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SVOZY ODPADŮ 
PROSINEC
DOMOVNÍ ODPAD

týdenní - každé pondělí
14ti denní – liché pondělí 

4.12. a 18.12.
kombinovaný - každé pondělí

měsíční - pondělí 4.12.
PYTLE S TŘÍDĚNÝM ODPADEM
Sudé pondělí 11.12. a 25.12.

Mikulášovický 
advent

2.12.2017 
průvod od kostela 

sv. Mikuláše vychází 
v 17.00 h.

Poutní mše
10.12.2017

od 10.00 h.
v kostele 

sv. Mikuláše

Vážení spoluobčané, 
v  neděli 29. října jsme i my v  Mikulášovicích pocítili sílu or-
kánu Herwart, který jen energetikům napáchal škody za 
71 miliónů korun. Společnost ČEZ vyhlásila kalamitní stav 
v osmi krajích ČR. Bez elektřiny se ocitlo na 628 tisíc odběrných 
míst. Mezi nimi i odběrná místa v našem městě. Orkán v lesích 
zanechal spoustu polomů a dosud platí zákaz vstupu do lesa.
Nemít proud více než tři dny, je doslova tragédie. Příroda je 
mocná a my bychom na tyto situace měli být připraveni. Pro 
energetiky je prioritou odstraňování poruch na vysokém na-
pětí, zajištění dodávek elektřiny do nemocnic, do strategic-
kých podniků, následují opravy nízkého napětí a trafostanice 
jsou až poslední záležitostí. Pro nás bylo velkou nepříjemností 
to, že jsme nemohli dodávat teplo a teplou vodu na sídliště. 
Po zajištění dodávek proudu do městské teplárny – v  úterý 
31. 10. 2017 byl systém ohřevu vody pomalu spuštěn. Došlo 
však k velmi nepříjemné situaci…. Vařící voda se začala ztrá-
cet a domy byly pořád bez tepla a teplé vody. Následovalo 
zjišťování místa úniku, a to od té nejlevnější varianty. Závada 
byla objevena v pátek. Ihned se začalo s jejím odstraňováním. 
Díky vedoucímu Tepelného hospodářství, panu Jehličkovi, 
díky pracovníkům města, panu Tříškovi, Jehličkovi a Deme-
terovi N. a díky panu Doubravovi, byl prasklý svár opraven a 
systém znovu spuštěn. Oddechli jsme si úplně všichni. Další 
závada se neobjevila. Náš teplovod slouží dobře už řádku 
let, věřím, že ještě letos dobře doslouží. Panelové domy jsou 
před dokončením instalace plynových kotelen. Po jejich 
odzkoušení už sídliště na teplárně nebude závislé a každý 
dům si bude teplo a teplou vodu zajišťovat sám. Završíme 
tak tři roky příprav a vyřizování celkové plynofi kace sídliště.
Své o odklízení živelné pohromy vědí také členové výjezdové 
jednotky našich hasičů. Spadané stromy odklízeli po celém 
městě. Při zpáteční cestě ze zásahu na Salmově  na hasičskou 
Tatru spadl smrk.
Situace byla dramatická, na štěstí vše odnesly jen plechy.
V souvislosti s přerušením dodávek proudu jsem oslovila ředi-
telky příspěvkových organizací – školy a školky a vedoucí školní 
jídelny, aby si při některé další takové situaci vyšly vstříc a aby 
zajistily dětem zázemí hlavně v prvních dnech krizové situace. 
Jedná se o děti z mateřské školy a prvního stupně základní školy, 
jejichž rodiče za prací dojíždějí a nemají možnost zůstat doma. 
Věřím, že nás krizové situace budou potkávat co nejméně.
V  měsíci říjnu a listopadu bylo odpracováno spoustu ho-
din na opravách majetku města, byla dokončena generální 
oprava střešní krytiny na objektu č.p. 10 (fara), zahájili jsme 
opravu oplocení u MěÚ, svépomocí byl opraven podhled 
v  garáži MěÚ, probíhá rekonstrukce živičného krytu místní 
komunikace u hasičské zbrojnice, byly osazeny žlaby za ka-
binkami na koupališti a na nových kabinkách byly nainsta-
lovány klempířské prvky, byly provedeny stavební úpravy 
jedné místnosti v  garážích vedle kasáren a osazení nových 
dveřních křídel v  objektu kasáren, provádíme lokální úpra-
vy místních komunikací, byla provedena oprava odvodnění 
lokality horní Mikulášovice (u pana Kubáta), v  rámci zajiště-
ní bezpečnosti musely být pokáceny dvě lípy u tělocvičny. 
Zazimovány byly parky a zahrada u MŠ a dětského hřiště.
Pracovníci města odpovědní za svoje kapitoly rozpočtu, dále 
členové komisí, výborů zastupitelé na pracovním zasedání Za-
stupitelstva města připravovali rozpočet na příští rok. Pracuje-
me celkem s příjmem 27 mil. korun. Dále má město na účtech 
naspořených dalších 20 mil. korun. V navrhovaném rozpočtu 
jsou alokovány fi nance například na opravu místních komu-
nikací 5 mil.( i s převedeným přebytkem z letošního roku), na 
opravu majetku města – hasičárna, fara č. p. 10, MŠ – plošné 
zateplení stropu, ZŠ, budeme pamatovat i na drobné památ-
ky, na koupaliště – poslední etapa, dokončení kabinek, fi nance 
budou připraveny na projektové dokumentace k majetku měs-

