lampionový průvod a ohňostroj. - Na ruský dětský soubor 

Divadla módy Lebeduška z domu volného času Rodničok z Kovrova (Vladimírská oblast) 

museli diváci čekat, protože měl autobus zpoždění. Soubor se u nás zastavil na svém turné po 

Evropě. Děvčata v dešti zatančila a předvedla lidové kroje s výšivkami. Vystoupení mělo 

velký ohlas. Někteří členové souboru se v létě zúčastní mezinárodního tábora mladých 

chovatelů na Salmově. 

  



37 
 

 

KVĚTEN 

1.5.  RETRO 1. máj -  Sraz byl u bývalé Severky v dolních, vyšlo a vyjelo se v 11 hod. I letos 

se zúčastnila řada alegorických a historických vozů, řada účastníků měla dobové oblečení. Na 

náměstí hudba K. Klingera, guláš od hasičů, občerstvení…Organizace Mopedostorpedos a 

město. 

6.5. Beseda s finančním poradcem na MÚ, na dotazy odpovídala lektorka z Krásné Lípy. 

Účast občanů byla ale nízká. Půjčky, dluhy a exekuce se stávají stále větším problémem. 

8.5. Paní starostka M. Trojanová položila k pomníku před školou kytici k uctění polských 

vojáků, kteří padli za 2. světové války.  

11.5. Severní stopa – letos byla hlavním cílem Tanečnice. V Dolní Poustevně uspořádali již 

37. ročník mezinárodního turistického pochodu, zúčastnilo se 1349 turistů a mohli si vybrat 

z osmi tras, cyklisté ze čtyř. Mezi dva nejstarší účastníky patřila mikulášovická turistka paní 

Gerta Kokšálová (88 roků). 

12.5. Májové taneční odpoledne pro seniory s orchestrem K. Klingera. 

14.5. Ve Slovanském domě se uskutečnilo divadelní představení Caveman (představení 

s jedním hercem – Janem Holíkem). Návštěvnost byla nad očekávání, takže někteří, co 

dorazili na poslední chvíli, stáli.  Pražské divadlo mělo velký úspěch. Vstupenky stály 200 

Kč, v předprodeji 150 Kč, představení na sebe vydělalo. 

V obřadní síni MÚ se uskutečnilo vítání občánků, rodiny přivítala paní starostka, o vystoupení 

se postaraly děti z MŠ.  

Houbaři ,,otevírali les,,. -  Zapojili se také do jarního úklidu, a tak členové mykologického 

kroužku vyčistili v horních příkopy u silnice od kapličky k prvnímu domu.  

Žáci ZŠ v rámci Dne Země uklízeli na několika místech našeho města. A dokonce i děti v MŠ 

uklízely svou zahradu. 

 

 

ČERVEN 

1.6.  Den dětí byl vzhledem k dešti uspořádán v budově restaurace Ráj poutníků. 

Organizazovala MŠ a ZŠ. 

1. – 2.6. Borec severu 2013: 

V Mikulášovicích se konal 2. ročník agility závodů, které uspořádal Kynologický klub Jiříkov 

tak jako loni v areálu koupaliště. Počasí letos vůbec nepřálo, pršelo, ale přesto se sjelo kolem 
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50 týmů i z mnoha vzdálených míst. Soutěžilo se v agility, dumpingu a skládaly se zkoušky. 

Opět šlo o úspěšnou akci. 

 

9.6.  Bleskové povodně ve Šluknovském výběžku: 

Zatímco v souvislosti s letošními rozsáhlými povodněmi zápasil Děčín a Hřensko s vodním 

živlem už týden, teď přišlo na řadu Šluknovsko. Zde se po prudké asi dvacetiminutové bouři 

s kroupami do obcí začala valit voda z okolních luk a brala s sebou i velké množství bahna. 

Mezi nejpostiženější obce patří Lobendava, Vilémov, Lipová a Jiříkov (tady tekla po náměstí 

řeka vody a bahna). – V Mikulášovicích byla situace po průtrži poměrně klidná, voda 

podemlela pouze silnici v dolních, kde vytopila hospodu U Baby Jagy. Byly zality také 

zahrádky, voda vnikla do několika domů, splavila místní komunikace, naplavené kamení a 

hlína zanesly kanalizaci.  

