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1. SVĚT	A	EVROPA	2014	
 

Krize na Ukrajině: proruský ukrajinský prezident Janukovyč odmítl podepsat asociační 
smlouvu s EU – krvavé boje v centru Kyjeva – změna režimu – Putinovo Rusko zabralo 
ukrajinský Krym - východní Ukrajina vyhlašuje dvě samostatné proruské republiky - boje 
mezi ukrajinskými a separatistickými vojsky – ukraj. prezidentem zvolen P. Porošenko - na 
východě Ukrajiny sestřelen civilní letoun malajsijské společnosti, 298 obětí – Západ vyhlásil 
Rusku sankce. Na východní Ukrajině více než 5 000 obětí a milion utečenců. 

Vznik teroristického Islámského státu: na části území Sýrie a Íráku rychle postupují islámští 
radikálové, kteří vytvořili Islámský stát. S tímto teroristickým státem se rozhořela válka. Jde o 
velmi vážnou hrozbu. 

Na světě je v současné době nejvíc uprchlíků od 2. světové války (asi 50 milionů, nejvíc 
pochází ze Sýrie – 3miliony). 

Ebola: letos se v západní Africe nebezpečně rozšířila epidemie eboly, zemřelo přes 6 000 lidí. 

Oteplení ve vztazích: po více než 50 letech skončila obchodní válka USA proti komunistické 
Kubě. 
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2. ČESKÁ	REPUBLIKA	2014	
 

Leden - V platnost vstoupil nový Občanský zákoník. Český právní systém se po 50 letech 
výrazně mění. 

Přestal se platit stokorunový regulační poplatek za pobyt v nemocnici, byl zrušen Ústavním 
soudem. 

Byla jmenována koaliční vláda Bohuslava Sobotky, koalice je tvořena ČSSD, Hnutím ANO a 
KDÚ – ČSL. Místopředsedou a ministrem financí se stal Andrej Babiš (Hnutí Ano). 

Únor - V ČR je bez práce rekordní počet nezaměstnaných8,3 % (630 tis.): nejvyšší 
nezaměstnanost má Ústecký kraj 11,5 %, kde je nejproblematičtější Děčínsko (včetně 
Šluknovska 17,5 %) a Mostecko. 

XXII. zimní olympiáda v Soči – pro naše sportovce jde o nejúspěšnější ZO, získali 8 medailí 
(z toho 5 biatlonisté). 

Duben - Český průmysl posiluje. Klesly také ceny energií. 

Květen - 10 let v EU – Češi to příliš nezvládli, nedokázali jsme využít možností, jež EU 
nabízí (např. v čerpání dotací jsme nejhorší). Lépe si vedli Slováci (ti patří k šampionům), 
Poláci, Litevci a další nováčci. 

Červenec - Při sebevražedném útoku zemřelo v Afganistánu pět českých vojáků. 

Petra Kvitová se podruhé stala wimbledonskou vítězkou. 

Září - Náčelník generálního štábu generál Petr Pavel byl zvolen předsedou Vojenského 
výboru NATO, jde o nejvyšší vojenský orgán v NATO. Generál Pavel se stane druhým 
mužem této organizace. 

Prosinec - V ČR klesl na konci roku počet nezaměstnaných na 7,5 %. Česká ekonomika je 
nyní v dobré kondici, roste a vykazuje dobré výsledky. (V Mikulášovicích činí 
nezaměstnanost v této době 11,4 %, nesnižuje se). 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Až 500 českých lékařů odchází každoročně do Německa, jejich platy jsou tam dvojnásobné. 

V Evropě patříme ke státům s nejnižší minimální mzdou. 

Nejvíc kuřáků marihuany a pervitinu z celé Evropy je u nás. 

Mezi turisty je Praha pátým nejoblíbenějším městem na světě. 
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3. OBYVATELSTVO	
 

K 31.12. 2014 bylo v Mikulášovicích hlášeno: 

Počet obyvatel celkem muži  ženy  děti do 15 let 

2144    1095  1049  307 (z toho chl. 158, děv. 149) 

 

Počet přihlášených osob 80 

Počet odhlášených osob 97 

Stěhování v obci  79 

Narození   23 

Úmrtí    31 

Sňatky    10 

Rozvody   6 
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4. ČINNOST	SAMOSPRÁVY	A	STÁTNÍ	SPRÁVY	
 

A. ZASTUPITELSTVO	MĚSTA	
 

V roce 2014 proběhlo 7 veřejných zasedání zastupitelstva města, z toho jedno ustavující. 

Z komunálních voleb v říjnu 2014 vzešlo nové zastupitelstvo. 6. 11. se konalo ustavující 
zasedání, na kterém byli ve veřejné volbě zvoleni starostka a místostarosta. Všech 11 nově 
zvolených zastupitelů složilo slib. Složení zastupitelstva: 

Starostka  Ing. Miluše Trojanová 

Místostarosta   Ing. Bc. Emil Bláha 

Zastupitelé  Mgr. Marie Čiháková 

   Stanislav Hladík 

   Bc. Josef Hýbl 

   Mgr. Dagmar Kalousková 

   Klaus Klinger 

   Mgr. Roman Klinger 

   Josef Nenadál 

   Mgr. Petr Pánek 

   Petra Weihsová 

 

Výbory zastupitelstva: 

finanční – předseda Klaus Klinger, Mgr. Blanka Trojanová, Ing. Karel Ježek, Lenka 
Šarközyová, Tomáš Fúsek 

kontrolní – předseda Bc. Josef Hýbl, Mgr. Marie Čiháková, Libuše Jiroutová, Josef 
Kouhout, Ing. Robert Riedel 

pro národnostní menšiny – předseda Mgr. Petr Pánek, Mgr. Roman Klinger, Ondřej 
Berki 

Komise: 

kulturní – předseda Mgr. Roman Klinger, Mgr. Dagmar Kalousková, Kristina 
Klingerová, Petra Weihsová, Tomáš Fúsek 
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sportovní–předseda Tomáš Fúsek, Klaus Klinger, Jana Doutnáčová, Ing. Václav 
Vlček, MUDr. Zdeněk Corn, 

výstavby – předseda Libor Krejsa, Lenka Šarközyová, Václav Kopásek, Jiří Trojan, 
Martin Kastl, Stanislav Hladík, Josef Nenadál, Tomáš Sýkora, Jiří Doubrava 

sbor pro občanské záležitosti (SPOZ) – předsedkyně Jaroslava Sitorová, Marie Plachá, 
Miloslava Neumannová, Hana Kumstátová, Jana Vilitová 

 

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 

Oddělení vnitřní (samospráva, informatika, pozemková agenda, sociální věci) a životního 
prostředí – Eva Mocíková 

Oddělení cestovního ruchu a technického zabezpečení – Tomáš Fúsek 

 

C. VOLBY	2014	
Volby v našem městě probíhají v budově městského úřadu. 

 

VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 

Voleb se v zemích EU zúčastnilo 43,1 % voličů. Výsledky: v  europarlamentu zůstala 
proevropská většina (Evropská lidová strana, socialisté a liberální ALDE). 

V ČR se volby uskutečnily 23. a 24. 5., volební účast byla 18,2 %. 

Celostátní výsledky: Hnutí ANO   zisk  16,1 % 

  TOP 09 a STAN   16,0 %  

  ČSSD     14,2 % 

  KSČM     11,0 % 
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V Mikulášovicích byla volební účast 12,03 %. Výsledky voleb: TOP 09 15,8 %, ANO 14,9 %, 
KSČM 13,9 %, ČSSD 12 %. 

 

VOLBY KOMUNÁLNÍ 

Konaly se 10. a 11. 10. 2014, v Mikulášovicích byla účast 43,9 %. 

Výsledky: 

KSČM (5 zastupitelů - 45,45 %) : Dagmar Kalousková Mgr., učitelka ZŠ 

    Josef Hýbl Bc., státní zaměstnanec  

    Stanislav Hladík, důchodce 

    Josef Nenadál, instalatér 

    Petra Weihsová, učitelka MŠ 

 

Hnutí za harmonický rozvoj obcí a měst (4 zastupilelé – 36,36 %): 

      Miluše Trojanová Ing., účetní 

      Klaus Klinger, jednatel společnosti 

Emil Bláha Ing. Bc., podnikatel 

Petr Pánek Mgr., učitel ZŠ 

 

ČSSD (1 zastupitel – 9,09 %):  Roman Klinger Mgr., učitel ZŠ 

 

ODS (1 zastupitel – 9,09 %):   Marie Čiháková Mgr., učitelka ZŠ 

 

VOLBY DO SENÁTU 

Uskutečnily se 10. 10. a 17. 10. 2014. 

Výsledky 1. kola: v Mikulášovicích byla účast 36,3%: 

Zbyněk Linhart Ing. (STAN) - 33,3% ; Jaroslav Sykáček Ing. (ČSSD) -  16,7 %. 