ta – kanalizace, havárie dešťové kanalizace u č.p. 12, projekto-
vá příprava a rekonstrukce mostků, budeme fi nancovat ener-
getické štítky budov, máme připraveny prostředky na výměnu 
starých svítidel na veřejném osvětlení, na výměnu poškoze-
ného zemního vedení VO a v neposlední řadě z naspořených 
peněz můžeme část vydat na spoluúčast při fi nancování pro-
jektů. Pokusíme se podat žádost o dotaci na opravu místních 
komunikací, na revitalizaci vodní nádrže Rybníček v Mikulášo-
vičkách, na pořízení dopravního automobilu pro naše hasiče. 
Snad budeme mít štěstí a projekty se nám podaří. Každá koru-
na získaná mimo rozpočet je pro nás všechny příjemná. Bohu-
žel nese s sebou i mnoho nepříjemného, včetně administrativy. 
Pomalu je připravován i plán kulturních akcí na rok 2018. 
A na co se můžeme těšit?  Například na 27. 1. 2018 na Re-
prezentační ples města. Večerem nás bude provázet skupina 
MEDIUM z Police nad Metují a ve dvou vstupech bude připra-
vena módní přehlídka, tu zajišťuje agentura REAS AGENCY  
ze Skalice u České Lípy. Vstupenky s místenkou jsou v prode-
ji na pokladně MÚ a u paní Machorkové ve Skloluxusu za Kč 
150,-. Možná vstupenka na ples potěší i jako vánoční dárek.
Můžeme se těšit na divadelní představení, která jsou při-
pravena na únor a na březen, svůj ples budou mít hasiči 
i sportovci, můžeme se těšit na koncerty, na Nožířské slav-
nosti, na další festival asijské kultury, na hasičské slav-
nosti, na velkou oslavu populárního Turistického závodu.
Máme před sebou hodně práce, věřím, že se nám předpoklá-
daný plán podaří ve zdraví splnit. 

Přeji Vám příjemné čtení, Miluše Trojanová – starostka.

Olda Říha se svojí „kaťáckou“ partou opět zavítal do Mikulášo-
vic a na velkém sále Slovanského domu to vřelo. Fanoušci této 
populární rockové kapely se sjížděli nejen z blízkého okolí, vidět 
tuto legendu naživo je pokaždé velký zážitek. Tříhodinový kon-
cert měl grády a na muzikantech nezůstala nit suchá, zahráli jak 
nové skladby, tak i pecky se kterými začínali v garáži. Prostě na 
své si přišel každý, kdo nelenil a na koncert zavítal. Vše proběhlo 
s nesmírnou precizností, na kterou jsme u Oldy Říhy už zvyklí i 
on však vysekl pochvalu naší organizaci. Hlavně byl překvapen 
rychlým přesunem veškeré techniky z několika nákladních do-
dávek až na pódium. Za to patří samozřejmě poděkování za-
městnancům města.

Katapult znovu naplnil 
Slovanský dům

Foto: Tomáš Fúsek
Legendární Katapult to na pódiu pořádně rozjel.

Fotozprávy str. 6

Turnaj v přehazované 
se vydařil

str. 8
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Výzva rodičům novorozených dětí, v  měsíci prosin-
ci 2017 město Mikulášovice připravuje akci „Vtání ob-
čánků“. Z  tohoto důvodu žádáme rodiče dětí naroze-
ných v  období od 07.03.2017 do 31.10.2017 s  trvalým 
pobytem v  Mikulášovicích, aby sdělili na MěÚ Mikulášovice, 
tel.: 474  774 105 nebo 474  774 106, zda se chtějí zúčastnit. 
Z  organizačních důvodů je nutné se ohlásit nejpozději do 
4.12.2017. Pozvánky s datem konání budou všem zaslány. 
Děkujeme za Váš zájem a těšíme se na shledání v obřadní síni 
města Mikulášovice.

Sbor pro občanské záležitosti města Mikulášovice
- Virtuální prohlídka obcemi ČR – Mikulášovice, k  místním 

turistickým cílům se přidaly i některé naše restaurace a prů-
myslové závody (www.virtualne-obcemicr.cz)

-  14. 12. složí na veřejném zasedání Zastupitelstva města slib 
nový zastupitel pan Ing. Robert Riedel a pan Miroslav Sou-
kup za KSČM.

-  Kontrola projektu „Revitalizace skládky u Mikova“, která pro-
běhla 14. 11.2017, neshledala v  realizaci ani v materiálech 
žádnou chybu. Projekt byl ze SFŽP řádně profi nancován.

-  Oznámení občanům
 Upozorňujeme občany, že pro volbu prezidenta ČR, kona-

nou ve dnech 12. a 13. ledna 2018, případné II. kolo ve dnech 
26. a 27. ledna 2018 lze požádat o vystavení voličského prů-
kazu již ode dne vyhlášení voleb, tj. 28.8.2017. O vydání vo-
ličského průkazu je možné žádat osobně na MěÚ. Písemné 
žádosti musí obsahovat úřední ověření podpisu žadatele 
(§ 33 písm. d) zákona č. 275/2012 Sb. v  platném znění. 
Voličský průkaz může žadatel vyzvednout osobně, lze 
jej zaslat na adresu uvedenou v  žádosti. Dále může vo-
ličský průkaz vyzvednout další osoba na základě plné 
moci s  ověřeným podpisem voliče. Ověření podpisu 
v  souvislosti s  výkonem volebního práva je osvoboze-
no od správního poplatku. Od 28. prosince 2017 může 
být předán voličský průkaz voliči na základě podané 
žádosti. Dne 5. ledna 2018 končí lhůta pro doručení žá-
dosti o vydání voličského průkazu v  listinné podobě.
Dne 10. ledna 2018 končí lhůta pro osobní předání žádosti o 
vydání voličského průkazu.   (§ 33 odst. 1 zákona)

- Pokladna Městského úřadu Mikulášovice bude ote-
vřena pouze do 21. prosince 2017.  Po tomto datu 
bude možné hradit platby pouze bezhotovost-
ním převodem na účet města. (č. 921390349/0800)
Pokladna bude znovu otevřena od 3. ledna 2018. Děkujeme 
za pochopení.

