
číslo 12 ročník 30 prosinec 2020 ZDARMA

SVOZY ODPADŮ 
LEDEN 2021

DOMOVNÍ ODPAD
týdenní - každé pondělí

14ti denní - liché pondělí  4.1. a 18.1.
kombinovaný - každé pondělí

měsíční - pondělí4.1.

PYTLE S TŘÍDĚNÝM ODPADEM
sudé pondělí 11.1. a 25.1.

Ordinace praktického lékaře
MUDr. Pavla Ticháčková

UPOZORNĚNÍ
návštěvu v ordinaci je nutné 

TELEFONICKY OBJEDNAT
412 394 578
775 536 155

pondělí
12.00 - 18.00 hodin

úterý - pátek
8.00 - 11.00 hodin

Prosíme o trpělivost, akutních 
případů přibývá

Vánoční slovo
Většina lidí bezespo-
ru podvědomě milu-
je Vánoce, sice jsou 
to křesťanské svátky 
narození Ježíše Kris-
ta, ale slavíme je spo-
lečně. Někdo je vní-
má právě na základě 
víry, jiní zase pře-
devším jako svátky 
klidu, pokoje, rodiny 
a  lidé při nich napl-
ňují rozličné lidové 
zvyky bez ohledu na 
náboženské vyznání. 
Pokud jsou Vánoce 
časem k  bilancová-
ní uplynulého roku, 
pak Nový rok je ob-
dobím pohledu do 
blízké i  vzdálené 
budoucnosti. Všem 
bychom přáli, aby 
nejenom naše měs-
to, ale i celá naše re-

publika, Evropa byla 
prostorem pro sta-
bilitu a  prosperitu, 
abychom společně 
v blízké době porazili 
Covid. Inspiraci mů-
žeme najít například 
v  přírodě, která je 
dokonalá, přesto, že 
se nám to mnohdy 
nezdá. Nechtěli jsme 
psát o  pandemic-
ké situaci, nicméně 
všem nám tak trochu 
změnila život, zdra-
votně, ekonomicky 
ve vztahu k  cesto-
vání, nakupování 
a  kdoví v čem ještě. 
Dobrá nálada a  po-
hodové prožití svát-
ků v  okruhu svých 
nejbližších nás je-
nom posílí. 

Krátké zprávy - upozornění
str. 2

Historie
Vánoční a novoroční přání

str. 3

Pf 2021 Mikulášovice

Text a foto: Tomáš Fúsek
Mikulášovice mají na náměstí svého anděla strážného tak věřme, že 

nám pomůže vrátit život co nejdříve k normálu.

Příjemné a ničím nerušené prožití svátků vánočních 
a mnoho úspěchů do roku 2021

přeje 
Ing. Miluše Trojanová - starostka města Mikulášovice,

Ing. Antonín Bláha - místostarosta,
zastupitelé a zaměstnanci



strana 2 prosinec 2020MIKULÁŠOVICKÉ NOVINY

Kraj pod Vlčí horou 

UPOZORNĚNÍ - ŽÁDOST 
Výjezdová jednotka sboru 
dobrovolných hasičů žádá 
občany, aby si upravili pro-
story v  okolí svých pozem-
ků. Přerostlé dřeviny a  zeleň 
mnohdy zasahují do komu-
nikací a  ztěžují tak mobilitu 
nejen hasičům, ale i ostatním 
složkám záchranného systé-
mu.

Děkujeme za pochopení.

KRÁTKÉ ZPRÁVY

TIP NA VÝLET

Po delší odmlce se vracím k  vyprávěním 
o  skvostných krajinách našeho severu. 
Zvláštní doba a podzim s pomalu přicházející 
zimou dokreslují tu tesklivou atmosféru 
nepopsatelné krásy, jež nás štědře obklopuje 
i na starých cestách kolem Vlčí hory.
Píše se o ní hodně, nově vede přes její vrchol 
Köglerova stezka, nedávno oslavila rozhledna 
130. narozeniny. Je vzorně udržovaná 
krásnolipským Klubem českých turistů. 
Poměrně velká návštěvnost v  poslední 
době však nesetřela půvaby této dominanty 
Rumburska, která, vysoko vyzdvižena na hraně 
Lužické poruchy nad pískovcovou deskou 
Českého Švýcarska, je skutečnou korunou této 
části nejsevernějších Čech.
Zkuste vystoupit na vrchol Vlčí hory některý 
jasný den po ránu (rozhledna je otevřena 
v létě denně, v zimě o víkendech). Jenom tak 
uvidíte skály Českosaského Švýcarska ozářené 
sluncem a  uvědomíte si onen kontrast mezi 
“propadlou” zemí roklí, dolin a  kaňonů 
a táhlými zvlněnými hřbety Lužické vrchoviny 
s Plešným, Hrazeným a Kottmarem.
Nesmírné bohatství nyní tak zkoušených lesů 
zadního Českého Švýcarska, hřeben Lužických 
hor, dominanty Růžáku, Studence, Jedlové, 