2. kolo: účast v MKL byla 16 %: Linhart 71 %; Sykáček 29 %. Senátorem za okres Děčín se 
stal Ing. Zbyněk Linhart z Krásné Lípy. 
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D. HOSPODAŘENÍ	MĚSTA,	ROZPOČET	
 

 Schválený rozpočet v tis. Kč: 

Příjmy celkem     50 155 

Výdaje celkem    49 029 

Saldo      1 126 

 

 

E. REALIZOVANÉ	PROJEKTY	
 

Rekonstrukce a zateplení sportovní haly – celkové náklady za více jak 8 milionů Kč; z toho 
podlahy stály 2.200.000 Kč (dotace z ÚK 900 tis.) 

Šlo o největší investiční akci v tomto volebním období. Došlo ke kompletnímu zateplení 
pláště (včetně výměny oken a dveří) a k položení nových podlah v obou sálech. Byly také 
upraveny šatny (v plánu jsou i další opravy zázemí: sociální zařízení, klubovna, kabinety). 
Slavnostní otevření zrekonstruované sportovní haly proběhlo 2. září. 

 

Čistící a zametací vůz– náklady 2.800.000 Kč (dotace z SFŽP) 

Vůz Nilfisk City Ranger 3500 má kartáč na zametání a cisternu s vysokotlakým čističem, dále 
zařízení na zalévání. Stroj nahradí práci dlouhodobě nezaměstnaných. 

 

Vysázení alejí – náklady 1.272.000 Kč (spoluúčast města 10 %) 

Stromy byly vysázeny od elektrárny směrem na koupaliště a dále na Hančův vrch. (Krátce 
před tím kraj tuto silnici zrekonstruoval.) 

 

Záchrana  Fürleovy kaple (vedle DPS) – náklady na opravu 241.800 Kč (dotace 166.000 Kč 
z MPMR) 

Nové omítky, elektroinstalace a terénní práce. Opravy provedla místní firma Jiří Tříško. Na 
závěr byly provedeny restaurátorské práce - na fasádě byly obnoveny plastické prvky. (Počítá 
se s další rekonstrukcí: vitráže v oknech a vnitřní vybavení.) 

 



11 
 

Instalace městského rozhlasu – celkové náklady 2.095.000 Kč (spoluúčast města 209 tis. Kč) 

Hlásící systém byl vybudován ve všech částech města. Projekt řeší preventivní 
protipovodňovou ochranu včetně povodňového plánu. 

 

Oprava rozhledny Tanečnice 

(Dotace z MAS Šluknovsko za přispění SZIF a města.)  Oprava omítek, oken, opískování 
kamenných stěn ve spodní části. Součástí projektu je i propagace rozhledny na informačních 
tabulích. 

 

Vyčištění dvou tůní u elektrárny 

Oprava zdi nového hřbitova (částečně rozkradená zeď) 

Postavení nové autobusové zastávky v horních 

Zaměstnávání dlouhodobě nezaměstnaných (11 pracovních míst v rámci veřejně 
prospěšných prací – úklid obce a přidružené práce; financuje ČR a Evropský soc. fond). 

Projekty pro děti a mládež 

Začala se budovat přírodní zahrada v MŠ 

 

Byly podány žádosti o dotace na opravu kapličky pod Čapákem, na nový mobiliář města, na 
revitalizaci Slovanského domu. Projekty na sport a kulturu podpořeny nebyly. 

Na všech projektech se vlastními prostředky podílí i město. Ve volebním období 2011 – 14 
město nemuselo nic financovat prostřednictvím úvěru. 

 

Další aktivity města: 

Znovuotevření místní hvězdárny (viz Přehled událostí,… duben). 

Byla otevřena první výstava ve výstavních prostorách – historické fotografie a pohlednice 
Mikulášovic. 

Město vyhlásilo soutěž o nejhezčí fotografii drobné sakrální památky. Je také vyhlášena 
soutěž o nejhezčí zahradu, pergolu nebo zákoutí. 

Občanům, kteří mají zájem, jsou zasílány vedle SMS zpráv také novinky z webových stránek 
města. 

Paní starostka občas pořádá veřejnou diskuzi s občany. (Účast nebývá vysoká.) 
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Obyvatelé mohou nově využívat tří kontejnerů na sběr použitých oděvů a textilního materiálu 
(firma DIMATEX CS, s.r.o.). 

Od jara využívají zájemci také hnědé nádoby na biologicky rozložitelný odpad z domácností 
(120 l). Svoz zdarma. 

V dubnu město zprostředkovalo elektronickou aukci na cenu elektrické energie a plynu. Byli 
na ni pozváni občané, aby mohli aukce případně využít. 

Město prodá jednotlivé byty nájemníkům z domů čp. 1039, 1063 a 12. 

Město prodává ze svých lesů palivové dřevo; cena samovýroby za 1 m²: jehličnaté a listnaté 
měkké  70 – 350 Kč; listnaté tvrdé  90 – 400 Kč. Jde o hmotu z vyřezaných náletových dřevin 
a z prořezávek městských lesů. Mikulášovice mají ve srovnání s okolními obcemi lesů méně. 
Lesním hospodářem je Jaroslav Strejc. 

Problém najít nájemce restaurace Koliba na Tanečnici trvá, nabídka za měsíční pronájem by 
měl činit 1000 Kč. 

Od roku 2011 pokračuje město s pořizováním projektové dokumentace na vybudování 
páteřního plynovodu pro panelové sídliště (dosud se teplo a teplá voda dodávají z městské 
teplárny, která dosluhuje). Tepelné hospodářství pro letošek stanovilo cenu tepla za 1 GJ vč. 
DPH 670,70 Kč. 

Město se snaží podporovat vybudování rehabilitačního střediska v chátrající nevyužívané 
budově Grelitu. 

 

 

 

Opravy ve městě: 

Na podzim Ústecký kraj konečně zrekonstruoval dvě krajské silnice III. třídy: silnici vedoucí 
na Tomášov v délce 2.250 m (EUROVIA) a zároveň silnici vedoucí na Hraniční vrch, délka 
2.100 m(SKANSKA). Nový asfaltový povrch nahradil předchozí žalostný stav, nikdo už si 
nepamatoval, kdy naposled došlo k podobné opravě. 

Povodí Ohře pokračovalo i letos s regulací potoka, a to od firmy Lemfeld směrem dolů. 
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5. PRŮMYSL,	PODNIKÁNÍ,	SLUŽBY	
 

A. PRŮMYSL	
 

Alatex 

Textilní firma zabývající se výrobou PP nábytkářských a vysokopevnostních popruhů, 
gumových a jutových popruhů a popruhů z bavlny. Dále vyrábí také PP vlákna a pásky 
z plastových granulátů. 

 

Korekta 

Firma se zaměřuje na výrobu plastových výlisků vstřikováním. 

 

Stahlbau – Blechbearbeitung 

Výrobní program firmy: sváření ocelových konstrukcí pro stavebnictví, zámečnické práce, 
kovové ploty, pojezdové brány, kovové zábrany a ostatní práce výrobní povahy při 
zpracování kovů. 

 

Mikov 

Firma vyrábí především nožířské výrobky, dále kancelářské potřeby, ale i další produkty.  
Každoročně se účastní řady výstav a veletrhů. Podnik zaměstnává 60 lidí. 

Vedle podnikové prodejny je otevřeno i Muzeum nožířské tradice. Firma se podílí na 
organizaci červnových Nožířských slavností. 

Na dvouletou cestu ,,BIG – TRIP – Rybička kolem světa,, se v září vydali Ladislav Bezděk 
(zaměstnanec podniku) a Kateřina Dvořáková, kteří chtějí propagovat firmu. Vedle Mikova 
sehnali i řadu dalších sponzorů. 

 

Lemfeld a syn 

Podnik vyrábí textilní galanterii. Letos uvedli do provozu nově postavenou halu, slouží jako 
sklad. 
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Conta   Clip 

Montážní závod; vyrábějí elektronické součástky a montují elektrospojovací díly. Firma 
zaměstnává také formou domácí práce. 

 

B. OBCHOD,	SLUŽBY,	PODNIKÁNÍ	
 

Obchody 

Potraviny    12 

Textil     1 

Papír, hračky, drogerie  1 

Květinářství; Zahradnictví  2       
     

Prodej elektroinstal. materiálu 1 

Prodej stavebnin a dom. potřeb 1 

Železářství    1 

Bazar     1 

Secondhand    1 

Prodej uhlí    1  

Prodej uhlí, štěrků a písku  1 

(Přibyl např. obchod Zdravá výživa – Bio potraviny) 

 

Restaurační zařízení 

Restaurací, jídelen a barů je v provozu 10, 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) 
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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 (Koliba) 

 

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     1 

Výroba a stavba krbů    2                                     

Pneuservis     1 

Zámečnictví     1  

Výroba světelných reklam   1  

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. 

Ve městě není žádný bankomat. 

Čerpací stanice stojí vedle Alatexu. 