Naposled přívalový déšť a následná povodeň postihly naše město v létě 2010, rozsah povodně 

byl tehdy větší. 

 

15.6. Členové místního turistického oddílu se zúčastnili mistrovství České republiky 

v Havířově. Za nejmladší žákyně přivezla Eliška Šimková bronzovou medaili.  

 

19.6.  Na závěr školního roku se děti a učitelky mateřské školy opět rozloučily oblíbenou 

,,Zahradní slavností,,,kterou každoročně obdivuje mnoho návštěvníků. Slavnost byla letos 

zaměřena sportovně – na olympijské téma. Na závěr byli šerpováni nastávající školáci a došlo 

i na nocování ve školce. 

 

23.6.  2. NOŽÍŘSKÉ SLAVNOSTI začaly v 11 hodin v areálu Mikova a zároveň se spustil 

vydatný déšť. Diváky nejvíc lákala prohlídka provozu firmy (bývalá dlouholetá 

zaměstnankyně, se kterou jsem procházela, chválila stroje, výrobu i haly). Otevřeno bylo i 

nožířské muzeum. Po lijáku nemohl své umění předvádět kovář (výheň mu vyhasla), hodně 

lidí využilo možnosti dát si nabrousit nože. K vidění byl historický šerm, děti hledaly nože 

rybičky detektorem; dále živá hudba, občerstvení. 

Odpoledne program pokračoval u Slovanského domu, k vidění byla přehlídka dvaceti mopedů 

(Mopedostorpedos), stánek měli myslivci, chovatelé, Skloluxus nabízel své výrobky (sklo a 

keramiku), u rybářů bylo možné vlastnoruční chycení pstruha. Mikov nabízel k prodeji nože. 

Ze Šluknova přivezli dravce (ptáky); k občerstení: koláčky (kuchařky ZŠ), koláče ze sladké 

pekárny, speciality od houbařů a rybářů, guláš z řeznictví atd. Hrála hudba a děti z MŠ 

předvedly cvičení. Bylo možné si prohlídnout kostel, hrálo se zde na varhany. Zájem 

návštěvníků byl i letos velký a slavnosti se určitě povedly. 

 

29.6. Tradiční volejbalový turnaj pro dospělé se pořádá vždy první a poslední prázdninovou 

sobotu, přijíždějí sportovci z blízkého i vzdálenějšího okolí.  Kvůli počasí se konal turnaj 

v hale.  

 

V hotelu RON proběhlo jednání hejtmana Ústeckého kraje Oldřich Bubeníčka se starosty 

okolních obcí a měst. 
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V rámci celostátní akce ,,Noc kostelů,, se otevřel zájemcům i kostel sv. Mikuláše.   

 

ČERVENEC 

4.7.  Naším městem opět letos projel mezinárodní ženský cyklistický závod Tour de Feminin, 

šlo o 26. ročník a soutěžilo se o Cenu Českého Švýcarska. I tentokrát byla u nás na náměstí 

rychlostní prémie, letos první projela Australanka Amy Cure. Ta se stala i celkovou vítězkou. 

(Letos se zúčastnilo 120 cyklistek z 20 zemí, z toho 16 závodnic z ČR, akce je zařazena do 

světového poháru; začátek a konec v Krásné Lípě.) 

7. - 27.7. Na Salmově byl uspořádán třítýdenní 30. tábor mladých chovatelů. Třicet dětí 

stanovalo a staralo se o svá zvířata (těch bylo 34). Program byl bohatý: vědomostní zkoušky, 

výlety do Německa, putovní tábor, hry, Loreta v Rumburku, lodičky v Obere Schleuse, koně, 

atd. - Účastníci byli z ČR, Německa a Ruska. Zájem měla i média. Byla to vydařená akce, 

organizátorem byl místní svaz chovatelů, pomáhalo ale i mnoho dobrovolníků z občanských 

sdružení, tábor podpořilo i město.  

