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Mikulášovice

Příjemné a ničím nerušené prožití svátků vánočních 
a mnoho úspechů do roku 2022

přeje 
Ing. Miluše Trojanová - starostka města Mikulášovice,

Ing. Antonín Bláha - místostarosta, 
zastupitelé a zaměstnanci

Asijská naučná stezka byla slavnostně otevřena
V  neděli 12.12.2021 byla slavnost-
ně otevřena asijská naučná stezka 
v  dolních Mikulášovicích. Jak již 
jsme psali v  květnu žlutě znače-
ná turistická trasa vede z  nádraží 
v dolních Mikulášovicích právě přes 
centrum Asijské kultury a  dále pak 
pokračuje přes část Velkého Šenova 

k vlakové zastávce Lipová u Šlukno-
va. Zde pak navazuje na již stávající 
zelenou turistickou značenou tra-
su. Slavnostní ceremoniál připravil 
spolek Thonmi z.s., který se postaral 
o  poutavou procházku celým areá-
lem a  navíc s  odborným komentá-
řem u  každého zastavení. Mezi ně 

patřila zastavení u budoucího Tibet-
ského domu, dále pak Ovoo, Jurta, 
Stúpa, Jaci a Tandir. Podrobnější in-
formace nejen o  samotné realizaci 
stezky, o  jednotlivých zastaveních, 
ale i o akcích minulých i těch budou-
cích naleznete na www.thonmi.eu. 

Text a foto:Tomáš Fúsek

Symbolickým přestřižením pásky odstartovala zajímavá 
procházka s poutavým výkladem

Podél žlutě značené stezky je řada informačních tabulí 
s odborným výkladem

SVOZY ODPADŮ 
LEDEN 2021

DOMOVNÍ ODPAD
týdenní - každé pondělí

14ti denní - liché pondělí
3.1., 17.1. a 31.1.

kombinovaný - každé pondělí
měsíční - pondělí3.1.

PYTLE S TŘÍDĚNÝM ODPADEM
sudé pondělí 10.1. a 24.1.

SBĚRNÝ DVŮR
každý všední den 

od 14.00 do 16.00 hodin
sobota1.1., 15.1. a 29.1.
od 9.00 do 11.00 hodin

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
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Uspořádali jsme ve škole
Zdar!
Pokud se vaše děti nezúčastnily, tak nás to mrzí, protože „přespávaná“ 
byla úžasná. Povíme vám, jak to bylo. Tak přišli jsme do školy, našli si 
svoje místečko na spaní, přichystali jsme si spacáky, karimatky, polštáře 
a deky. Po krátkém volnu se šlo na vyřezávání dýní, nám to sice trvalo, 
ale za to naše byla nejstrašidelnější. Po večeři se šlo na stezku odvahy 
po škole. Žáci 8. A 9. třídy nám vše vysvětlili,  rozdali papíry, které jsme 
si podepsali a poté už jsme se seřadili  u dveří. Děti, které se bály, šly 
s vychovatelkami. Chodili jsme po dvojicích po očíslovaných stanoviš-

tích od shora až do šatny. Např. v 1. třídě stál kluk, a pokud se povedlo 
ho trefit, dostali jsme 100 bodů. Sice jsem ho netrefila, ale nevadí.  Ještě 
vám chceme povědět, že snídaně byla nej. Byly tam samé dobré věci - 
perník, bábovka, vafle atd. Kolem desáté hodiny jsme šli do hasičárny, 
hasiči nám tam ukázali výzbroj, auto a dodávku. Pak jsme šli na oběd 
a po obědě do tělocvičny. V tělocvičně jsme se procvičili, soutěžili a hrá-
li různé hry. Pak jsme se vrátili do školní družiny, kde si nás vyzvedli 
rodiče. Tím vše skončilo.

Barbora Čiháková, Jaroslava Stehlíková, Kamila Nehněvajsová

Přenocování ve škole bylo jako vždy velké dobrodružství pro všechny zúčastněné.                      Foto: vlastní

Jedním ze zastavení je takzvané Ovoo. Každý, kdo kolem ovoo prochází, 
by se měl zastavit a  provést malou oběť, zpravidla přidáním kamene na 
hromadu, a jako znak uctivosti je obejít „po směru slunce” (běhu hodino-
vých ručiček).