 

 

 

 

6. ZEMĚDĚLSTVÍ 
V okolí najdeme pouze pastviny, všechny zemědělské podniky jsou zaměřeny na chov 
dobytka. 

Firmy: Zemspol,s.r.o., Velký Šenov; dále rodinné farmy Čížek, Riedel, Talian a Kopsa. 
Posledně jmenovaný majitel začíná farmu rozprodávat, protože nenašel v rodině 
následovníky. 
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7. DOPRAVA	
 

AUTOBUSOVÁ DOPRAVA 

Autobusy jezdí jen v pracovních dnech. 

Na konci prosince 2014 končí společnost BusLine, a.s.; od 1. 1. 2015 začíná pro Ústecký kraj 
jezdit na Šluknovsku nový dopravce Autobusy Karlovy Vary, a.s. 

 

VLAKOVÁ DOPRAVA 

Vlaky na trati Mikulášovice dolní – střed – Rumburk jezdí jen o víkendech a svátcích. 

5. července se stal Šluknovský výběžek dějištěm významné události, po 69 letech znovu ožil 
osiřelý koridor a znovuobnoveným úsekem začali jezdit první cestující v pravidelném 
provozu na lince Děčín – Bad–Schandau – Sebnitz -  Dolní Poustevna – Šluknov – 
Rumburk. Slavnostní otevření se konalo o den dříve. 

Toto spojení výrazně zkrátí obyvatelům cestu z výběžku do Děčína, a to až o hodinu, ale má 
také význam pro turistický ruch. Linka získala marketingový název Dráha národního parku. 

Cestující ze středních a horních Mikulášovic mají problém, protože autobusové spojení 
nenavazuje. 
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8. ŠKOLSTVÍ	A	MĚSTSKÁ	KNIHOVNA	
 

MATEŘSKÁ ŠKOLA 

 

Ředitelkou školy je Kristina Klingerová. 

Ve školním roce 2013/2014 chodilo do třech tříd 74 dětí (do 1. tř. 20, do 2. tř. 28 a do 3. tř. 
26).Kapacita je 80 míst. 

Pracovníci školy: 6 učitelek (1 nekvalifikovaná) a 4 provozní zaměstnankyně. 

Škola pokračuje ve Školním vzdělávacím programu ,,Rok v MŠ,,. Vzdělávací nabídka školy 
je uspořádána do čtyř bloků, které vycházejí ze čtyř ročních období, z koncepce školy, 
významných společenských událostí, zvyků a lidových tradic. 

Úpravy v budově: rekonstrukce sociálního zařízení v pavilonu 1 včetně malování; malování  
hospodářských chodeb; rekonstrukce ředitelny (nové osvětlení, nábytek); zřízení skladu pro 
archivaci. 

MŠ je několik let členem celostátní sítě mateřských škol se zájmem o ekologickou / 
environmentální výchovu Mrkvička. Registrace se obnovuje každý rok. 

4. 9. 2014 byla zahájena přeměna zahrady na přírodní zahradu na základě získané dotace 
,,Operační program Životní prostředí,,. 

V červnu 2014 provedla ČŠI kontrolu, výsledné hodnocení: standardní úroveň, nebylo 
zjištěno žádné porušení právního řádu.  

    

ZÁKLADNÍ ŠKOLA 

 

Ředitelkou je Mgr. Dagmar Kalousková. 

Ve školním roce 2013/2014 bylo zapsáno 172 žáků: na 1. stupni – 100, na 2. stupni 72 žáků. 

Školní družinu v 1. oddělení navštěvuje 31 a ve 2. oddělení 32 dětí. 

V školní jídelně se stravuje 122 žáků, 23 zaměstnanců a 19 cizích strávníků. 

Pracovníci školy – celkem 23: 15 učitelů, 2 vychovatelky školní družiny, 3 správní 
zaměstnanci ZŠ a 3 zaměstnankyně školní jídelny. 
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Přijímání žáků do středních škol: 

- na gymnázia z 9. ročníku – 0 
- na ostatní střední školy – 8 
- do učebních oborů z 9. roč. – 2 
- do učebních oborů z nižších roč. – 4 
- na osmileté gymnázium – 1 

Počet žáků ve třídách: 1. tř. – 24, 2. tř. – 18, 3. tř. – 18, 4. tř. – 15, 5. tř. – 25, 6. tř. – 18, 7. tř. - 
20, 8. tř. – 21, 9. tř. – 11. 

Letos bylo integrováno 11 žáků se zdravotním postižením. 

Doplňování kvalifikace: vysokoškolské vzdělání pro 1. st. ukončila 1 učitelka a výchovná 
poradkyně dostudovala speciální studium na VŠ;1 vyučující vysokou školu studuje. 

Mimoškolní aktivity: 

Základní umělecká škola Rumburk má na škole odloučené pracoviště, žáci se mohou 
vzdělávat v oboru klavír, flétna, kytara. 

Zájmové kroužky: florbalový, volejbalový, keramický, pěvecký, taneční, turistický, kopané, 
hasičský, hudební, dále stolní tenis, šikovné ruce, mladý chovatel a náboženství. 

Byl uspořádán každoroční letní tábor pro děti, tentokrát v Krkonoších (chata Rozhled a 
Mařenka), zúčastnilo se ho 48 dětí. 

Škola získala prostředky na logopedickou prevenci v předškolním vzdělávání v roce 2014. 
Další finanční prostředky byly získány na projekt výuka přizpůsobená žákům – cizincům. Na 
program ,,Volný čas 2014,, (na pravidelnou aktivitu dětí a mládeže) bylo získáno 30 tis. Kč, 
především na nákup materiálu a sportovních potřeb. 

Opět byla otevřena přípravná třída, ve které se vzdělávalo 7 dětí. 

V říjnu 2013 nastoupila na nové pracovní místo asistentka pedagoga, která pomáhá při výuce 
v 1. třídě. 

Dlouhodobý investiční záměr – zbudování hřiště a odpočinkové zóny u školy a rekonstrukce 
šatny. 

Letošní investice: 

- výměna zadních dveří v obou budovách 
- 2 nová okna v horní budově 
- v dolní budově oprava další části střechy 
- kompletní oprava vestibulu 
- zahradní domek a kolotoč na zahradě 
- nové tabule ve třídách 
- nové monitory ke všem počítačům v učebně informatiky a 7 notebooků 
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- lednice a mrazící pult do školní kuchyně 

 

MĚSTSKÁ KNIHOVNA 

Knihovnu vede paní Simona Machorková. Letos bylo v knihovně zapsáno 110 čtenářů, z toho 
31 dětí do 15 let. Bylo uskutečněno 2 775 výpůjček, dětem z toho 277. 

Vedoucí má k dispozici internet. Pokud jej chtějí využít návštěvníci, mohou se připojit o patro 
níž v informačním středisku. 
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9. ZDRAVOTNICTVÍ	A	DPS	
 

ZDRAVOTNICTVÍ 

 

Ordinace praktického lékaře (MUDr. Zdeněk Corn) 

Stomatologická ordinace (MUDr. Antonín Zdráhal) 

Prodejna zdravotnického zboží se sběrnou receptů 

 

DŮM PRO SENIORY (DPS) 

Kapacita tohoto zařízení (24 míst) není v současné době plně využita. 
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10. SPOLKY	A	SDRUŽENÍ	
 

Sbor dobrovolných hasičů (SHD) 

V letošním roce jednotka zasahovala u 14 technických výjezdů: likvidace ropných produktů, 
čištění koupaliště, likvidace vosích a sršních hnízd, pročišťování městské kanalizace, 
dopravní nehoda, hledání pohřešované osoby v Lipové, ohrožující strom na Salmově. 

Zásahy u požárů: 

III. bývalá restaurace Kočka ve St. Hraběcí 

IV. bývalá škola v Lobendavě 

VII. skládka pneumatik ve Velkém Šenově; balík sena ve středních Mikulášovicích 

IX. traktor na poli v dolních Mikulášovicích 

 

Místní jednotka se podílela na těchto akcích: 

reprezentační ples města, sportovní ples, 

velikonoční jezdci 

pálení čarodějnic 

RETRO 1. máj 

koncert hudební skupiny 

ukázka hasičské techniky v Krásné Lípě 

Dětský den 

vyhlášení požárního poplachu v ZŠ 

 

Městské zastupitelstvo schválilo SDH částku 557 400 Kč a z té bylo vyčerpáno 420 000 Kč. 
Bylo zaplaceno oplocení a brány. V plánu je i oprava budovy. 

Z rozpočtu byly uhrazeny výdaje za revizi dýchací techniky a hasicí přístroje, bylo zakoupeno 
6 hasicích přístrojů, baterie do vozů atd. Nejvyšší částky se vydají za provoz zastaralých 
přímotopů a elektřinu vůbec, PHM a za provoz vozidel. 