13.7. Místní myslivecké sdružení Tesák oslavilo 65. výročí svého založení v restauraci Svatý 

Hubert.  Od 10 – 17 hod. šlo o akci pro veřejnost: byly podávány zvěřinové speciality, bylo 

možné nahlédnout do historie spolku - do několika kronik sdružení. Nechyběly ukázky 

loveckého troubení, sokolnictví a loveckých trofejí, myslivci odpovídali na otázky 

návštěvníků, děti si mohly zasoutěžit. Zájem veřejnosti byl značný. 

 20.7. Na obou hřištích u koupaliště byl uspořádán 4. memoriál J. Hýbla a M. Linharta v malé 

kopané, zúčastnilo se osm družstev ze Šluknovska a jedno z Německa. 

21. 7. Na koupališti se místní pobavili na neckiádě.    

28.7. - 9.8.  Základní škola zorganizovala už podevatenácté letní dětský tábor, letos 

v Kořenově. Zúčastnilo se ho 55 dětí. 

V ekologické soutěži Skleněná popelnice (třídění odpadu), kterou vyhlašuje každoročně 

Ústecký kraj, získaly Mikulášovice letos mezi městy pěkné sedmé místo. 

Ve Slovanském domě byl uspořádán kurz pro starší zájemce o počítače, mohli zde získat 

základní dovednosti. 

 

 

SRPEN 

 10.8.  Sbor dobrovolných hasičů oslavil tři velká výročí: 145 let založení sboru, 85 let 

postavení hasičské zbrojnice a 65 let vysvěcení praporu. 
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 Oslava začala v 8.30 hod. hasičským budíčkem – rozezněla se siréna. Pro návštěvníky byl 

připraven Den otevřených dveří ve zbrojnici, byla zde i tematická výstava. Několik stánků 

nabízelo občerstvení (guláš, langoše, koláče, zmrzlinu …), upomínkové předměty; byl zde 

skákací hrad pro děti.  

Ve 14 hod. proběhlo námětové cvičení (hašení požáru) v areálu firmy Alatex, zúčastnili se ho 

hasiči z Mikulášovic, Velkého Šenova, Vilémova, Dolní Poustevny a Hinterhermsdorfu. 

V podvečer hrála na koupališti hudební skupina a bylo zde předvedeno bojové umění. 

Vyvrcholením večera byla fontána s hudbou, fontánu vytvořilo deset hasičských sborů (hasiči 

z Mikulášovic, V. Šenova, Vilémova, D. Poustevny, Hinterhermsdorfu, Brtníků, Jiříkova, 

Varnsdorfu, České Skalice a Nového Oldřichova). Přes problém s hudbou měl program veliký 

ohlas. Úspěšnou hasičskou akci ukončil ohňostroj věnovaný městem. Návštěvnost byla 

vysoká.  

Sponzory byly město, Alatex, Stap Vilémov, Siops Vilémov, TOM, p. Švarc. 

 

31.8.  Proběhla druhá část prázdninového volejbalového turnaje dospělých, tentokrát na 

kurtech. 

Kopule kapličky Tří otců v dolních prošla kompletní rekonstrukcí. 

 

ZÁŘÍ 

7.9.  Naším městem projeli závodníci amatérského cyklistického závodu Tour de Zeleňák. 

Letošního 29. ročníku se zúčastnilo skoro 500 závodníků, z toho 7 mikulášovických. Vidět 

jsme mohli i účastníky na koloběžkách a historických kolech. 

15.9.  Taneční odpoledne s orchestrem K. Klingera pro seniory ve Slovanském domě od 14 

hodin. 

28.9.  Václavská zábava restauraci Ráj poutníků. 

  

ŘÍJEN 

5.10.  Členové místního turistického oddílu získali na mistrovství ČR ve štafetách stříbrnou 

medaili – T. Fúsek, T. Le Van a F. Salač. 

Na mistrovství ČR ve smíšených dvojicích získal Tomáš Le Van a kralupská Blanka Rosáková 

stříbro; bronz Květa a Tomáš Fúskovi. 