2.12.  Mikulášovický Advent na náměstí, průvod vychází od 
kostela sv. Mikuláše v 17.00 hodin

8. 12.  Vánoční posezení nejen pro seniory - ochutnáv-
ka vína, senioři vstup zdarma, vstupné 50 Kč,
Slovanský dům, společenská místnost v přízemí, vstup 
od 17.00 hodin, od 18.00 hodin do 20.30 hodin živá 
hudba Jiří Procházka, možnost zakoupení ochutnáva-
ného vína.

10.12.  Poutní mše - kostel sv. Mikuláše od 10.00 hodin, zpívají 
sbory z Mikulášovic, Vilémova a Sebnitz

19.12.  Vánoční porcování kapra - Slovanský dům společen-
ská místnost v přízemí od 18.00 hodin, naučíte se por-
covat kapry a připravovat speciality.

24.12. Půlnoční mše J. J. Ryba,  od 24.00 hodin
1.1.2018 Novoroční ohňostroj od 19.00 na náměstí

KRÁTKÉ ZPRÁVY SLOVO SENÁTORA

KALENDÁŘ

Když jsem byl před třemi lety zvolen senáto-
rem, skončil jsem po dvaceti letech v uvol-
něné (plně placené) funkci starosty, resp. 
místostarosty města, a stal se neuvolněným 
druhým místostarostou Města Krásná Lípa. 
Neuměl jsem si představit, že člověk může 
zvládnout poctivě dělat dvě takovéto funkce 
(mnozí ano, „zvládnou“ i tři). Já se chtěl plně 
věnovat jen jedné práci. Nebylo to po dvace-
ti letech jednoduché, chvíli to trvalo. Jen než 
jsem vyklidil kancelář… A programově jsem 
se musel nutit, že nechci a nebudu někte-
ré věci ve městě vědět, řešit, komentovat…  
Postupně více a více času jsem začal trávit 
v  Praze či jinde v  souvislosti s  novou funkcí. 
To má několik předností a mnoho nevýhod. 
O co se mj. snažím, je maximálně se účastnit 
většiny důležitých a ofi ciálních akcí senátu 
(tedy ne, že by to bylo nějak zvláště úspěšné 
v  té ohromné mašinerii). Mám dlouhodobě 
vysokou účast na jednání senátu -  v  tom-
to volebním období - bez jednoho hlaso-
vání téměř 100%, nejvíce ze všech. Shodou 
okolností jsem se přes svůj na senát nízký 
věk stal i předsedou Výboru pro územní 
rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí. 
Zajímavé a signifi kantní přitom je, že 
i když se tomu snažíte věnovat maxi-
mum, pro média zůstává vždy zajíma-
vější ta osoba, která má naopak účast za 
poslední rok 0%. Podobně je to s  dalším. 
Když jsem aktivní tam, kde mám být, musím po-
bývat hodně v Praze. Sedím hlavně nad zákony 
(často nesmyslnými), problémy, čtením a také 

na souvisejících schůzích či spíše schůzkách, 
kde se snažím spíše neformálně debatovat a 
hledat dobré řešení s dalšími, kteří to pojímají 
podobně. Nejsem ale díky tomu už tolik v regi-
onu, nejsem už starosta, nejsem už tolik „vidět“.
A to mívá následky. Koncentrací na jednu 
funkci a jednu práci jakoby mizíte z obzo-
ru. Kdo naopak „v té jedné práci“ není po-
řád, kdo vedle toho dál vykonává v  regionu 
svoji původní profesi, nechává si všechny 
předchozí funkce nebo si k nim dokonce 
přibírá další, je na něj vidět mnohem víc.
Je to trochu paradoxní, ale je to čas-
to tak - lidé něco chtějí -proklamují, ale 
chovají se a vyžadují přesně opačně. 
Důležité jsou pro mě jednání mimo ofi ciální 
akce a na druhé straně i samotné hlasová-
ní na plénu. Pro někoho sice možná málo 
hlasuji „pro“, ale těžko můžete hlasovat pro 
zákony, u nichž vidíte množství chyb nebo 
z  podstaty špatnou ideu daného zákona. 
Naopak se snažím u těch zákonů, které prošly 
většinovým hlasováním, ale kde spatřuji chy-
by či protiústavnost, podávat spolu se stejně 
smýšlejícími kolegy ústavní stížnosti, návrhy 
změn, abychom se pokusili alespoň zpětně 
odčinit nepravosti, kterými je náš právní sys-
tém znečišťován. „Čištění“, zpomalování příp. 
i blokování legislativního procesu a prostředí 
vidím jako jeden ze svých hlavní úkolů, když 
vidím to množství a kvalitu předkládaných ma-
teriálů. Raději bych ale něco rozumného tvořil.  

  Váš senátor - Zbyněk Linhart 

Listopad je měsíc plískanic, kdy se sluníčko 
ukáže jenom velmi málo. Není to tedy moc 
příjemný čas, ale přesto v něm nepropadáme 
podzimním depresím, protože se už pomalu 
začínáme těšit na Vánoce. Ale listopad taky 
znamená, že je před námi dlouhá zima, která 
by nás neměla zaskočit.