Jednotka byla začleněna do jednotek integrovaného záchranného systému (např. vedle sboru 
z Kr. Lípy a Varnsdorfu). Jde o poskytování pomoci při povodních a mimořádných událostech 
v Ústeckém kraji. Proškolen byl Tomáš Kmecík ml., školení bylo zaměřeno na zvládnutí 
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povodňových stavů, stavění protipovodňových hrází a nouzového ubytování, na obsluhu 
čerpací techniky, vysoušečů a na rychlou nouzovou pomoc postiženému obyvatelstvu. 

 

Myslivecké sdružení Tesák 

Sdružení má 23 členů a 2 adepty. Jako každý rok se myslivci věnovali především péči o zvěř 
(např. přikrmování v době nouze). Od dětí jsou vždy na podzim vykupovány kaštany. 
Členové se zapojili i do nemalého počtu brigád a velká pozornost byla věnována i propagaci 
myslivosti i sdružení. 

Činnost myslivců byla představena např. na Nožířských slavnostech nebo v restauraci Sv. 
Hubert při Mysliveckém dnu. Pozornost byla zaměřena především na děti a mládež, byly pro 
ně připraveny poznávací soutěže. Nechyběly zde ani zvěřinové speciality a večerní zábava. 

Díky hojnému výskytu černé zvěře byla uspořádána řada společných loveckých akcí. V 
letošním roce bylo celkově uloveno 6 srnců, 5 srn, 7 srnčat, 1 jelen, 3 laně, 2 kolouši, 8 selat a 
6 lončáků prasete divokého, 15 lišek. 

Neodmyslitelným pomocníkem myslivce je tzv. myslivecky upotřebitelný pes, jehož 
schopnosti ocení každý myslivec zejména při dohledávce ulovené zvěře. Takových psů je ve 
sdružení 7, z toho 3 alpští brakýři jezevčíkovití, 2 jezevčíci, 1 špringršpaněl a 1 jagdteriér. 

 

 

Spolek historiků 

Spolek v tomto roce oslavil10. výročí svého založení. Ve své práci se členové sesnažili  
využívat dostupných materiálů, kterých se zachovalo jen málo, získávat poznatky od starších 
obyvatel a pak o výsledcích informovat veřejnost. 

Celkově bylo zpracováno 42 článků, které byly uveřejněny ve 49 měsíčnících místních novin. 
Byly zpracovány některé historické události, historie staveb, osad, údaje o významných 
osobnostech atd. Největší podíl na této práci měl Ing. Petr Postl. 

Od r. 2010 zpracovával články o průmyslu a turistických cílech v okolí Petr Horák. 

Od roku 2010 pořádá spolek také zájezdy. Klub má nyní 8 členů. Letos zemřel pan Horst 
Hentschel, který zajišťoval překlady z němčiny. 

V letošních Mikulášovických novinách vyšly tyto Typy na výlet Petra Horáka: 

Česká pramáti umělých květin je z Mikulášovic 

Vojenské objekty Rabštejna 

Chlouba šlechticů z Bínova – zámek Welsenstein 
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Historickým vláčkem na Moritzburg za Popelkou 

Budyšín, hlavní město Lužických Srbů 

Sebnitz návštěvníka nezklame. 

 

 

Mikulášovický pěvecký sbor 

Letos sbor nově nacvičil Dvořákovu Mši D dur a některé nové koledy. 

Účinkování sboru: 

1.1. kostel v Chřibské, koncert – J. J. Ryba Česká mše vánoční ( s Vilém. chrám. sborem a 
hudebníky Šluknovska) 

4.1. kostel v Mikulášovicích, koledování 

5.1. kostel ve Varnsdorfu, koncert - J.J. Ryba 

11.1. kostel v  Lipové, koncert - J. J. Ryba 

20.4. kostel v Mikulášovicích, velikonoční mše - P. Eben (s Vilém. chrám. sborem a 
hudebníky Šluknovska) 

23.4. kostel v Jiříkově, velikonoční mše – Eben 

25.5. bazilika ve Filipově, koncert – A. Dvořák Lužanská mše (s Vilém. chrám. sborem  a 
hudebníky Šluknovska) 

15.6. kaple v horních Mikulášovicích, mše 

22.6. kostel v Rumburku, koncert – Lužanská mše 

13.9. Loretánské slavnosti v Rumburku – Eben 

28.9. kostel ve Šluknově, Lužanská mše 

28.11. kaple v Brtníkách, adventní koncert 

29.11. advent v Mikulášovicích na náměstí – rozsvícení vánočního stromu 

7.12. kostel v Mikulášovicích, koncert – Lužanská mše 

12.12. kostel v Lipové, vánoční koncert (koledy) 

24.12. kostel v Mikulášovicích, půlnoční mše 

26.12. kostel sv.Vavřince v Rumburku, koncert – J. J. Ryba Česká mše vánoční (s Vilém. 
chrám. sborem a hudebníky Šluknovska) 
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28.12. Neustadt a Šluknov, koncert – J. J. Ryba 

 

 

Mopedostorpedos 

Spolek organizuje akce pro veřejnost, především RETRO 1. máj, drakiádu, závod mopedů, 
účastní se Nožířských slavností atd. 

 

 

Český svaz chovatelů 

19.4. Mikulášovickou velikonoční kraslici popáté organizovali místní mladí chovatelé (MCH) 
ve Slovanském domě. Podrobnosti viz v Přehledu událostí. 

Květen – V Mikulášovicích proběhla dvě okresní kola olympiády mladých chovatelů. Místní 
dětská chovatelská organizace je jediná v celém kraji. Mikulášovičtí budou reprezentovat 
okres Děčín v celostátním kole. 

25.5. Mladí chovatelé se zúčastnili 16. bambiriády tentokrát v Liberci, kde představili svá 
chovná zvířata. 

30.7. – 3.8. MCH z Mikulášovic se zúčastnili celostátního kola olympiády MCH v Táboře. 
Bylo to poprvé, co se naši zúčastnili celostátního kola, v jedné komisi pracoval i pan Vlastimil 
Jura st. Ze 150 soutěžících byla tři děvčata od nás. 

13.7. – 2.8. Na Salmově se uskutečnil 31. letní chovatelský tábor: 3 týdny se zvířaty, 
zúčastnily se děti z několika zemí. Podrobněji viz Přehled událostí. 

4.10. Od 9 -17 hod. proběhla ve velkém sále Slovanského domu již pošesté výstava 
zvířatv držení především mladých chovatelů z Mikulášovic, ale i z okolí. Hodnotí návštěvníci, 
letos jich bylo 270, vybírali z 56 zvířat. Nechyběla tombola a slosování vstupenek. Výstava 
byla součástí celostátní akce ČRDM  ,,72 hodin – Ruku na to!,,. Akci podpořilo město a 
místní sponzoři (obchodníci). 

11.10. Mladí chovatelé se i letos zapojili do úklidové brigády v salmovském lese (i toto je 
součást akce 72 hodin). Poté opékání buřtů a modrá trička od ČRDM. 

Mykologický koužek 

Duben – Tolik potřebný jarní úklid příkopů tradičně v horních od kapličky k prvním domům. 

Houbaři se rozloučili se zimou a oslavili jaro společným pálením čarodějnic. 

Květen – Otevírání lesa a sběr prvních hub, cílem byla rozhledna Weifberg. 
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Červen – Účast na nožířských slavnostech, stánek se specialitami. 

Srpen – Společné sbírání hub - na 30 druhů, posezení v restauraci na Tomášově, na základně 
určování hub a guláš z nich. 

Říjen – Houbařská vycházka; příprava výstavy a přednášky na ZŠ. 

I v Mikulášovicích byla nalezena velmi vzácná houba květnatec Archerův (Clathrus archem) 
původem z Tasmánie. Připomíná chobotnici. 

Září – Návštěva houbařské výstavy ve Šluknově. 

Říjen – Na Slavnosti dobrot ve Varnsdorfu otevřeli naši mykologové stánek s houbovými 
specialitami. 

Listopad – Podzimní zavírání lesa a kulinářská soutěž Houbařský šmak v restauraci. 

 

 

Klub filatelistů 

Klub se schází od r. 1949. 
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11. SPORT	A	TĚLOVÝCHOVA	
 

V roce 2013 zaniká TJ Mikov Mikulášovice. Tato organizace dříve slučovala všechny 
sportovní oddíly, nyní budou pracovat samostatně. 

Na konci roku 2013 začala tolik potřebná rekonstrukce sportovní haly, práce probíhaly až do 
srpna letošního roku. Budova byla kompletně zateplena (fasáda, okna a dveře) a v obou sálech 
byly položeny nové podlahy. Byly vymalovány šatny. 

Bez kvalitní sálové obuvi nebudou sportovci vpuštěni na sál, podlaha stála více než 2 miliony 
Kč. 

Placení ve sportovní hale: cena zůstává stejná -  160 Kč na hodinu za velký sál a 100 Kč za 
malý sál; děti neplatí. 

 

 

FK Mikulášovice 

18.1.2014 se konala 1. výroční schůze nového fotbalového klubu. 