Slavnostního otevření Asijské poznávací stezky se zúčastnila také mongol-
ská rodina dnes žijící v Rumburku.
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Proč se kácí stromy ve veřejné 
zeleni města Mikulášovice

KOTLÍKOVÁ DOTACE 2022 

Z  důvodu velkého množství opakujících 
se dotazů týkajících se kácení stromů 
v  našem městě považujeme za důležité 
některé skutečnosti spojené s  touto slo-
žitou problematikou objasnit.
Podzim a zima je obdobím kácení a oře-
závání stromů. Pokud je kácení nutné a je 
povoleno, dochází k němu zpravidla v ob-
dobí vegetačního klidu od 1. 11. do 31. 3. 
Je tomu tak proto, že jsou stromy v tomto 
období v  přirozeném útlumu. Nejčastěj-
ším důvodem pro pokácení stromu je 
jeho špatný zdravotní stav a snížení jeho 
provozní bezpečnosti. Působením mno-
ha faktorů často dochází k významnému 
poškození stromu či oslabení jeho obra-
nyschopnosti například vůči houbám, 
chorobám, škůdcům či poloparazitům. 

Především se tedy kácí stromy odumřelé, 
výrazně prosychající, napadené jmelím či 
stromy s infekcemi a dřevokaznými hou-
bami. Právě infekce a dřevokazné houby 
laik často není schopen rozpoznat, a pro-
to se může zdát, že se kácí strom zdravý, 
avšak výskyt těchto faktorů představuje 
pro strom výrazné riziko selhání jeho pro-
vozní bezpečnosti.  Město jakožto vlast-
ník pozemků, na kterém stromy rostou, 
zodpovídá za jejich bezpečnost, a  proto 
je nucen tyto stromy odstranit.
V  rámci náhradních výsadeb je za poká-
cené stromy každoročně vysazeno velké 
množství nových stromů.

Za správnost vyhotovení:
Monika Moravcová - oddělení živ. 

a odpad. hospodářství

DŮLEŽITÉ KRÁTKÉ ZPRÁVYKRÁTKÉ ZPRÁVY
• Upozornění pro všechny, kteří byli 

očkováni v  tělocvičně vakcínou 
MODERNA:

 Občané, kteří byli očkováni 
v  tělocvičně vakcínou MODERNA, 
budou vyzváni paní doktorkou, 
aby se dostavili do ordinace na 3. 
dávku očkování proti koronaviru.

 Kdo nebyl očkován v  tělocvičně 
v  Mikulášovicích, musí se na 3. 
dávku očkování hlásit v očkovacím 
centru.

 Prosíme, netelefonujte na 
středisko, čekejte na pokyny 
z  ordinace. Děkujeme Vám za 
pochopení.

• V  souvislosti s  opravou budovy 
hvězdárny bylo instalováno 
dopravní značení, a  to podle 
přesného zákresu Silničního 
správního úřadu Rumburk. 
Prosíme Vás, buďte při projíždění 
kolem stavby opatrní.

Vážení občané města Mikulášovice,
S odpady, stejně jako s čímkoliv jiným souvisejí i náklady 
na jejich svoz a využití či likvidaci. Město na odpadové 
hospodářství doplácí z  rozpočtu značnou částku, např. 
v tomto roce v období od 1. -11./2021 doplatilo město 
za odpady (-731 605,00) korun českých včetně tržeb 
a  odměn, tento doplatek stále roste. Tato situace není 
dlouhodobě udržitelná, proto pro rok 2022 dojde s no-
vou obecně závaznou vyhláškou k  navýšení místního 
poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovi-
té věci. Jsme si vědomi toho, že zdražování není nikdy 
populární, nicméně je z  dlouhodobého ekonomického 
hlediska nezbytné. Navíc jak v průběhu let narůstá po-
platek za skládkování, tak naopak klesá limit pro tzv. „tří-
dící slevu“, kdy obce do určitého množství mají nárok na 
snížení tohoto poplatku.
Nová odpadová legislativa
Všechny obce do konce tohoto roku musí přijmout no-
vou obecně závaznou vyhlášku (OZV), na základě které 
budou vybírat poplatky za odpad. S přijetím nového zá-
kona o odpadech (zákon č. 541/2020 Sb.) došlo ke změ-
ně zákona o  místních poplatcích a  k  naprosté změně 
dosavadních způsobů zpoplatnění odpadového hospo-
dářství. Od 1.1.2022 je potřeba výběr poplatků přizpů-
sobit nové právní úpravě zákona o místních poplatcích. 
Město Mikulášovice zavedlo poplatek za odkládání ko-
munálního odpadu z nemovité věci, základem je  kapa-
cita soustřeďovacích prostředků (jednoduše kapacita 
nádob jako popelnice, pytle apod. na směsný komunální 
odpad), v litrech. Jedná se o poplatek tzv. na nemovitost, 
kdy plátcem je vlastník nemovité věci nebo společenství 
vlastníků jednotek a poplatníkem každá osoba, která má 
v nemovité věci bydliště (dle faktického stavu). 
Ohlašovací povinnost, která vzniká na základě ustanove-
ní § 14a odst. 1 zákona o místních poplatcích je poplat-
ník za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci 
povinen podat správci poplatku ohlášení. Každý vlastník 
nemovitosti nebo zástupce SVJ bude muset nejpozději 
do 31. ledna 2022 splnit ohlašovací povinnost a vybrat 
si frekvenci svozu odpadu a  velikost nádoby. Ohláška 
poplatníka po schválení obecně závazné vyhlášky (OZV) 
zastupitelstvem bude vhozena do vašich poštovních 
schránek, v  případě neobdržení tiskopisu budete mít  
možnost si ohlášku poplatníka stáhnout z našich webo-
vých stránek. 
Tímto žádám občany města Mikulášovice o  trpělivost, 
poplatek za komunální odpad bude moci být uhrazen 
do konce ledna 2022. Svozová společnost v lednu 2022 
bude svážet komunální odpad, tak, jak jste měli dopo-
sud nastavené svozy.
Děkuji a přeji pěkné vánoční svátky.
Monika Moravcová - oddělení živ. a odpad. hospodářství