Zima se blíží a my jsme připraveni
Ještě to není tak dávno, co o přežití zimy rozho-
dovalo, jak se na ni domácnost připravila, kolik 
si nařezala dřeva a nashromáždila zásob. Dnes 
to již tak dramatické není, ovšem ani ve 21. sto-
letí nejde zimní přípravy zanedbat. A Mikov je v 
žádném případě nepodcenil - konečně máme 
plynovou přípojku a plynoměr!
Nebylo to vůbec jednoduché, spíš to byl boj. 
Naštěstí však stále existují lidé, kteří jsou ochot-
ni pomoci. Kromě přípojky máme nainsta-
lovány i nové plynové kotle a topné sahary k 
vytápění výrobních a skladových hal. S jejich 
spuštěním čekáme už jen na to, až spotřebuje-
me poslední zásoby topného oleje. To by mělo 
být tak do poloviny prosince - a pak už pojedou 
plynové hořáky naplno.
Teplo samo o sobě na zimu ovšem nestačí. Jed-
nak je potřeba zajistit, aby nám nikudy neutí-
kalo ven, ale také aby nám třeba venkovní vlh-
kost nenarušovala budovy. Proto jsme podél 

celé části Mikova, která navazuje na pastviny, 
zaizolovali a odvodnili zeď a položili kolem ní 
drenáž. 

Splněné úkoly postupně odškrtáváme
Po prázdninách jsme si zadali celou řadu úkolů. 
Jejich cílem bylo propojení Mikova a Conme-
tronu, abychom pracovali efektivněji. Proto 
se z Lipové do Mikulášovic stěhují technici a 
pracovníci obchodu, pro které rekonstruujeme 
a připravujeme kanceláře. A do Lipové už je 
kompletně přestěhovaný sklad hotových vý-
robků nožů i kancelařiny. Úkol spojit všechny 
sklady fi rmy do jednoho tedy máme odškrtnu-
tý jako splněný.
Dalším z úkolů bylo dokončit inventury a úklid 
skladů v Mikulášovicích. Vyvezli jsme odsud 
desítky tun železného šrotu a uvolnili tak místo 
pro potřebný materiál pro výrobu. Takže také 
splněno.
Na některé úkoly jsme však krátcí. Při příjezdu 
do fi rmy se proto zatím pořád každá návštěva 
i pracovníci Mikova setkávají s rozbitou silnicí. 
A tak pokaždé, když vaše tlumiče a pérování 
„prověří“ některý z výmolů, vzpomeňte si na sil-
ničáře. A vzpomínat na ně budete celou zimu, 
protože k opravě dojde až na jaře.

Pokračování ▸

b l ř d tř i l t l át i jí í h hů í h či íš h

Jde to dělat jinak?  
aneb nejlepší účast … 

Podzim v Mikovu
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„Dostali jsme možnost stát se partnery letoš-
ního ročníku Ceny Michala Velíška a obdaro-
vat pět chlapců, kteří byli nominování za svou 
statečnost. Byla to pro nás spíše čest a pocta, 
než abychom to vnímali jako nějaký spon-
zorský dar,” řekl ředitel Mikova Karel Ježek.
Kvalitní zavírací nože, které nominovaní chlap-
ci od fi rmy dostali, jsou praktickým dárkem, 
který jim bude připomínat, že nezůstali lho-
stejní, když druzí lidé potřebovali pomoc. 
Nože například získali dva žáci deváté třídy 
z Českých Budějovic, kteří při cestě do školy 
vylovili ze zamrzlé Vltavy u Lučního jezu topí-
cího se pána i se psem, a oběma tak zachránili 
život.  Dalším obdarovaným byl chlapec, který 
nezaváhal a poskytl první pomoc svému dě-

dečkovi poté, co náhle upadl do bezvědomí. 
„Jsme česká fi rma, která se snaží podporovat 
všechny dobré tradice, které se u nás rozvíjejí. 
Oceňování statečnosti a obětavosti při pomoci 
potřebným samozřejmě patří k těm tradicím 
nejlepším,” dodal Karel Ježek. Firma Mikov sídlí 
v takzvaném Českosaském Švýcarsku a je nej-
větším českým výrobcem nožů a drobné kance-
lářské techniky. Produkty z Mikova oceňují zá-
kazníci nejen v České republice, ale i v zahraničí.
Cenu Michala Velíška uděluje každoročně na-
dace ADRA a televize Nova za mimořádné pro-
jevy občanské statečnosti a odvahy. Cena nese 
jméno střihače televize Nova, který byl zavraž-
děn, když se zastal napadené ženy.  