Luže (v dáli zahlédneme Hvozd, Ještěd, Jizerské 
hory a  Krkonoše, Kletečnou a  Milešovku, 
Königstein a  Lilienstein) doplňují uklidňující 
křivky luk kolem malého nádraží v Panském - 
je to skutečně originální křižovatka lokálních 
drah v  neporušené přírodě, zatím zachovaná 
v  pravidelném provozu několika motoráků 
denně mezi dubnem a  říjnem. Tento vzácný 
přírodní obraz se prakticky neliší od toho, 
který se naskytl našim předkům z  rozhledny 
v době jejího vzniku. Jedinečné jsou i vzdálené 
pískovcové tabule Děčínského Sněžníku 
a  Velkého Černého kamene, připomínající 
mohutné hradby dávných pevností.
Za povšimnutí stojí ještě prima spojnice 
několika skvělých vyhlídkových míst na 
pomezí Saského Švýcarska a našeho výběžku: 
skála Königsplatz nad údolím Křinice, stará 
ves Hinterhermsdorf s  loukami na horském 
hřebeni, rozhledna na kupovitém Weifbergu 
a rozhledna na protáhlém hřebeni Tanečnice. 
Všechny tyto vynikající turistické cíle jsou 
takto přehledně seřazeny jen právě při 
pohledu z Vlčí hory.
Není mnoho tak krásných míst v  Čechách 
jako kraj pod Vlčí horou, kraj s dávnou tradicí 
turistiky, starých cest, které jsou dnes již 

mnohdy zapomenuty. Právě zjara ožívaly 
tyto cesty, které mnoha směry spojovaly 
údolí horní Křinice, Zlodějskou cestu, oblast 
Plešného a  horský park s  rododendrony 
v  Karlově údolí u  Šluknova, kroky tehdejších 
převážně saských turistů. Dnes zde panuje 
většinou naprostý klid, zdánlivě nenarušený 
civilizaci.
A  tak pohled z  Vlčí hory umožní vcítit se 
do kompozičně bezchybného krajinného 
panoramatu, který nás zde obklopuje. 
A  pokud jen trochu vnímáme krásu tohoto 
světa, cítíme se aspoň zde povzneseni nad 
umělými problémy, nejrůznějšími půtkami, 
bezpáteřností a  malichernosti lidi, kteří si 
osobují právo o nás jakkoli rozhodovat.
Udržet si přímý, hluboký vztah ke svému kraji 
a jeho přírodě je jednou z mála možností, jak 
si zachovat čestné charakterní postoje, zdravý 
rozum a  nadhled.  Kupodivu: konzervativní 
klasická turistika, kterou světe div znovu 
objevujeme a  jež využívá staré horské chaty, 
vyhlídky a cesty, vybudované s neuvěřitelným 
citem pro krajinu, toto umožňuje.
A  v  tom je i  poslání Vlčí hory a  její staré 
rozhledny.                                           Text: Jiří Rak

Foto: Tomáš Fúsek

Momentálně jsou všechny 
akce ve městě zrušeny z  dů-
vodu nepříznivé epidemické 
situace Covid-19.