• Informační středisko, Nožířské muzeum a  prodejna 
suvenýrů i  nožů je otevřená i  v  zimních měsících. 
Otevřeno je od pondělí do pátku v  době 9.00 do 
16.00 hodin s  polední pauzou 12.00 - 12.30 hodin, 
o  víkendech pak individuálně dle objednávek. 
Případné informace na tel.: 739 452 734, e-mail: ic@
mikulasovice.cz

• Městská knihovna je v provozu, každý čtvrtek od 
14.00 hodin do 17.00 hodin

• Pravčická brána je otevřena od pátku do neděle, 
o víkendu i s občerstvením

 Ikonická Pravčická brána je přístupná pravidelně od 
pátku do neděle v čase 10.00 - 16:00 hod. 

 Přebytečné kalorie můžete spálit výletem na 
Pravčickou během vánočních svátků (26.12.-1.1.), kdy 
bude vyhlídková plošina otevřena denně. Tak na nic 
nečekejte a hurá a na výlet!

AKTUALITY Z INFORMAČNÍHO STŘEDISKA 

V  roce 2022 bude vyhlášena nová výzva projektu kotlíkových dotací 
v  Ústeckém kraji. Projekt bude financovány rámci operačního programu 
životního prostředí 2021 - 2027.
Veškeré podrobné a  ucelené informace naleznete na webových stránkách 
Ústeckého kraje:
https://www.kr-ustecky.cz/kotlikova%2Ddotace/ds-99776/p1=275707



strana 4 prosinec 2021MIKULÁŠOVICKÉ NOVINY

Rybička pomáhá lososům najít domov 
v Českém Švýcarsku

„To, že náš nožík Rybička je re-
gionálním produktem Českého 
Švýcarska, bereme nejenom jako 
marketingovou značku, ale pře-
devším jako závazek vůči našemu 
kraji. A tak jsem rádi, že jsem před 
letošním Vánoci mohli do světa 
vypustit její novou sérii pojmeno-
vanou Salmie, která není ve stří-
brné, ale v  lososové barvě,“ řekl 
Karel Ježek, ředitel a majitel firmy 
Mikov.
Losos je zajímavá ryba. Žije sice 
v  moři, ale ke svému rozmnožo-
vání potřebuje i sladkovodní řeky. 
Díky stavbě přehrad a  dalších 
překážek pro jejich tahy to však 
má stále složitější. V  Česku je to 
nyní pouze říčka Kamenice, kam 
se lososi, i  když jenom v  malých 
počtech, pravidelně vracejí.
Prodej Salmie pomůže tomu, aby 
lososů v Kamenici bylo víc. Z vý-
těžku jejího prodeje totiž správa 

Národního parku České Švýcar-
sko koupí lososí jikry, které vysa-
dí v  Kamenici a  jejich přítocích. 
Z  těch se vylíhnou mladí lososi, 
kteří se pak opět budou vracet do 
Česka.  
„Možná to není převratný projekt, 
který změní svět a náš kraj. Může 
ho ale udělat o  něco lepší a  bo-
hatší. A  proto jsme rádi, že jako 
firma, která ke zdejším místům 
patří, ho podporujeme,“ uzavřel 
Karel Ježek. 
Mikov je největší nožířská firma 
v  Česku, která v  Mikulášovicích 
rozvíjí více než třistaletou tradici 
drobné průmyslové a  nožířské 
výroby. V současné době zaměst-
nává více než 70 lidí z Mikulášovic 
a okolí. 