Bedřich Jetelina - ředitel komunikace

CVVZ je každoroční tradiční setkání pracovníků s  dětmi a 
mládeží. Potkávají se tu pedagogové, vedoucí a instruktoři 
z  malých i  velkých organizací, dobrovolníci i  profesionálové 
z  nejrůznějších oborů, které se zabývají dětmi a dospívají-
cími. Ti všichni tu můžou načerpat inspiraci, zažít něco ne-
obyčejného, najít nové přátele i  porovnat své názory a zku-
šenosti. CVVZ je nepolitická, nezisková akce. Každý rok se 
mění její místo konání i  pořadatelský tým, není vedena žád-
ným stálým vrcholným orgánem a nemá právní subjektivitu.
Jejím posláním je vytvořit prostor, kde můžou pracovníci 
s  dětmi a mládeží sdílet své názory či společné problémy a 
jejich řešení. Přispívá k  zastoupení tématu volnočasové vý-
chovy v  médiích a k  jeho otevření a představení veřejnosti.
CVVZ pomáhá aktivním členům různých dětských a mlá-
dežnických společenství nejen v  jejich činnosti, ale i  při 
vzdělávání a osobnostním růstu. Své cíle naplňuje formou 
aktivního, zážitkového učení. Dobrovolní lektoři z  různých 
organizací a oborů vedou přednášky, řízené diskuse, po-
znávací výpravy, rukodělné dílny či bloky her a sportů. Ka-
ždý účastník si pak sestaví program podle svých  zájmů.
Účast na všech aktivitách je volitelná a pro ty, kteří dávají před-
nost klidnému sdílení zkušeností, je k dispozici pohodlné záze-
mí čajovny.
Základní myšlenky CVVZ
Spolupráce: CVVZ spojuje dobrovolníky z  celé republi-
ky. Vznikají tu kamarádské vztahy a navazuje se prospěš-
ná spolupráce mezi organizacemi. Z  těchto základů vy-
růstá občanská společnost spojená solidaritou a tolerancí.
Osobnostní rozvoj:  sdílení zkušeností a vědomostí pomá-
há rozvíjet nabídku volnočasový ch aktivit dětem. Dobro-
volníci se učí jeden od druhého i  od profesionálních pe-
dagogů, sociálních pracovníků, zdravotníků či právníků.
Celospolečenský  přesah:  CVVZ pomáhá stavět budoucnost 
pro naši zemi. Upevňuje vztahy mezi všemi, kteří se podíle-
jí na vý chově dětí, a informuje o  jejich činnosti veřejnost a 
média. Připomíná to nejdůležitější v  každé zdravé společ-
nosti: vý chovu soběstačný ch, vzdělaný ch a schopný ch  lidí.
Ve dnech, kdy si společně připomínáme historicky významné 
listopadové události, probíhá každoročně tato významná akce 
určená pracovníkům s dětmi a mládeží. Letos to byl již 29. roč-
ník, kdy se nás v Šumperku sešlo ve dnech 16.-19.11. z Česka i 
Slovenska více než 600! Táboroví vedoucí z  našeho spolku se 
akce zúčastňují již 9 let. Letos jsme všichni 4 působili na tomto 
pestrém školení jako lektoři, abychom předali své zkušenosti 
dál těm, kteří o to projevili zájem. Na programu jsme měli např. 

Firma Mikov podpořila Cenu Michala Velíška

CVVZ j k žd č í dič í ká í íků dě i

Celostátní vzájemná výměna 
zkušeností byla letos v Šumperku

Co je to CVVZ?

Investujeme do kvality výroby
To, co je dovoleno silničářům, nemůže platit pro 
Mikov. Firma, nesmí ztratit zákazníky, a proto se ne-
může chovat jako státní organizace. Naším úkolem 
je povinnosti neodkládat, ale plnit je tak, aby nože 
byly co nejkvalitnější a aby jich bylo na trhu dosta-
tek. Jinak naše zaváhání a nedůslednost ráda využije 
konkurence. 
Potvrzením kvality a důslednosti fi rmy jsou certifi -
káty ISO. Podařilo se nám získat jejich prodloužení o 
další rok, takže máme ofi ciálně potvrzeno, že splňu-
jeme standardy organizace výroby a ochrany život-
ního prostředí. 
Ovšem přes všechnu důležitost certifi kátů je priori-
tou výroba. A tak jsme pro výrobu plastových ruko-
jetí nožů zakoupili vstřikovací lis Engel. Ten byl pro 
nás zásadní, ale jeho stěhování do továrny nám dalo 
hodně zabrat. Váží totiž maličkost - 7,5 tun.
Je rovněž důležité, aby se nože dostávaly k zákaz-
níkům v kvalitních obalech. Proto jsme koupili stroj 
určený k balení kapesních nožů metodou SKIN, což 
je speciální způsob vakuového balení. Nůž vložíme 
do misky z tvrdé folie, zavakuujeme, a pak překryje-
me speciální vrchní folií, která ho obepne, přičemž  
spodní část obalu zůstává nedeformovaná. Zabalený 

nůž tak vypadá velmi pěkně.
Ale nejsou to jenom folie, začínáme také prodávat 
výrobky v nových obalech. Tento měsíc expedujeme 
první nově zabalené rybičky, do konce roku budou v 
nových obalech posílány zákazníkům i nože Stovka a 
Praktik. A postupně budou přibývat další a další.
Plánovat musíme i do budoucnosti. Ta bude patřit 
robotům a inteligentním strojům. Připravujeme pro-
to nákup CNC soustruhu a frézky. Oba stroje budou 
plně zapojeny v nástrojárně, ale využijeme je i pro 
výrobu nožů. 

Dáváme o sobě vědět
Příští rok si bude Česká republika připomínat 100 let 
své existence. Jako česká fi rma chceme toto výročí 
také připomínat celou řadou akcí. A začneme hned 
v lednu, kdy v prostorách Senátu zahájíme výstavu 
našich výrobků, která zde bude až do dubna. Když v 
té době pojedete do Prahy, tak si její návštěvu určitě 
zařaďte do svých plánů. Bude stát za to!
Ale i pokud se nechystáte do Prahy, v Městském in-
formačním středisku je pro vás otevřeno Muzeum 
nožířské tradice, které se pro řadu lidí stává jedním 
z hlavních lákadel návštěvy města. Je to i díky vám, 
kteří nám přinášíte staré katalogy, příbory, nože i 

kancelářské výrobky. Děkujeme za to, a pokud ještě 
máte doma některý z pokladů, který byste rádi mu-
zeu nabídli, rádi ho od vás vykoupíme nebo si ho 
dlouhodobě zapůjčíme. 
Radost nám v listopadu také udělalo, že jsme mohli 
podpořit letošní ročník udělování Ceny Michala Ve-
líška, kterou pořádá nadace ADRA společně s televizí 
Nova. Těší nás, že lidé nejsou lhostejní k pomoci dru-
hým a chceme i nadále podporovat podobné smys-
luplné akce.
Žel, pravidelné měsíční informace z Mikova musí 
obsahovat informace o kontrolách, protože bez nich 
bychom nebyli v Česku. Tentokrát nás navštívila Čes-
ká obchodní inspekce a Živnostenský úřad. Vše jsme 
samozřejmě opět zvládli, ale víte, kolik by se na světě 
udělalo užitečných věcí, kdyby nebyli zbyteční úřed-
níci a kontroloři...?
Ale abychom nekončili pesimisticky. Pamětníci si 
určitě vybavují, že Mikov v minulém století vyráběl 
ořezávátka ve tvaru kytary a píšťalky. Nejen pro mi-
lovníky retra a sběratele proto připravujeme jejich 
limitovanou edici - máte se rozhodně na co těšit.