KALENDÁŘ AKCÍ

V každém ročním období si v přírodě můžeme najít ty nejkrásnější pohledy do dálek
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Vánoční a novoroční přání
HISTORIE

I  když si to moc nepřipouštíme, nebo spíš 
nechceme připustit, svět okolo nás se za 
posledních několik desetiletí mění skoro ze 
dne na den. S  technickým pokrokem, který 
změny doprovází a  je jejich příčinou, se 
pomalu ale jistě měníme i my. Na jednu stranu 
nám nové technologie značně zjednodušují 
náš všední život, ale na stranu druhou se 
čím dál tím více jeden druhému odcizujeme. 
Chodíme stále méně do společnosti, do kina, 
do divadla, nesportujeme a  tak se straníme 
kolektivu, který na nás míval vliv stejně jako 
například kdysi prostředí při výkonu základní 
vojenské služby, kde se kluci odrostlí pubertě 
osamostatňovali. Děti se už dnes nedovedou 
vyblbnout pod širým nebem se svými 
vrstevníky, protože jsou hlídány a  neudělají 
krok bez doprovodu, aby se jim nedej Bože 
něco nepřihodilo. Odmítáme-li tyto, dříve 
tak běžné aktivity, téměř se nepotkáváme, 
a  když pak na sebe náhodou narazíme, ani 
se nevidíme, protože jsme soustředěni na 
mobil nebo iPod, který máme vždy pohotově 
v  ruce. Takto negativně, jinak pozitivní 
vývoj, nás poznamenal například i  v  případě 
upadající vzájemné korespondence. I  když 
přibývá pošťáků a  nově i  poštovních aut, 
těžko chápat, co vlastně roznášejí. Nejvíce se 
nás to dotýká v  době vánočních svátků. Kde 
jsou ty časy, když jsme při psaní přáníček na 
dotyčného mysleli a věnovali mu i na dálku pár 
vzpomínek. Adresáta jsme potěšili, připomněli 
se a naše pečlivě vybrané, nebo i vlastnoručně 
vytvořené pohlednice, bývaly vystaveny po 
celou dobu svátků na čestném a přehledném 
místě. Když už se o tuhle radost a tak trochu 
i povinnost připravujeme a řešíme vše zběžně 
formou SMS a mailů, připomeňme si alespoň 
historii této formy gratulace.
První vánoční přání, určené pro větší skupinu 

přátel a známých, bylo vytištěno v  roce 1843 
v  Londýně. Jeho autorem byl výtvarník J. C. 
Horsley a  vydavatelem obchodník H. Cole. 
Zobrazili na něm velkou rodinu připíjející 
si vínem s  odkazem na veselé Vánoce 
a  šťastný nový rok. Podobná přáníčka časem 
zdomácněla po celé Evropě. Američané jim 
propadli o  mnoho později, až po roce 1875, 
kdy je za velkou louži přivezl jistý německý 
emigrant. Na rozdíl od těch zdejších, převážně 
nábožensky laděných, na nich ale většinou 
převládal, jak také jinak, motiv Santa Clause. 
O něco později si vánoční přání začali posílat 
také v  Rusku a  s  malým zpožděním jejich 
popularita doputovala až k  nám. Pro jejich 
rozmanitost se staly i  sběratelským artiklem, 
kromě jiného i  díky mnoha kresbám Josefa 
Lady. Jinak na nich převládaly vyobrazené 
betlémy a jesličky, zasněžená krajina, vánoční 
stromeček s  dárky, dětmi. Poslední módě 
vévodily fotografie a různé koláže.
Stejný osud jako vánoční gratulace mají 
i  novoroční „PÉEFKY“. Za vynálezem 
novoročenek jako takových stojí český 
šlechtic, žijící v  té době na zámku ve Velkém 
Březně, tedy náš krajan. Do té doby bývalo 
mezi příbuznými a  přáteli zvykem, pokud to 
bylo možné, setkávat se osobně, zavzpomínat 
si společně na uplynulý rok a  popřát si vše 
nejlepší. Vlastně to byl nově oživený starobylý 
starořímský obyčej. Jak už tak lidé byli 
aktivní, přemýšliví a  vynalézaví, tento zvyk si 
z mnoha důvodů po čase zjednodušili. U první 
myšlenky tehdy stál výše jmenovaný hrabě 
Karel Chotek, velice vzdělaný, ambiciózní 
a  aktivní šlechtic, ve službách naší země. Byl 
to on, kdo poprvé v  roce 1827 rozeslal svým 
nejbližším a  přátelům v  Čechách první přání 
k  novému roku, i  když bylo psáno německy. 
Tehdy se jim říkalo omluvenky. Snad proto, že 