6.10.  Za bývalými kasárnami se sešli rodiče s dětmi na drakiádě, bohužel i letos bez větru. 

Létaly zde ale letecké modely a bylo možné se projet v historické ,,sajdkáře,,. Organizoval 

Mopedostorpedos.  
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19.10.  Festival FREE TIBET je největší hudební festival na severu Čech pod jednou střechou, 

v Mikulášovicích se konal již mnohokrát. Festival se odehrál na čtyřech scénách Slovanského 

domu, největším tahákem byly např. Rybičky 48 a Koblížci, byl tu i Toxic People; jen 

v hlavním sále bylo možno vidět osm kapel (rock, metal, drum and bass a techouse a další). – 

Na malém sále byla děčínská čajovna Ve Vlnách, výstava fotografií o Tibetu a povídání 

s účastnicí o její cestě po Tibetu. – Ve vinárně bylo možno relaxovat, dýdžejové pouštěli 

klidnou hudbu. Vstupenky v předprodeji za 149 Kč, na místě 199 Kč.    

Na místě bývalého kluziště bylo vybudováno krásné dětské hřiště, které už na první pohled 

upoutá svou barevností. Něco takového děti potřebovaly. Je zde nainstalován kamerový 

systém. 

 

LISTODAD 

9.11. Myslivci uspořádali ve Slovanském domě hubertskou zábavu, hrál Novamix, byly 

nabízeny zvěřinové speciality, v tombole ulovená zvěř (divočáci, bažanti, kachny…). 

22.11.  Koncert skupiny OLYMPIC – Ve Slovanském domě byl uspořádán koncert této 

legendární kapely, byl mimořádný zájem, přišlo asi 600 diváků, pamětníků, ale i mladých. 

Kapela nedávno oslavila padesáté narozeniny. Po koncertu následovala autogramiáda a prodej 

hudeb. nosičů. Vstupenky 450 a v předprodeji 400 Kč.   

30.11.  Advent na náměstí – Pan farář zažehl světlo a v 17 hod. ho průvod andělů (mezi 

děvčaty byla i skupina žaček MŠ) od kostela doprovodil na náměstí k vánočnímu stromu, 

letos to byl krásný stříbrný smrk. Následovalo požehnání p. faráře, uvítání paní starostky a 

pak už zněla vánoční  hudba a zpěv žáků ZUŠ, MŠ, ZŠ a Mikulášovického pěveckého sboru. 

Ve stáncích bylo nabízeno občerstvení a vánoční zboží. Organizátorem byla MŠ, firmy 

Stahlbau – Blech., K. Jiřinec, K. Moravec, p. Líba Vladařová, TOM a město. 

Starostové Dobrovolného svazku obcí Sever zasedali v našem městě v restauraci RON. 

 

PROSINEC    

1.12.  Vánoční posezení pro seniory s orchestrem Kl. Klingera. 

5.12.  Jako každý rok bylo po setmění v ulicích vidět tradiční Mikuláše s čerty a anděly. 

6. 12.  Mikulášská besídka ve Slovanském domě, kterou každoročně pořádá devátá třída ZŠ 

pro všechny mikulášovické děti.  Na Vánočních trzích s Mikulášem ,,osmáci,, nabízeli 

žákovské výrobky.   

12.12.   V obřadní síni na městském úřadě vítání občánků. 

18.12.  Paní starostka s členkami SPOZ jako každoročně před Vánocemi navštěvovala naše 

seniory, kteří žijí v zařízeních jako jsou např. v domovy důchodců.  
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22. 12.  Koncert v kostele – opět zazněla Česká mše vánoční J. J. Ryby, na které se podílel 

Vilémovský chrám. sbor, Mikulášovický pěvecký sbor, hudebníci Šluknovského výběžku, 

dále hudebníci u Varnsdorfu a Německa. Domů si návštěvníci mohli odnést betlémské světlo.  

 24.12.   V kostele půlnoční mše. Zpívali členové Mikulášovického pěveckého sboru. 

Sportovní hala byla o vánočních prázdninách využita k turnaji ve volejbale, proběhl zde i 

turnaj malých fotbalistů v sálové kopané a byla tady také uspořádaná lekce zumby vedená 

certifikovanou lektorkou.   