Bedřich Jetelina

témata „Rok v  chovatelském kroužku ČSCH“ 
nebo „Olympiáda mladých chovatelů“. Akce 
plnila nemalou společenskou úlohu, kdy jsme 
se zde sešli ze všech koutů republiky, abychom 
si vyměnili vzájemně zkušenosti v  naší práci. 
Součástí byla ale i poznávací část místa, tak 
jsme rádi využili nabídky k  prohlídce jedineč-
né přečerpávací elektrárny Dlouhé stráně nad 
obcí Kouty nad Desnou nebo Muzea a výrobny 
ručního papíru ve Velkých Losinách. Pro mne to 
byla tak trochu nostalgická vzpomínka, protože 

v Koutech jsem absolvoval před padesáti lety 
svůj první skautský tábor, který trval celý měsíc! 
Na závěrečném večeru se rozhodovalo o tom, 
kde se uskuteční tato akce v roce 2019 a účast-
níci většinou rozhodli, že to bude v Hradci Krá-
lové.  O místě příštího ročníku v  roce 2018 se 
rozhodovalo už před rokem a bude to ve městě 
Hlinsku v Čechách, kam se už dnes, my všichni 
znalí této akce, moc těšíme.

Za použití podkladů CVVZ Vlastimil Jura st.

Foto: vlastní
Na pracovních setkáních si účastníci především vyměňují své zkušenosti.
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Pro vývoj Mikulášovic byl velmi důležitý Mikulášovický potok, 
v jehož údolí město postupně vyrostlo a rozvíjelo se. Potok na 
rozvoj hodně doplatil a až na krátký úsek v horních Mikulášovi-
cích je jeho koryto regulované. Pokud bychom tedy chtěli vědět, 
jak vypadaly místní vodní toky před příchodem člověka, mů-
žeme se vypravit za hradbu kopců jižně od městské zástavby.
Člověkem téměř nepoznamenaný Bílý potok není dlouhý, měří 
něco málo přes čtyři kilometry (hydrologové jej přesně změři-
li na 4 165 metrů). Pramení jižně od horního nádraží na jižním 
svahu bezejmenného kopce vysokého 493 metrů. Pro zajíma-
vost, na severním svahu nepojmenovaného vrchu zase pramení 
důležitý přítok Mikulášovického potoka. Samotný pramen Bílé-
ho potoka vyvěrá uprostřed rozsáhlého mokřadu v nadmořské 
výšce přibližně 470 m n. m. Hned u pramene nacházíme jediný 
větší zásah do toku potoka, a to poměrně rozsáhlý rybník. Stej-
ně jako kopec nad pramenem nemá jméno. Vytvořen byl až po 
druhé světové válce patrně z iniciativy státního statku. Rybník 
se už asi žádného jména nedočká, protože se na něj pozapo-
mnělo a postupně se zanáší. Za hrází si už potok žije vlastním 
životem; protéká bažinami, tvoří zajímavé meandry a přijímá 
vodu z dalších menších přítoků. Přibližně po kilometru jej kři-
žuje Hinterhermsdorfská kostelní stezka, po které v dobách 
reformace chodili věřící ze Saupsdorfu a Hinterhermsdorfu do 
brtnického kostela. Po dalších pár stech metrech nabývá potok 
na důležitosti a tvoří státní hranici. To už ale za sebou pomalu 
nechává podloží tvořené mikulášovickým granodioritem, aby 
omýval trochu brtnické a rumburské žuly. Když potok opouští 
katastrální území Mikulášovic, vtéká již do pískovcové oblasti 
národních parků České a Saské Švýcarsko. Zde vytváří hluboké 
údolí nazývané Němci Weißbachtal (Údolí Bílého potoka). Jím 
prochází žlutě značená turistická stezka nazývaná Hinterherm-
sdorfer Rundweg (Hinterhermsdorfská okružní cesta). Poslední, 
jen několik desítek metrů dlouhý, úsek již opouští státní hranici a 
v místech střetu tří údolí (Údolí Bílého potoka, Údolí Brtnického 
potoka a Kyjovského údolí) ústí do řeky Křinice.
Pokud by někdo zatoužil vydat se na výlet za poznáním (ne)
známého Bílého potoka, může využít zeleně značenou turistic-
kou stezku, která od roku 2014 vede od autobusové zastávky v 
horních Mikulášovicích až ke státní hranici.