nahrazovaly ona osobní setkání. První veřejné 
novoročenky bývaly vyhotoveny v ocelorytině 
a  ty první navrhl ředitel pražské umělecké 
akademie profesor Josef Bergler. Výtěžek 
z jejich prodeje šel tehdy na dobročinné výdaje 
ve prospěch sirotků, chudých a  nemocných. 
Časem se začaly doplňovat písmeny P. F., což 
bylo převzato z francouzského Pour Féliciter - 
Pro štěstí, nebo v jiném překladu - Blahopřání 
k... Po nějaké době se vedle označení P.F. začal 
objevovat i  letopočet následujícího nového 
roku. Prvním, kdo na novoročenku vepsal ono 
P.F. byl český grafik a malíř s italským jménem 
Viktor Stretti a  učinil tak někdy na přelomu  
19. a 20. století. Nejzajímavější na tom ale je, že 
jinde na světě, ani ve Francii se označení P.F. na 
těchto přáních nepoužívá.
Kde jsou ty časy, kdy pošťáci v  celé zemi, 
potažmo i v Mikulášovicích, roznášeli miliony 
osobních vánočních a  novoročních přání. 
Dnes si musíme bohužel vystačit mobilem 
nebo počítačem. Takovou gratulaci si ale po 
čas svátků nikde nevystavíme, abychom si na 
adresáta při pohledu na ni zavzpomínali.
Když už jsme u  těch pošťáků, musíme 
připomenout ještě poštovní razítka na těchto 
svátečních zásilkách. Většinou bývala rok co 
rok obměňována a  stala se i  sběratelským 
oborem. Specialisty jsou už po mnoho let na 
poště na Božím Daru. Tam vymýšlejí pro tuhle 
příležitost vždy novou a  nápadnou grafiku. 
Razítko vám otisknou na jakýkoliv vámi 
zaslaný materiál. Podmínkou je samozřejmě 
přiložená ofrankovaná obálka se zpáteční 
adresou.
Částečně čerpáno z poznatků od pana Paedr. 
Jana Darsy.

Text a fotoreprodukce: Petr Horák

Velice vzácné novoroční přání rodině Schiktanzů z Mikulášovic z roku 1891.

Několik ukázek ze sbírky vánočních razítek z Božího Daru
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Pozvání na první zimní výstavu zvířat mladých 
chovatelů do Slovanského domu v Mikulášovicích

Důležitá sdělení k poutní slavnosti v bazilice P. Marie 
Pomocnice křesťanů ve Filipově 13.1.2021

Milí občané Mikulášovic, když už to nevyšlo 
v  říjnu ani pak v  listopadu 2020, zveme Vás 
v  sobotu 16. ledna 2021 od 10 do 17 h na 
první zimní výstavu zvířat v  držení mladých 
chovatelů, kterou pro Vás pořádají zdejší 
Mladí chovatelé zvířat. Uskuteční se po 
čase opět v  malém sále Slovanského domu 
v  Mikulášovicích č.p.573. K  účasti na výstavě 
jsou pozváni i mladí chovatelé z dalších měst 
a obcí Šluknovského výběžku, aby se soutěžilo 
nejenom mezi jednotlivci v  jednotlivých 
odbornostech, ale i  mezi městy a  obcemi. 
Jsme moc zvědaví, jak se v  této plánované 
konkurenci prosadí naši místní členové 
chovatelského kroužku a další mladí účastníci 
z  Mikulášovic. Proto zveme k  co nejširší 
aktivní účasti. Vítězové si opět odnesou domů 
hezké poháry a věcné ceny. Hodnocení zvířat 
budou tradičně provádět samotní návštěvníci 
hlasováním během celé výstavy. Srdečně 
zveme veřejnost k  návštěvě akce a  tím 
k podpoře této bohulibé zájmové činnosti naší 
mládeže. S ohledem na preventivní zdravotní 
opatření nezapomeňte si s sebou vzít roušku, 
bez které bychom Vás do sálu nemohli vpustit.