30.12.  Závod mopedů – start u nádraží střed a cíl na Tanečnici, letos se utkalo asi 60 strojů, 

mezi nimi i několik čtyřkolek. Zúčastnily se i dvě ženy, jednou byla i paní starostka. 

Zorganizoval Mopedostorpedos. 
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12. RŮZNÉ 

Šluknovský výběžek jako mnoho míst na severu patří mezi tzv. vyloučené lokality. 

V posledních letech se i do našeho města stěhuje stále více sociálně slabých, mezi nimi často 

Rómové. Levné byty skupují podnikavci, kteří výhodně vydělávají na velmi štědré podpoře 

státu a pronajímají byty právě těm nejchudším. Mladí kvalifikovaní kvůli nedostatku 

pracovních příležitostí odcházejí. 

Střed města chátrá, především podél hlavní silnice vidíme zříceniny. V havarijním stavu a 

opravdu nebezpečná je Střelnice (čp. 1), vedení města dlouhodobě jedná s majiteli a s úřady o 

odstranění této stavby, zatím bezvýsledně. Naše zákony jsou bohužel značně bezzubé.  

Další nevyužité a chátrající budovy, např.: dům čp. 569 (kousek pod Střelnicí), restaurace Na 

Schodech, restaurace U Draka Dolfiho, Severka v dolních. Patří sem dlouhá léta vyhořelé 

kino, ve městě nalezneme i řadu nevyužívaných továrních objektů, které jsou ve špatném 

stavu. (Došlo i na asanaci celého areálu Mikova u dolního nádraží; ale to jde již o katastr 

Vilémova.) Ale patří sem i další budovy. 

K prodeji je nabízeno velké množství rodinných domů. 

V lesích dochází k častým krádežím dřeva. V městském lese byl jeden viník přistižen při činu 

a byl předán policii. 

V létě byla někým v restauraci na Tanečnici záměrně kontaminována studna. Město od září  

opět  pro tuto restauraci hledá nájemce. 

V ulicích v posledních letech už téměř nevidíme volně pobíhající psy, což bývalo dříve zcela 

běžné. Město má k dispozici odchytovou techniku a psa většinou předá majiteli. Pokud se 

majitel nenajde, pes je odvezen do útulku pro opuštěná zvířata. 

Přemnožené divočáky můžeme vidět až u domů, běžně se setkáváme s rozrytou půdou. 

Podle společnosti Asekol naši občané odevzdali loni do sběrného dvora 77 televizí, 189 

monitorů a 994 kg drobného elektrozařízení.  

Vstupné na městském koupališti: děti 10, dospělí 20 Kč, permanentka -  děti 100, dospělí 200, 

kabinka 400 Kč. 

V některých restauracích hraje o sobotách živá hudba. 

Je dlouhou tradicí, že členky SPOZ (sboru pro občanské záležitosti) navštěvují seniory, kteří 

mají významné životní jubileum. Ti od města dostanou malý dárek - poukázku v hodnotě 200 

Kč na odběr libovolného druhu zboží nebo služeb (květinářství, řeznictví, potraviny, 

restaurace, pedikúra).  

Starostka posílá zájemcům hromadné SMS zprávy, připomíná tak některé akce ve městě, 

sděluje novinky.  
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Libuše Vladařová z Mikulášovic roky úspěšně vede taneční skupiny Peewees Varnsdorf a 

Lizards Dolní Poustevna. S děvčaty se účastní řady soutěží, některé letošní uvádím: 

Na soutěži v německém Bottropu: 1. místo Peewees – Jazz dance a kvalifikace na letošní 

mistrovství Evropy v Paříži 

                  2. místo Junior – Jazz dance a kvalifikace na mistrovství světa do 

amerického Orlanda (r. 2014). 

Na soutěži DANCE OF LIVE 2013 všechny 4 týmy postoupily do mezinárodního finále Děti 

fitnes do Prahy v květnu 2014. 