Petr Pánek

Tiské stěny je  místo v  Českém Švýcar-
sku, která raději doporučujeme navštívit 
nikoliv v  tradiční letní sezóně, ale právě 
v  tomto podzimním až zimním období.
Toto skalní město ležící u obce Tisá je výjimeč-
ný skalní labyrint, který u nás nemá obdoby, 
a to je jeden z  důvodů,  proč  byly také v  roce 
1996 prohlášeny přírodní památkou. Tiské 
stěny jsou nejvýše položeným skalním měs-
tem a je tvořené množstvím pískovcových 
věží až 70 m vysokých. Na malém prostoru tu 
najdete dobrodružné skalní bludiště s mnoha 
jeskyněmi, obrovské skalní pukliny, průchody, 
plácky mezi skalami - ideální prostor pro zví-
davé a zábavychtivé děti. Když ale vystoupáte 
po schodech na vrcholky skalních věží,  čeká 
na vás výhled do daleka jako ze stolových 
hor v  okolí. V  době, kdy je toto skalní město 
pokryto sněhovou pokrývkou má opravdu až 
tajemně pohádkovou atmosféru. Návštěvník 
si zde může zvolit dva značené okruhy tzv. 
Malými a Velkými stěnami. Severně od Tisé 
se nacházejí Ostrovské a Rájecké skály, zčásti 
přístupné po žluté a červené turistické značce. 
V letní sezóně se zde vybírá vstupné a to je dal-
ší důvod proč navštívit toto místo právě v zimě.
Túru po hřebeni skal nad Děčínem začneme v 
obci Tisá. Od kostela v Tisé vystoupáme po čer-
vené značce pod srázy stěn (zde se platí vstup 
u pokladny). Projdeme 1 km dlouhý západní 
okruh Malými Tiskými stěnami, které jsou plné 
průlezů, jeskyň, skalních oken a chodbiček. Po 
návratu k pokladně pokračujeme do východ-
ní části skal a po červené projdeme po celém 
hřebeni Velkých Tiských stěn. Kolem nejslav-
nějších skalních útvarů Hřib a Žába dojdeme 
k Turistické chatě, kde je možné se občerstvit. 
Odtud pokračujeme po červené značce do 
dalšího skalního města – sejdeme do obce 
Ostrov, která leží na krásném místě v kotlině 
obklopené hradbou skal. I zde je možnost 
občerstvení. Pokračujeme dále a vystoupá-
me mezi Ostrovskými skalami nahoru a stále 
po červené jdeme po náhorní plošině až do 
obce Sněžník. Odtud nás čeká závěrečný ná-
ročnější výstup na vrcholovou náhorní plošinu 

Děčínského Sněžníku s kamennou rozhled-
nou z roku 1864, ze které je jedinečný výhled. 
Děčínský Sněžník je jedinou stolovou horou 
v Čechách a zároveň nejvyšším vrcholem ce-
lých Labských pískovců. Po zelené sejdeme 
zpět do obce Sněžník a dolů do obce Jílové, 
odkud se dopravíme do Děčína autobusem.

Tiské stěny - dokonalé skalní město
Ojedinělé skalní město nad obcí Tisá je součástí 
CHKO Labské pískovce. Původně jednolitý pís-
kovcový masiv byl postupnou erozí rozrušen 
do bizarních útvarů. Vznikl tak labyrint skal-
ních věží, převisů, skalních oken, brán, skalních 
hřibů a jehel s voštinami. Celá oblast, rozlá-
maná systémem navzájem kolmých puklin, 
vytváří hustou síť úzkých soutěsek a roklí se 
širšími prostranstvími, připomínající scené-
rie malého městečka s ulicemi a náměstíčky.
Dříve bylo toto skalní bludiště opředeno řa-
dou tajemných mýtů a pověstí a místní lidé 
se sem báli vkročit - věřili, že skály jsou vzhle-
dem k jejich pitoresknosti výtvory ďábla.  Te-
prve koncem 18. století začala tuto oblast 
navštěvovat řada cestovatelů (nejprve básníci, 
malíři, šlechtici, vědci). Rozvoj turistiky tak vý-
razně změnil i život místních obyvatel - začali 
stavět restaurace, turistické stezky, stánky, 
nebo se nechávali najmout jako průvodci. Do 
dříve jen těžko průchodného a orientačně 
náročného terénu byl totiž až do roku 1918 
zakázán vstup bez místního průvodce.  Jed-
notlivé skály získaly s rozvojem turistiky v 
této oblasti výstižné názvy -  Doktor, Starosta, 
Mumie, Želva, Sťatý major a mnoho dalších.
Tiské stěny jsou dnes rájem turistů i ho-
rolezců. První sportovní horolezecké vý-
stupy na vrcholky skal se zde uskutečnily 
již počátkem 20. století. Od té doby zde 
vzniklo mnoho horolezeckých cest všech 
stupňů obtížnosti. Jednotlivé horolezecké 
věže skalního města mají svá vlastní jména.
Není divu, že Tiské stěny lákají i fi lmaře – natá-
čel se tu například velkofi lm Letopisy Narnie.

 Dana Štefáčková – OPS České Švýcarsko

Mikulášovice (ne)
známé: Bílý potok

Č ké Š ý Děčí kéh S ěž í

Tiské stěny
TIP NA VÝLET

Foto: Zd. Patzelt
Ve skalním městě v Tisé můžete vidět řadu bizarních skalních útvarů jakým je například tento skalní hřib.

Foto: J. Laštůvka
Děčínský sněžník je nejvyšším vrcholem Labských pískovců.
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Výše úvěru 200 000 Kč, 108 splátek, měsíční splátka 2 491 Kč, roční úroková sazba 6,9 %, poplatek za poskytnutí úvěru 1 295 Kč, RPSN 7,3 % p. a., celková částka 
splatná spotřebitelem 270 337,67 Kč. U částek vyšších než 300 000 Kč musí být doložen souhlas manžela/ky. U částek vyšších než 500 000 Kč musí být v žádosti 
uveden spolužadatel, a to manžel/ka nebo jiná osoba. Garantovaná roční úroková sazba 6,9 % je platná pro nové úvěry od 200 000 Kč včetně. Tato nabídka není 
závazná. Akce platí do 31. 12. 2017.