Dospělí - v letošní sezoně 2013/14 začali hrát fotbalisté v krajské 1.B třídě, kde skončili osmí. 
Fanoušci mužstvo opravdu podporují, návštěvnost je vysoká (120, 150diváků, na venkovní 
utkání přijelo např. 50 fanoušků). 

Mladší žáci se v přeboru umístili na 12. místě. 

19. 7. 2014  FK uspořádal 5. memoriál J. Hýbla a M. Linharta, turnaj v malé kopané, kde se 
hraje o putovní pohár. Zúčastnilo se 14 mužstev z okolí, hrálo se ve dvou skupinách a zájem 
diváků byl velký. 

I letos uspořádali fotbalisté v březnu sportovní ples a pro nejmenší fotbalisty připravili 
v prosinci mikulášský turnaj. 

 

 

Turistický oddíl mládeže (TOM) 

23.3. Místní TOM uspořádal v Mikulášovicích pohár Ústeckého kraje. 

Potom se naši sportovci zúčastnili mistrovství Středočeského kraje a mistrovství Ústeckého 
kraje. 

Květen, červen – Výsledky z mistrovství ČR: 

2. m. Tomáš Fúsek 



28 
 

3. m. Tomáš Le Van 

6. m. Květa Fúsková 

7. m. Josef Petr 

8. m. Andrea Fúsková 

9. m. Eliška Šimková 

9. m. Daniel Kreibich 

11. m. Filip Salač 

12. m.  Petr Kalousek 

Výsledky z Českého poháru: 

1. m.Tomáš Fúsek 

5. m. Tomáš Le Van 

6. m. Josef Petr 

7. m. Květa Fúsková 

8. m. Filip Salač 

8. m. Daniel Kreibich 

9. m. Andrea Fúsková 

10. m. Petr Kalousek 

10. m. Josef Horvatovič 

11. m. Eliška Šimková 

Po prázdninové přestávce začala druhá část sezony: 

Mezinárodní mistrovství v turistickém závodě ve slovenských Bátovcích: 

1. m. T. Fúsek 

2. m.  F. Salač 

4. m.   J. Petr 

8. m. T. Le Van 

13. m. P. Kalousek 

6. m. K. Fúsková 
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2. m.  D. Kreibich (za nejmladší žáky) 

 

Mistrovství ČR štafet v Palkovicích na Moravě: 

2. m.  Salač, Le Van, Fúsek 

6. m. D. Machorek, J. Petr, P. Kalousek 

 

4. 10. Místní TOM s podporou města uspořádal mistrovství České republiky v turistickém 
závodě ve smíšených dvojicích v Mikulášovicích. Vyšlo krásné počasí i organizace. 

Kategorie 30 – 70 let (součet věku závodníků ve smíš. dvojici ): 2. m. - Táňa Fidlerová 
(Orlová) a Tomáš Le Van (Mikulášovice) 

Kategorie nad 70 let v součtu věku: 1. m. - Květa Fúsková a Tomáš Fúsek (manželé 
z Mikulášovic) 

------------------- 

Pro zajímavost uvádím tabulku našich štafet za posledních 10 let. V této soutěži jsou 
mikulášovičtí vůbec nejlepším kolektivem všech dob: 

Muži             

2004  1. m. Bendžela, Doutnáč, Fúsek    

2005  1. m. Kalousek, Bendžela, Fúsek 

2006   1. m. Le Van, Bendžela, Fúsek 

2008   1. m. Bendžela, Le Van, Fúsek 

2010  5. m. Plešinger, Le Van, Fúsek 

2011  1. m. Bendžela, Le Van, Fúsek 

2012   2. m. Salač, Le Van, Fúsek 

2013  2. m. Salač, Le Van, Fúsek 

2014 2. m. Salač, La Van, Fúsek 

Ženy 

2004  4. m. Macurová, Lipenská, Zrzavá – Fúsková 

2005  6. m. Hojná, Macurová, Zrzavá - Fúsková 

2006  2. m. Vejrostová, Čiperová, Zrzavá - Fúsková 
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2012  6. m. Podoláková, Šimková, Fúsková 

 

Tomáš Fúsek v anketě Nejúspěšnější sportovec Děčínska2013 získal 3. místo. 

Dětskému turistickému oddílu Stopaři se po dlouhá léta věnují manželé Tomáš a Květa 
Fúskovi. 

Vedení TOM Mikulášovice i letos podalo projekt prostřednictvím Asociace TOM ČR na 
podporu akcí dětí a mládeže ve vyloučených lokalitách. Díky prostředkům MŠMT se tak děti 
z Mikulášovic a dalších míst Šluknovského výběžku můžou účastnit volnočasových aktivit 
(např. navštívili horolezeckou stěnu, bazén, tobogan, patří sem i výlety, florbal, ruční 
práce…). Díky dalšímu projektu byl pořízen i hrnčířský kruh pro kroužek keramiky. 

 

 

Oddíl kuželek 

Vzhledem k technické nezpůsobilosti místní kuželny se členové v sezoně 2013/14 nemohli 
přihlásit do žádné ze soutěží. Tradice kuželek v Mikulášovicích by si zasloužila rekonstrukci 
areálu. Proto rádi přijali nabídku kamarádů z SK Děčín k hostování za jejich oddíl v oblastním 
přeboru družstev. Byli výborná parta, což se pozitivně odrazilo na výkonu spojeného 
družstva, oblastní přebor vyhráli a postoupili do Severočeské divize, odkud mikulášovické 
družstvo v r. 2013 odešlo. 

Do Děčína přestoupila většina hráčů: Milan Mokrejš, Josef Mokrejš, Ludvík Kvasil, Petr 
Kalousek, Petr Havlíček, Karla Havlíčková, Vlasta Sapoušková, Tomáš Šelmek, Zdeněk 
Tříško, Josef Nehněvajsa, Jiří Trojan, Miluše Trojanová, (pouze Michal Hercík odešel do 
Šenova a Jan Hampl trénuje a závodí v Sebnitz). Tréninky probíhají v pondělí a ve středu, 
kuželkáři se scházejí pravidelně a na společně strávený čas se těší. 

 

 

Oddíl odbíjené 

Předsedou volejbalového oddílu je Zdenek Raichart, jednatelkou Dagmar Kalousková. 
V sezoně 2013/2014 se volejbalová základna příliš nezměnila. Okresní soutěž hrály pouze 
ženy (I. Pekárková, D. Kalousková, M. Kulhavá, J. Vejražková, Z. Koděrová, I. Krpálková, 
R. Jandlová, P. Zimmerová, J. Suková) a v konkurenci osmi družstev skončily opět na 4. 
místě. Mladým volejbalistům se věnují i nadále D. Kalousková a J. Bláha. 
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Biatlon 

Návrat biatlonu do Mikulášovic: 1.9.2014bylo rozhodnuto o obnovení činnosti klubu biatlonu 
v žákovských kategoriích. Oddíl vedou staronoví trenéři Karel Provazník,Zdeněk Němeček a 
Tomáš Fúsek. Začátkem září došlo k prvnímu kontaktu s ČSB o obnovení činnosti a bylo 
zahájeno jednání o registraci; předsedou je K. Provazník. 

Bohaté trenérské zkušenosti z  předchozích let jsou neocenitelným vkladem. Níže uvádím 
historii mikulášovického biatlonu. 

Pánové Provazník a Němeček jsou v důchodu a mají více času, T. Fúsek běhá úspěšně biatlon 
za Jílové u Děčína. 

Úkoly: Zajistit materiální vybavení klubu (vzduchovky PCP, CO2, diabolky, papírové terče, 
padačky pro závody). Vybudovat střelnici pro vzduchovku v hale a pro léto venku. Podpořit 
vybudování vzduchové střelnice pro veřejnost. Vést pravidelné střelecké a běžecké tréninky 
ve spolupráci s TOM. Účast na soutěžích, pořádání klubových a školních závodů. Účastnit se 
např. Dětského dne, Nožířských slavností, Dřeváku v Lipové. 

Z historie biatlonu v MKL: 

1984 – ve Svazarmu Mikov Mikulášovice se začalo pracovat s dětmi, které se pak účastnily 
okresních a krajských soutěží SZBZ a DZBZ 

1986 – děti se probojovaly do 1. výkonnostní třídy a zúčastnily se republikového mistrovství; 
oddíl se věnoval letnímu i zimnímu biatlonu;  v MKL byly pořádány nejen místní soutěže, ale 
také okresní a krajské přebory 

1990 – založení Klubu biatlonu Mikulášovice a jeho registrace pod číslem 1/90 u ČSB, 
zakládajícími členy byli Karel Provazník, Zdeněk Němeček a Tomáš Fúsek; bylo zahájeno 
budování malorážné střelnice v MKL (u rybníku Vágnetrák) 

1994 - mikulášovický klub uspořádal IV. kolo Českého poháru v letním biatlonu v kategoriích 
dorost, junioři a senioři 

1995 – v MKL byl uspořádán republikový klasifikační závod pro dorost, juniory a seniory; 
kvůli restitučním nárokům na pozemek přichází klub koncem roku o malorážnou střelnici 

1996 – 2000 – děti přecházejí do dorostu a začínají závodit za KB Jablonec n. Nisou 

2000 – aktivní činnost klubu byla ukončena a materiál byl převeden do oddílů v Jílovém, 
Varnsdorfu a Ruprechticích 

2013 – oficiální zrušení klubu biatlonu 
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Kondiční cvičení 

Kondiční cvičení žen má v našem městě dlouholetou tradici, prvními cvičitelkami byly Naďa 
Weihsová, Hanka Rycyková a Lída Plachá. V současnosti mají své hodiny Dáša Kalousková a 
Sváťa Víchová. 