Vlastimil Jura, předseda spolku

Milí občané města Mikulášovic,
tak jako v  letech předchozích, i  letos se 
k  Vám v  tomto vánočním období obracím 
jménem našeho spolku „Mladí chovatelé 
zvířat“ s  poděkováním za Vaši celoroční 
přízeň a podporu. Od rodičů našich mladých 
chovatelů se jedná o  přirozený jev, i  když 
vždycky tomu tak v  minulosti nebylo. 
Děkujeme Vám, kteří nevynecháte návštěvu 
žádné námi pořádané výstavy či soutěže, 
navíc někteří z Vás jste neopomenuli věnovat 
našim dětem i  věcné ceny a  dárky, které je 
vždy velice potěšily.
I  když jsme letos nemohli uspořádat dvě 
akce pro veřejnost, v  prvním pololetí 
Mikulášovickou kraslici a  nyní v  závěru 
roku výstavu zvířat mladých chovatelů, 
kvůli preventivním opatřením spojeným 
s  coronavirem, hodnotíme letošní rok za 
velice úspěšný. Soutěžní družstvo dětí 
z  našeho spolku prvně v  historii zvítězilo 
v Národním kole chovatelské olympiády! Stalo 
se tak především proto, že na rozdíl od zbytku 
republiky se průběžně po celý rok připravovali 
na tuto akci. Péče o  živé tvory je náročná 
a  zodpovědná a  je na místě, aby chovatel 

o této činnosti znal a věděl co nejvíce. Navíc to 
pak zúročí ve svém dalším studiu a profesním 
životě.
Největší poděkování se ale zaslouží ti z  Vás, 
kteří se jako dobrovolníci zasloužili o realizaci 
naší celoroční činnosti. I proto jsme letos prvně 
5. prosince při příležitosti Mezinárodního 
dne dobrovolníků ocenili Březovým lístkem 
různých stupňů celkem 26 našich členů 
a  pomocníků z  Mikulášovic i  dalších míst 
republiky. Díky jejich podpoře si fandíme, že 
se bude naší činnosti dařit i nadále.
Přejeme Vám všem klidné a  příjemné prožití 
Vánočních svátků a závěru roku a pevné zdraví 
a  hodně štěstí a  úspěchů v  blížícím se roku 
2021. Snad se letos i naše zvířata dočkají toho, 
co platí v  mnoha jiných městech republiky, 
že bouřlivé oslavy za použití pyrotechniky se 
omezí jenom na několik hodin posledního 
dne roku, a  zbytek svátků všichni prožijeme 
v  klidu a  pohodě, to si moc přejeme a  o  to 
všechny prosíme.
Těšíme se s Vámi všemi na setkání při našich 
akcích v roce 2021!

    
Vlastimil Jura, předseda spolku

Vzhledem k  situaci, která vznikla v  důsledku 
pandemie koronaviru v naši společnosti, jsme 
nuceni přistoupit k  některým omezením. 
Časové rozvržení bohoslužeb bude mít 
obvyklý průběh. V předvečer slavnosti je mše 
česko - německá v  úterý 12.1.2021 v  17.00 
hod.
Bazilika pak zůstane otevřená do 20.00 hodin. 
Opět zpřístupněna bude až od 02.00 hod. ve 
středu 13.1.2021.
Poutní mše začne 13.1.2021 v 04.00 hod. 
Následují pak další mše: v  9.00 německá 
v 10.30 česká a v 17.00 hodin česko - německá.
V rámci oktávu budou pak mše svaté až 
do 20.1.2021 denně v  17.00 hod. V  neděli 
17.1.2021 bude mše svatá taky dopoledne 
v  10,30 hod. Všechny bohoslužby budou 

probíhat při zachování nařízených 
hygienických předpisů. 
Vzhledem k  omezenému počtu povolených 
účastníků při bohoslužbách 13. ledna, 
žádáme o přesunutí všech hromadných poutí 
na pozdější hodinu, tj. 10.30 hod a 17.00 hod. 
Využít lze také některý den v průběhu oktávu. 
Aby nedocházelo k nepříjemnostem, je nutné 
nahlásit hromadné zájezdy předem na mail: 
farnost.jirikov@dltm.cz nebo na telefon: 00 
420 605 932 373. Tam je možné domluvit 
také zpřístupnění baziliky v  jinou dobu, než 
je dáno stanoveným pořadem bohoslužeb. 
Upozorňujeme, že letos nebude možné použít 
toalety a  zázemí v  Domově Srdce v  dlaních 
vedle baziliky.

P. Jozef Kujan SDB

Děkujeme všem za projevenou důvěru v r. 2020 a do nového roku Vám přejeme hodně zdraví, štěstí, 
osobních i pracovních úspěchů a zároveň se těšíme na další spolupráci.

Velice si vážíme podpory města Mikulášovice, KÚ ÚK, sponzorů a všech našich příznivců.
Těšíme se i v novém roce 2021 na hojné setkávání ve Spolku Kolem dokola.