Na otevřeném mistrovství v Berlíně se JUNIOR CHEER za 4. místo kvalifikoval na 

mistrovství světa do Barcelony v r. 2014. 

 

Místní řezbáři: 

Jaroslav Koděra, řezbář – betlémář. Prací se dřevem a především vyřezáváním atypických 

betlémů, soch, reliéfů, loutek a šperků se zabývá již více než 25 let. Je členem Spolku českých 

betlémářů a Klubu trampských řezbářů. Začínal jako amatér, jeho díla můžeme nejčastěji 

vidět na jarmarcích ve Šluknovském výběžku, na výstavách v rumburském muzeu atd. Ale 

vystavoval např. i v purkrabství Pražského hradu, v Betlémské kapli a v Itálii. Pravidelně se 

setkává s ostatními řezbáři na řadě jejich akcí. 

Petr Havlíček se řezbářství věnuje už tři desítky let. Vytváří přívěsky, reliéfy, sošky i velké 

sochy. Účastní se výstav, např. Celostátní trempské řezbářské výstavy, pravidelně jezdí na 

setkání řezbářů, kupříkladu na Křivořezání na Křivoklátě. V posledních letech se přidala i 

manželka Karla.  
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13. POČASÍ 

 

Letošní zima byla mimořádná svou délkou: byla to ,,nekonečná zima,,. 

Konec prosince 2012 přinesl spíš jarní počasí, o Vánocích až 7°C, pršelo do sněhu.  

Od ledna se střídala teplá období (oblevy) s mrazivými obdobími. V lednu a únoru bylo málo 

slunce.  Od února byla sněhová pokrývka stálá (několik málo desítek cm sněhu) a vydržela 

téměř do poloviny dubna. 

Březen byl extrémě chladný, šlo o nejchladnější jaro za několik posledních desítek let – 

teploty se držely pod nulou i ve dne. Letošní velikonoční svátky (konec března – 1.4.) 

připomínaly vrcholnou zimu se sněhem a s teplotami pod nulou. Jaro bylo téměř o měsíc 

opožděné, došlo vlastně k absenci jara. 

Květen byl chladný a srážkově nadprůměrný (teploty kolem 10°C).  

Od počátku června trvaly intenzivní srážky (teploty kolem 20°C), a tak díky nasycenosti půdy 

vodou začaly v Čechách rozsáhlé ničivé povodně (viz kapitolu ČESKÁ REPUBLIKA 2013), 

které se naší oblasti vzhledem k vyšší poloze vyhnuly. 9. června ale důsledkem průtrže 

mračen došlo v našem městě k bleskové povodni (viz kapitolu PŘEHLED UDÁLOSTÍ … - 

červen). 

V polovině června dochází naopak k prudkému oteplení, přicházejí vysoké teploty kolem 

30°C, v závěru veder dochází k silným bouřkám a ke krupobitím. Vítané ochlazení přinesl až 

první letní den 21.6. s 20°C. 

Od počátku léta se tedy znatelně ochladilo, je zima (9 -16 °C) a často prší.  Začátkem 

července začalo konečně  pěkné středoevropské léto s ideálními teplotami do 25°C, k zvýšení 

teplot došlo až koncem července, kdy teploměr ukazoval několik dní tropické hodnoty (28.7. 

32°C). V tomto období přetrvávalo delší dobu sucho. K ochlazení došlo až koncem měsíce, 

kdy začalo konečně pršet.  

V srpnu se teploty vrátily k obvyklým teplotám (okolo 20°C). 

V září se ochlazuje (9 -12 °C) -  skoro celé září mělo počasí podzimní charakter. 

Zato v říjnu bylo hodně příjemných slunných dní a teploty se držely mezi 9 - 17°C. Listopad 

byl teplejší než obvykle, poprvé bylo pod 0°C až na sv. Kateřinu 25.11.  

6.12.  Napadlo asi 10 cm sněhu, který brzy roztál. Prosincové denní teploty byly 

nadprůměrné, Vánoce připomínaly počátek jara (24.12.  9°C).  

 

 

 