Kalousková se pravidelně každé úterý věnuje cvičení s ženami vyššího věku. S. Víchová cvičí 
v pondělí a ve čtvrtek a zaměřuje se na posilování těla vlastní zátěží (tzn. váhou svého těla) a 
dále na závěsný program (TRX), který nese název Zdravý pohyb, zdravá záda. Její hodiny 
navštěvují zástupci všech věkových kategorií z řad žen i mužů, ale také starší školní mládež. 
Obě cvičitelky vedou svá cvičení již mnoho let. 

 

Posilovna 

Posilovna je postupně budována 27 let, hlavním organizátorem je od začátku Jan Křížek. 
Jádro v současné době tvoří asi šest sportovců, zařízení je však přístupné i veřejnosti. Klub 
přátel má ve sportovní hale pronajaté prostory a nyní zde najdeme asi 20 strojů, členové klubu 
vyrobili všechny sami. 

 

Otužování 

Otužování je pro organizmus velmi prospěšné. Dagmar Kalousková (ředitelka ZŠ) a Renata 
Plešingerová (účetní) se rozhodly toto tvrzení ověřit z vlastní zkušenosti, a tak začaly 
28.9.2014 v místním koupališti s pravidelným plaváním. A už koncem října a také posledního 
listopadu zde proběhly dvě společné akce s otužilci z Varnsdorfu; podpořit je přišla řada 
přátel a diváků. Začátkem prosince bylo koupaliště vypuštěno,proto se naše sportovkyně 
přesunuly do místního lomu (se souhlasem majitele lomu pana Česneka). 

Aby bylo otužování účinné, je nutné plavat alespoň dvě minuty minimálně třikrát týdně. 
Mikulášovický oddíl vydržel plavat celou zimu až do jara (nejnižší teplota vody byla -1 °C). 
Obě kamarádky zvládly sezonu bez onemocnění a věří, že se po propagaci v místních 
novinách otužilecká základna rozšíří. 

 

Dále pracují tyto oddíly: 

Step by Step (taneční škola, která se úspěšně účastní celostátních soutěží) 

Tenis 

Florbal 

Ženský fotbal 
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12. PŘEHLED	UDÁLOSTÍ,	KULTURNÍCH	A	SPOLEČENSKÝCH	
AKCÍ	

 

LEDEN 

25.1. V kostele byla uspořádána výstava betlémů spojená s tříkrálovým koledováním 
(posunuto kvůli nemoci organizátora). Vystaveno bylo 102 betlémů: staré i nové, dřevěné, 
keramické, papírové, z plastu, krajky, perníku, ze sena. Obdivovat je přišlo mnoho 
návštěvníků. Děti ze ZUŠ Rumburk a děvčata z pěveckého souboru z Jiříkova hrály a zpívaly 
koledy, pak se přidali i dospělí zpěváci. Hlavním organizátorem byl Roman Klinger. 

V letošní anketě Nejúspěšnější sportovec okresu Děčín 2013 se celkově umístil jako třetí 
nestárnoucí mikulášovický Tomáš Fúsek (outdoor running, TOM). Hlasují novináři, 
sportovci, funkcionáři a čtenáři Děčínského deníku. 

 

ÚNOR 

1.2. Ve Slovanském domě se konal reprezentační ples města, předtančení předvedly skupiny 
Step by Step a dámy – seniorky z Babča Stars paní Líby Vladařové. Jako pokaždé losování 
vstupenek o ceny, které věnovaly místní firmy. 

15.2. Dobrovolní hasiči pořádali svůj 55. ples. V úvodu taneční vystoupení mladých hasičů a 
skupiny Step by Step, hrála skupina Sympaťáci; bohatá tombola, losování vstupenek o ceny. 
Vstupné 150 Kč, v předprodeji 120 Kč. 

28.2. ,Fotograf na cestách - Splněný sen, - cestovatel Jiří Kolbaba, známý i z Rádia Impuls, 
vyprodal velký sál Slovanského domu (beseda a diashow). Vstupenky pro dospělé 100, pro 
děti 50 Kč. 

Každoroční velmi navštěvovaný dětský karneval ve Slovanském domě s desítkami masek. 
Organizovala MŠ a ZŠ: 

V ZŠ se opět konala recitační soutěž žáků. Nejlepší recitátoři vždy postupují do oblastního 
kola v Rumburku (ale dále pak i do okresního v Děčíně). Naši mají tradičně vysokou úroveň. 

 

BŘEZEN 

8.3.  Maškarní ples sportovců upořádali fotbalisté. 

14.3. V informačním středisku došlo k slavnostnímu OTEVŘENÍ NOVĚ VYBUDOVANÝCH  
VÝSTAVNÍCH PROSTOR a zároveň zde byla zahájena výstava dobových fotografií našeho 
města. Paní starostka přivítala i hejtmana kraje Oldřicha Bubeníčka a senátora Jaroslava 
Sykáčka. (Pro výstavní prostory bylo rekonstruováno poslední patro. Upraveno bylo také 
informační centrum v přízemí.) 
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21. 3. Výroční schůze MS Tesák, zúčastnila se i paní starostka. 

22.3. Generálka taneční skupiny Step by Step ve Slovanském domě, kde se tanečnice tradičně 
představují před novou sezonou. 

23.3.  Zdejší TOM uspořádal v našem městě pohár Ústeckého kraje. 

 

DUBEN 

4. 4. Po 85 letech opět ZAHÁJILA PROVOZ MIKULÁŠOVICKÁ HVĚZDÁRNA. Otevřena 
byla především díky iniciativě starostky Trojanové. Poprvé hvězdárnu navštívilo asi 60 lidí, 
přijeli i příznivci ze Sohlandu. Jako přednáškový sál posloužila půda budovy. Podařilo se 
získat Ing. Věru Bartákovou z Rumburka, která se věnuje provádění zájemců a 
astronomickému pozorování. 

V září 2013 byl díky telefonátu paní Procházkové pořízen nový dalekohled Celestron Omni 
102 XLT za 3650 Kč. Na podzim pan Otakar Procházka, nadšený amatérský hvězdář, zaměřil 
torzo dalekohledu, pak poslal rozpis a náčrt dílů, které bylo třeba vyrobit. To si vzal na starost 
pan Jiří Trojan, bylo třeba zajistit výrobu součástek, hlavně hřídel k dalekohledu, která byla 
nakonec vyrobena ve firmě Strojírny Rumburk. Hodinový strojek opravil pan Trojan, další 
součástky přivezli manželé Procházkovi. Prostor hvězdárny byl naštukován a vybílen, 
opraveno okno, původní hvězdářská židle a bylo zprovozněno otevírání kopule. A tak 
hvězdárna funguje, v což nejspíš už nikdo nedoufal. Zájemci budou moci pozorovat oblohu 
každý první pátek v měsíci, příspěvek bude 30 Kč. 

Ještě by bylo zapotřebí zrekonstruovat budovu, která není v dobrém stavu. Získání financí 
však není jednoduché. 

4.4. Noc s Andersenem se konala pro žáky 2. třídy. Již počtvrté na naší škole, jde o akci, která 
je zaměřena na rozvoj čtenářství (děti si čtou a přespí ve škole). Jde o celostátní akci, projekt 
podpořilo město. 

5.4. Výlet zorganizovala paní Jaroslava Sitorová z SPOZ, jde o první takový výlet, zúčastnily 
se ho převážně seniorky. Zamířily na Tomášov, kde se zastavily v restauraci. 

9.4. Na Velikonoční tvoření zval kolektiv kuchařek; kdo měl zájem, mohl si pod jejich 
vedením vyrobit velikonoční věnec, dekorace, ozdobit kraslice. Do školní jídelny zvou 
kuchařky k tvoření i např. před Vánocemi. 

12.4. Rumburský ochotnický spolek Hraničář uvedl ve Slovanském domě komedii. Vstupné 
50 Kč. 

19.4. Mikulášovická kraslice 2014 -  5. soutěžní výstava, kterou organizuje svaz chovatelů. 
Letos vystavovalo 22 soutěžících všech věkových kategorií, přišlo na třicet návštěvníků. 
Vítězové si odnesli pamětní poháry a závěr patřil dražbě exponátů. Akce měla podporu města. 
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20.4. Velikonoční jízda následovala po mši svaté (doprovázel Vilémovský chrám. sbor, 
Mikuláš. pěvecký sbor, Komoráček z Jiříkova a orchestr Šluknovska), na procesí se vydalo 26 
jezdců, sbor hudebníků a pěvců. Přišly se zúčastnit a podívat stovky lidí. 