Co řekneme, to platí. Expres 
půjčka s garantovaným úrokem.
U nás bez nepříjemných překvapení – úrok 
nepřeroste 6,9 % s RPSN 7,3 %.
Úrok garantujeme u každé nové půjčky nad 200 000 Kč.
Navštivte nás –  Smetanova 119, Šluknov, tel. 412 386 453,
Náměstí Lužické 158/12, Rumburk, tel. 412 354 481.

S námi můžete počítat

6,9 %

235091_inz_expres_pujcka_188x130_TISK.indd   3 10/17/17   10:55 AM

Koncert skupiny Katapult přilákal do Slovanského domu v Mikulášovicích stovky jejich obdivovatelů.
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Také naši hasiči zasahovali při vichřici Herwart, popadané stromy zablokovaly silnici 
z Mikulášovic na Velký Šenov.

Další z keramických workshopů proběhl v dílně Skloluxusu Simony Machorkové i díky 
přispění v rámci celoročních projektů zajišťovaných místním oddílem TOM Mikulášo-
vice.

Mikulášovický pěvecký sbor slavil společně se pěveckými sbory z Vilémova a němec-
kého Sebnitz v kostele sv. Mikuláše velmi významná jubilea. Nejstarším sborem z této 
trojice je ten ze Sebnitz, druhým v pořadí historie trvání je vilémovský a tím nejmladším 
je mikulášovický.

Vichřice Herwart byla nejničivější za posledních deset let, své o tom ví i naši hasiči. Je-
den z padajících stromů poškodil zadní část výjezdového vozidla.

Zástupci Střední lesnické školy a Střední odborné školy ve Šluknově přišli besedovat se 
žáky naší základní školy o možnosti dalšího studia. 
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V restauraci na Tanečnici proběhla pravidelná porada starostů Dobrovolného svazku 
obcí Sever, na pořadu byla celá řada diskuzí. Hned v úvodu informoval přítomné před-
seda atletického oddílu Rumburk pan Jan Rein o plánovaném atletickém klání mezi 
školami okolních měst.

Sférické kino nebo také jinak řečeno mobilní planetárium po čase opět zavítalo i mezi 
naše děti. V místní sportovní hale se tedy promítala celá škála nejrůznějších pořadů 
podle výběru dětí.

V místní mateřské škole proběhl ve všech odděleních strašidelný den, děti si v přestroje-
ní užívaly netradiční dovádění.

Učitelský sbor připravil taneční zábavu pro veřejnost na velkém sále Slovanského 
domu. O předtančení se postarala taneční sestava Step by Step. Akce se vydařila a na 
parketu se to rozjelo hned od prvních hudebních tónů. 

V sousední Dolní Poustevně vystoupil Tomáš Klus, koncert přilákal stovky nadšených 
posluchačů. V hledišti patřilo mnoho míst také těm mikulášovickým, koncert si užila 
také výprava dětí a mládeže z našeho města. vystoupení se zúčastnily také v rámci ce-
loročních projektů pořádaných díky podpoře Ústeckého kraje.

Další vydařenou akcí v rámci celoročních projektů připravovaných pro děti a mládež 
byl výlet na Čertovy hlavy. Příjemný den účastníci strávili nejen sportováním, ale také 
geocachingem v podzimní přírodě. 
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Každoročně se v  regionu šluknovska s  novým školním rokem 
rozjíždí sportovní školní liga. Ta se skládá ze šesti různých spor-
tovních disciplín a jednou z nich je právě i přehazovaná dívek. 
Organizačně ji pravidelně zajišťuje mikulášovická základní škola 
v  městské sportovní hale. Nejen, že přehazovanou naše škola 
dobře organizuje, ale také jí dobře hraje. Naše děvčata sice na 
první příčku jako v loňském roce nedosáhla, ale stříbro bylo více 
než přesvědčivé. O to zlato Mikulášovice přišly nejtěsnějším fi -
nálovým výsledkem, který čítal v každém setu pouhý bod. Přes-
to si zaslouží velkou pochvalu za obětavost a vzornou reprezen-
taci nejen školy, ale i našeho města.

Turnaj v přehazované 
se vydařil

Tabulka:
1. ZŠ Rumburk, U nemocnice 150:80 10 bodů
2. ZŠ Mikulášovice 148:83 8 bodů
3. ZŠ Šluknov 112:118 5 bodů
4. ZŠ Rumburk, Tyršova 112:120 4 body
5. ZŠ Dolní Poustevna 101:141 2 body
6. ZŠ Jiříkov 66:147 1 bod

Foto: Tomáš Fúsek
Výhodou na síti je bezesporu tělesná výška, ale také taktika hry.

Místní biatlonový oddíl začal s  přípravou ve sportovní hale, 
s  důrazem na silovou a střeleckou techniku. Část týmu, který 
absolvuje také zimní část sezony trénuje průběžně i venku na 
kolečkových lyžích a bruslích.

Úspěšné družstvo mikulášovických děvčat v meziškolní přehazované.

Mistrovské utkání ve volejbalu žen proti Krásné Lípě naše ženy 
zvládly na jedničku. Ve dvojzápase svým soupeřkám nedaly šan-
ci a oba zápasy vyhrály 2:0 (25:3, 25:13 – 25:8, 25:14).

Sezona 2017 v TZ skončila před pár dny a už se rozjely závody do té nadcházející. První závod sezo-
ny 2018 mají za sebou také mikulášovičtí běžci, a sice pohár Středočeského kraje v Kralupech nad 
Vltavou, ze kterého si opět přivezli hned několik pěkných umístění. Na snímku nejmladší žákyně 
Magdalena Kulhavá mezi kvalitní konkurencí vybojovala stříbrnou medaili.
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