Jaroslava Špisová - vedoucí sociální služby
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Dotace přeshraniční spolupráce stále k dispozici! 
Dobrovolný svazek obcí EUROREGION LABE 
(EL), jehož je naše obec členem, podporuje od 
založení v  roce 1992 přeshraniční spolupráci 
mezi obyvateli z  obou stran českosaské 
hranice. EL nabízí možnost spolufinancování 
malých přeshraničních projektů. Podporujeme 
především přeshraniční spolupráci obcí 
a jejich institucí, škol, spolků a dalších sdružení 
prakticky ve všech oblastech společenského 
života. Vzhledem k  situaci kolem epidemie 
Covid-19 byla realizace již schválených 
projektů odložena na rok 2021, kdy se snad 
situace také díky očkování zlepší. Během 
aktuálního dotačního období (2014-2022) 
Euroregion Elbe/Labe podpořil z FMP celkem 
113 malých projektů českých žadatelů za 
celkem 31.732.000,- Kč. I přestože se pomalu 

blíží konec dotačního období stávajícího 
přeshraničního programu INTERREG VA, 
jsou stále k  dispozici finanční prostředky na 
podporu projektů v rámci území Euroregionu 
Elbe/Labe (okresy Děčín, Ústí nad Labem, 
Teplice, Litoměřice, Drážďany a  Saské 
Švýcarsko Východní Krušnohoří) v  celkové 
výši kolem 5 milionů Kč. Fond malých projektů 
(FMP) umožňuje malým žadatelům realizovat 
neinvestiční přeshraniční projekty s dotací až 
85 % z celkových nákladů projektu maximálně 
až 15.000,00 EUR. Doba realizace projektu FMP 
je maximálně 1 rok. V roce 2021 jsou vypsány 
celkem čtyři termíny, kdy je možné podat 
žádost o  dotaci (29. 01., 30. 04., 23. 07. a  08. 
10.) Samotné schvalování projektů proběhne 
na zasedání Lokálního řídícího výboru EEL ve 

dnech 19. 03., 18. 06., 10. 09. a  26. 11. 2021. 
Pokud máte projektový záměr a nejste si jistý, 
určitě se obraťte na projektové koordinátorky, 
které Vám poradí. Kontaktní telefon +420 
411 198 002. Projektovou koordinátorkou 
je Milada Heinzlová (heinzlova@elbelabe.
eu) a  finanční manažerkou Jana Rožánková 
(rozankova@elbelabe.eu). Veškeré kontaktní 
údaje jsou k dispozici také na našich webových 
stránkách, https://www.elbelabe.eu/cz/
kontakt/. Podrobné informace o Fondu malých 
projektů i další přeshraniční spolupráci, a také 
další zajímavosti a  informace o  regionu také 
naleznete na našich webových stránkách: 
https://www.elbelabe.eu/cz/

Vladimír Lipský - ředitel Euroregionu Labe

Advokát Mgr. Jan Krofta oznamuje,

FOTO ZPRÁVY

V rámci plánovaných vysprávek místních komunikací se na katastru Mikulášovic opravila část nejhorších výtluků. Snad se někomu může zdát, že je to 
takové jednoduché uplácání lopatou a jdeme od toho, ale není tomu tak. Díry jsou řádně vyčištěné a zbavené všech možných nečistot, asfaltová hmota 
je následně zatlačena motorovým zhutňovačem. V příštím roce jsou opět plánované opravy komunikací souvislým potahem.

Nožířské muzeum - Informační středisko Mikulášovice

Veselé Vánoce
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Veselé Vánoce a šťastný nový rok. 
Hlavně ať je plný lásky, zdraví, radosti, 

smíchu, a nejen sportovního štěstí.

Hodně úspěchů nejen těch sportovních, pohody, zdraví a štěstí v osobním životě  přeje Turistický oddíl mládeže Mikulášovice.
Děkujeme všem za podporu i díky Vám jsme patřili k těm nejlepším.

Turistický oddíl mládeže Mikulášovice

Klidné prožití Vánoc 

    a šťastný nový rok 

všem občanům 

            Mikulášovic

přeje 

SDH Mikulášovice

TANEČNÍ ŠKOLA - STEP BY STEPTANEČNÍ ŠKOLA - STEP BY STEP

Krásné Vánoce a nový rok, dekujeme všem za podporu.