20.4. Ve Slovanském domě zahrál odpoledne k tanci orchestr Klause Klingera. 

25.4. Pomáháme Zemi – žáci ZŠ uklízeli v blízkosti školy a některé další části města (např. 
koupaliště a okolí pomníku u nádraží střed). 

30.4. Pálení čarodějnic se odehrává na více místech. U Slovanského domu začalo zábavné 
odpoledne v16 hod., večer vyšel od restaurace Sv. Hubert lampionový průvod. U Slov. domu 
hudba, rej čarodějnic, občerstvení (pro děti párky zdarma) a na závěr ohňostroj. Hlavním 
organizátorem bylo město. 

 

\KVĚTEN 

1.5.  Retro 1. máj – letos se v průvodu představilo 40 alegorických vozů, motocykly, staré 
kočárky. Od restaurace Balnika v dolních se došlo až na náměstí a pak zpět ke Slovanskému 
domu, kde bylo připraveno občerstvení, soutěže, moderovala reportérka z rádia Frekvence 1. 
a na závěr se uskutečnil koncert skupiny Kabát – revival – Semeno. 

3. 5.  Koncert skupiny Sto zvířat ve Slovanském domě (turné Nekrosongy tour). 

8.5. Slavnostní vysvěcení kaple Tří otců v dolních. 

11.5. Den matek ve velkém sále Slovanského domu byl takto oslaven poprvé a měl úspěch. 
Bylo nabito, na stolech bylo pro návštěvníky připraveno pohoštění, vystoupily tanečnice 
z Step by Step, děti z MŠ, ZŠ a ZUŠ. Zorganizoval SPOZ. 

23.5. Noc kostelů – od 18 hod. prohlídka kostela a poté věže, hudební vystoupení žáků ZUŠ, 
ve 21 hod. varhanní koncert, pak následovala komentovaná prohlídka kostela a opět možnost 
prohlídky věže. Jde o součást celostátní akce. 

31.5. Dětský den se letos konal v zahradě restaurace Ráj poutníků. Organizuje MŠ a ZŠ. 

Paní starostka se setkala s rodiči a jejich maličkými na tradičním Vítání občánků v budově 
městského úřadu. 

 

ČERVEN 

14.6. Výlet seniorek do Brtníků zorganizoval SPOZ. 

17.6. Tradiční Zahradní slavnost představily děti a učitelky z mateřské školy tentokrát na 
téma pohádka; nechybělo dekorování prvňáčků. Jako pokaždé přišlo mnoho diváků, letos si 
mohli pochutnat i na Honzových buchtách. 
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20.6 Taneční skupina Step by Step se rozloučila se sezonou na zahradě restaurace Ráj 
poutníků. I letos vystoupily s velkým úspěchem maminky. 

22.6.  III. NOŽÍŘSKÉ SLAVNOSTI: letos se slavilo 220. výročí založení nožířské výroby 
v Mikulášovicích. V 11 hodin zahájil program výstřel z děla, v areálu firmy Mikov se 
slavnostního zahájení zúčastnil i spisovatel Zdeněk Knápek, autor knihy o nožířství. 
Připravený program zhlédlo na 500 návštěvníků: i letos bylo možné prohlédnout si provoz, 
muzeum, podívat se na šermíře, vojenské specialisty (ukázka sebeobrany a boje zblízka), 
světovou lezkyni (extremní lezení), hasiče (vyprošťování osob z havarovaného vozidla), děti 
mohly lovit rybičky v písku minohledačkou;dále ukázka práce kovářského mistra, podniková 
prodejna, živá hudba, občerstvení atd. 

Odpoledne se u Slovanského domu opět představily místní zájmové spolky a prodejci, 
vyzkoušet se mohlo střílení z luků, házení nožem a hvězdicí, jízda na jednokolce, obdivovat 
jsme mohli vystoupení dětí z MŠ, ale i výstavu dravých ptáků, bylo možné si prohlédnout i 
kostelní věž atd.  Na závěr vystoupil se svou skupinou zpěvák Petr Spálený. 

28.6. Poprvé byl v zatopeném lomu na severu obce uspořádán triatlon (300 m plavání, 15 km 
cyklistika a běh na 5 km). Start v lomu, poplatek 100 Kč, občerstvení a perličková masáž pro 
všechny účastníky. Výtěžek ze závodu poslouží k obnově populace raka říčního v tomto 
lomu. Zorganizoval nový majitel. 

24.6. Děti a vyučující ze ZŠ připravili pro rodiče a veřejnost ve Slovanském domě školní 
akademii (vždy po dvou letech). 

 

ČERVENEC 

5.7.V televizním pořadu České televize Cyklotoulky o Českém Švýcarsku byla představena 
Krásná Lípa a Mikulášovice. Z našeho města se dostalo na kostel, hvězdárnu, Tanečnici a 
kapli v horních. Na kolech doprovázeli čtyři zaměstnanci úřadu v čele s paní starostkou. 

5. a 6.7.  Po 69 letech opětné otevření vlakového spojení Sebnitz – Dolní Poustevna (viz 
Dopravu). 

10.7. Rychlostní prémie ženského mezinárodního cyklistického závodu Tour de Feminin u nás 
na náměstí. Mezi účastnicemi byla opět rychlobruslařka Martina Sáblíková, v celkovém 
hodnocení se stala nejlepší vrchařkou a skončila druhá. 

13.7. – 2.8.  ,,31. letní tábor mladých chovatelů se zvířaty,, - přes 30 účastníků strávilo na 
Salmově tři týdny se svými zvířaty (17 psů, 3 kočky, 5 morčat, 2 potkani, želva, šneci). Děti 
byly ubytovány ve stanech, v programu nechyběly vědomostní zkoušky, hry, výlety i do 
Německa, koupání atd. Účastníci přijeli také z NSR, Ruska, Ukrajiny a Francie. Tábor 
podporovalo město, občanská sdružení, Koordinační centrum česko-něm. výměn mládeže 
Tandem. 

19.7. - 5. memoriál J. Hýbla a M. Linharta v malé kopané. 
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Letošní20. letní tábor ZŠ byl uspořádán v Krkonoších, zúčastnilo se 48 dětí a 5 vedoucích. 

 

SRPEN 

9.8. Petkiáda (neckiáda) na koupališti a večer koncert rockové kapely Nová škola. 

23. 8. Myslivecký den v restauraci U sv. Huberta:pro děti soutěže na téma myslivost, přehlídka 
trofejí, vycpané zvěře, dokumentů a fotografií; po celý den nabídka pochoutek ze zvěřiny 
(guláš, špízy, pečeně), doprovodná disco hudba pro děti a mládež, večer zábava pro dospělé 
(vstupné 50 Kč). 

30. 8. Houbařská vycházka mykologů a společné sbírání hub. 

30.8. Výlet do Lipové (návštěva Lipovského dřeváku), uspořádal ZPOZ. 

Jako vždy na konci prázdnin volejbalový turnaj (první část se hraje začátkem prázdnin). 

Tanečnice se stala pro některé účastníky závodu Craft 1000 Miles Adventure místem, kde 
odpočívali nebo přenocovali. Tohoto extremního mezinárodního závodu se letos zúčastnilo 
117 sportovců (bikeři, běžci, chodci, koloběžkám). Z Brtníků vedla trasa přes Zlodějku a  
Tanečnici na Dolní Poustevnu. 

 

ZÁŘÍ 

1.9. Na dvouletou cestu kolem světa ,,BIG – TRIP - Rybička kolem světa,, se vydal Ladislav 
Bezděk a Kateřina Dvořáková (viz Mikov). 

2.9. Do užívání byla slavnostně předána rekonstruovaná tělocvična. 

12. 9. Oslava100 let hvězdárny – tato slavnost začala v 16 hodin ve Slovanském domě (kvůli 
nepřízni počasí nemohla být venku). Byly připraveny soutěže, kvízy pro děti, pokusy, 
přednášky, exkurze k dalekohledu atd. 

 

ŘÍJEN 

4.10. V Mikulášovicích bylo uspořádáno mistrovství České republiky v turistickém závodě 
smíšených dvojic. 

4.10. V rámci tohoto závodu a zároveň jako připomenutí třicetiletého výročí trvání místního 
turistického oddílu vystoupila v kostele známá folková skupina Nezmaři. 

4.10.  6. výstava zvířat ve Slovanském domě - mladí chovatelé z Mikulášovic, ale i z okolí 
představili ve velkém sále své svěřence. Zájem návštěvníků byl i letos značný. 
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11.10.  Místní taneční skupina Step by Step uspořádala ve Slovanském domě výroční ples u 
příležitosti 25. výročí založení. Hrál DJ, moderoval A. Nedvídek. 

15.10. Další výlet organizovaný SPOZ, tentokrát do Varnsdorfu. Těchto akcí se převážně 
účastní senioři. 

18. 10. Ve Slovanském domě proběhl již 16. ročník festivalu FREE – TIBET, jde o jeden 
z největších hudebních festivalů pod jednou střechou, letos 7 kapel. 

29.10. Proběhla beseda s profesorem ČVUT Praha Petrem Kulhánkem, popularizátorem 
fyziky; téma: Jak zkoumáme velký třesk. 

V obřadní síni MÚ proběhlo další vítání občánků, uvítala je paní starostka a děti z MŠ 
přispěly svým vystoupením. 

Drakiáda letos konečně s větrem! Účastníci zhlédli také letecký model, mohli si zajezdit na 
sajdkáře, byl tam i oheň. 

 

LISTOPAD 

14.11.  Ve Slovanském domě vystoupila hudební skupina ABBA STARS REVIVAL. Loni 
získala na Zlatém slavíku ocenění v kategorii Skokan roku. Návštěvníci v převleku disco 70. 
léta vstup 100, ostatní 150 Kč, děti zdarma. 

.29.11.  Advent na náměstí. I letos se vydal od kostela průvod v čele s panem farářem, 
mladými hudebníky a malými andílky. Na přeplněném náměstí na ně čekal vánoční strom, 
slovo měl pan farář a paní starostka. Z pódia zněla vánoční hudba a koledy -vystoupily děti 
z MŠ a Mikulášovický pěvecký sbor. U stánků se nabízelo občerstvení a vánoční zboží 
místních obchodníků. Na organizaci se podílelo město, MŠ, TOM; sponzoři: Stahlbau – 
Blechbearbeitung, autodoprava K. Moravec, restaurace U Vladařů. 

30.11. Na místním koupališti přivítaly naše dvě otužilkyně své kolegy z Varnsdorfu. 

30.11. Ve Slovanském domě vystoupila malá skupina artistů ,,Cirkus bude,, (akrobat, 
kouzelník a klauni). 

 

PROSINEC 

4.12. Ve velkém sále Slovanského domu proběhla od 16 hod. každoroční mikulášská besídka 
a vánoční trhy s výrobky dětí ZŠ. Jako pokaždé bylo nabito. Besídka je určena všem 
mikulášovickým dětem, organizace je vždy v rukou žáků 8. a 9. třídy. 

4.12. Odpolední adventní koncert v kostele. Účinkoval Mikulášovický pěvecký sbor. 

5.12. Výlet pořádaný SPOZ na vánoční trhy do Sebnitz byl již letošním osmým výletem. 
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24.12. Od 24 hodin v kostele hojně navštěvovaná půlnoční mše svatá.  V předchozích dnech 
si zájemci opět mohli z kostela odnést betlémské světlo. 

26.12.  I přes rekonstrukci tělocvičny proběhl tradiční vánoční volejbalový turnaj dospělých, 
turnaj ve stolním tenise (účastníci i z okolí, hrají muži, ženy i děti), mikulášský turnaj malých 
fotbalistů atd. Sportovci halu během vánočního volna vždy plně využívají. 

30.12. Tradiční závod motocyklů od nádraží střed na Tanečnici, letos 47 strojů (14 mopedů – 
vítězem Jirka Ditrich ze Švýcarska ; 33 ostatních motocyklů do 50 ccm – zvítězil Tomáš 
Kmecík). 
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13. RŮZNÉ	
 

V posledních letech došlo k výraznému oživení společenského a kulturního života ve městě. 

Majitelem lomu na severu Mikulášovic se stal Tomáš Česnek (potápěč a amatérský sochař z 
Děčína). Lom koupil od SVS a.s., která jej dříve využívala jako zdroj pitné vody pro naše 
město. Nový majitel chce vybudovat z lomu základnu potápěčů a vytvořit tady podvodní 
galerii. 

V letošní soutěži horských luk v regionu Labské pískovce získala 3. místo louka v dolních 
Mikulášovicích. V loňském roce se louka pod koupalištěm umístila také na 3. místě. 

Koncem loňského roku si skupina žáků pod vedením R. Klingera a Zd. Plešingera, učitelů ZŠ, 
prohlédla část podzemních chodeb ve středu města. 

Při revitalizaci rybníka u elektrárny bylo nalezeno několik kusů nevybuchlé munice z 2. sv. 
války. Sedm ručních granátů pyrotechnici za městem odpálili a dva dělostřelecké granáty byly 
zlikvidovány ve vojenském prostoru. 

Nejčastějším příjmením v našem městě je Demeter (25), pak Trojan (23) a Král (16). 

V Mikulášovicích (dříve Nixdorf) došlo k zajímavému setkání Nixdorfů z SRN. Lidí s tímto 
příjmením se sešlo více než sto. Setkání zorganizoval Thomas Nixdorf z Erfurtu, tady 
pomáhala paní Gregorová, Doutnáčová a pan Horák. Návštěvníci si prohlédli město, přispěli 
na obnovu kostela a předali dárky určené dětem z mateřské školy. 

V okolí docházelo v dopoledních hodinách k vykrádání domů a tam navíc k ničení majetku, 
šlo o více než desítku případů, k jednomu došlo i v našem městě. 

V dolních byly srovnány se zemí zbytky bývalé Severky. 

Průměrný dělnický plat v našem městě činí odhadem 10,5 tisíc Kč čistého, letošní celostátní  
průměr  je 25 700 Kč hrubého. 

MAS Šluknovsko se snaží navázat spolupráci s místními podnikateli a podpořit zajímavé 
podnikatelské projekty, které by přinesly pracovní místa. Mělo by se využít čerpání několika 
milionů ročně v období 2014 – 2020. 

 

REGIONÁLNÍ VÝROBKY V ČESKO – SASKÉM  ŠVÝCARSKU: 

Přeshraniční region ČSŠ je od r. 2010 zapojen do celorepublikové sítě oblastí s regionální 
značkou. Ze současných 31 takto oceněných výrobků získaly certifikaci také 4 produkty 
z našeho města: 

MIKULÁŠOVICKÉ NOŽE – z Mikova: kapesní nůž ,,Rybička,,; vyhazovací nůž s dřevěnou 
střenkou; Fixír – lovecký zavírací nůž s pojistkou a klasický lovecký nůž s pevnou čepelí. 
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UMĚLECKY MALOVANÉ SKLO z firmy Skloluxus. Technika malování může být různá 
(vysoký smalt, perokresba, nízká malba, ledování skla atd.). Součástí provozovny je i 
vzorková prodejna. Po předchozí dohodě můžou návštěvníci absolvovat exkurzi s praktickými 
ukázkami. Mohou si také vlastnoručně namalovat vlastní výrobek. 

(Paní Simona Machorková, majitelka této malé firmy, vede také keramický kroužek pro děti i 
pro dospělé.) 

JÍZDA VELIKONOČNÍCH JEZDCŮ 

NOŽÍŘSKÉ SLAVNOSTI 
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14. POČASÍ	
 

Letošní	 zima	 byla	 jednou	 z	nejteplejších	 a	 nejsušších	 za	 mnoho	 desítek	 let;	 byla	 bez	
sněhu.	

Počátkem	ledna	bylo	až	7	°C,	ptáci	zpívali	a	kvetly	kočičky.	Na	rozdíl	od	loňska	bylo	jarní	
počasí	téměř	měsíc	v	předstihu.	

I	 v	dubnu	 bylo	 naprůměrně	 teplé	 počasí,	 teploty	 se	 blížily	 ke	 20	 °C.	 V	první	 polovině	
dubna	kvetly	stromy,	na	což	u	nás	nejsme	zvyklí.	A	nepršelo.	

Až	květen	a	červen	přinesl	ochlazení,	toto	období	už	bylo	teplotně	i	srážkově	normální,	
jen	počátkem	června	se	dostavila	tropická	vedra:	8.	–	10.	6.	do	32	°C,	ve	zbytku	června	se	
teploty	pohybovaly	kolem	20	°C.	

Červencové	počasí	bylo	teplotně	i	srážkově	průměrné.	V	srpnu	převládalo	oblačno,	déšť	
a	bylo	chladněji.	

Nadprůměrně	pršelo	v	letošním	září,	což	se	počátkem	měsíce	projevilo	i	velkou	úrodou	
hub.	Koncem	tohoto	měsíce	a	začátkem	října	se	dostavilo	babí	léto	a	teploty	se	blížily	ke	
20	°C.	

V	listopadu	 bylo	 počasí	 velmi	 teplé,	 teploty	 se	 pohybovaly	 kolem	 10	 °C,	 v	prosinci	
teploty	také	nadprůměrné,	většinou	nad	nulou,	19.	12.	až	10	°C.	V	posledních	dnech	roku	
klesla	teplota	mírně	pod	nulu.		

(ČHMÚ:	Rok	2014	byl	nejteplejší	v	celé	historii	měření	v	Česku.)	