PhDr. Bedřich Jetelina
ředitel komunikace

Foto: vlastní
Regionální produkt „Rybička“ v novém lososovém provedení.

   
   POVOLÁNÍ, 
                                 KKTTEERRÉÉ  MMÁÁ    
        SSMMYYSSLL 

 
             
              PO ROCE 

    31 890 Kč                   110 000 Kč 
    JISTÝ SLUŽEBNÍ PŘÍJEM                                  NÁBOROVÝ PŘÍSPĚVEK 

 
 

  

          STABILITA/JISTOTA /DLOUHODOBÁ PERSPEKTIVA 
          STÁLÝ RŮST SLUŽEBNÍHO PŘÍJMU/KARIÉRNÍ POSTUP 

                      ÚSTECKÝ KRAJ                                 KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE
                                 krpu.nabor@pcr.cz                              ÚSTECKÉHO KRAJE
                                                                                                      Tel.: 974 432 400 
                                                                                                                 Mobil: 722 017 403  

NABÍZÍME: 
6 týdnů dovolené 
příspěvek na dovolenou 
10 000 Kč
zákonné výsluhové nároky, 
odchodné 
možnost uplatnění u útvarů
pořádkové, dopravní 
a cizinecké policie 

POŽADAVKY PRO PŘIJETÍ: 
  občanství České republiky 
  věk nad 18 let 
  střední vzdělání s maturitní 
  zkouškou 
  fyzická, zdravotní a osobnostní 
  způsobilost 
  bezúhonnost 
  bez stranické příslušnosti

Hledáte perspektivní a velmi 
dobře placenou práci?

Společnost STAP a. s. Vilémov u Šluknova hledá 
adepty na pozici TKADLENA/TKADLEC.
Nástup možný IHNED!  Místo výkonu práce 
Vilémov u Šluknova a Velký Šenov.
U této pozice nabízíme tyto směnné režimy: 
dvousměnný - 7,5 hodinové směny, ranní, 
odpolední směna
třísměnný - 7,5 hodinové směny, ranní, odpolední 
a noční směna
nepřetržitý provoz - 12 hodinové směny, krátký, 
dlouhý týden
Nabízíme odpovídající mzdové ohodnocení plus 
benefity:
Motivační bonus při nástupu 3.000,- Kč a  další 
motivační odměny v  rámci úspěšného zácviku 
a po jeho dokončení. Další benefity: stravenková 
karta, příspěvek na penzijní připojištění, 
věrnostní příplatky, 13. plat. Možnost zajištění 
ubytování. Další detaily k  nabízené pozici při 
osobním pohovoru.

Požadujeme: 
Kvalifikace není podmínkou, stačí když máte 
šikovné ruce, trpělivost a chuť se učit nové věci.
V  případě zájmu volejte STAP a.s. – personální 
odbor p. Kateřina Hajníková – 415 315 511 (mobil 
– 721 573 728), případně zašlete svůj životopis na 
e-mail: khajnikova@stap.cz
Prosíme, pouze vážní zájemci!
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Houbařská ochutnávka
Listopadové,podzimní mlhavé dny nás 
zahnaly pod střechu, avizovaná houbařská 
ochutnávka měla zpříjemnit naši houbařskou 
obec. Ve spolku byla znát malá nervozita, 
hlavně v  té ženské části. Přiblížilo se 
houbařské klání, které je již uznávanou 
tradicí. Členky se chlubí svými vytvořenými 
specialitami, samozřejmě z nasbíraných 
houbařských exemplářů z  místních lesů 
během roku. Do soutěže bylo přihlášeno 
celkem 19 jídel. Soutěže se může každý rok 
zúčastnit jak svými výtvory, tak do poroty 
každý, kdo se přihlásí. Tuto soutěž a pochutiny 
hodnotila osmičlenná porota, složená až na 
jednu,z  mužského pohlaví. Zaměřila se na 
chuť a vzhled předloženého výrobku. Nebyl to 
jako vždy vůbec lehký úkol. Porota měla plné 
ruce a  pusy práce, chuťové buňky dostávaly 

zabrat. Však bylo co hodnotit. Naše houbařky 
jsou v  tomto oboru téměř profesionálky.
Napětí vrcholilo. Vyhodnoceny byly tři nejlepší 
výrobky a s nejvyšším počtem získaných bodů 
vyhrála Pavla Brotánková. Ten její gulášek 
nejen houby, ale i masíčko, bylo „nebe v hubě“.
Tímto kulinářským kláním spolek zakončil 
letošní houbařský rok. Prašivkáři tak trochu 
zapomněli na Covid, který nás už delší dobu 
těžce obtěžuje. Zanechal bolavé rány v našich 
srdcích, po zemřelém kamarádovi a manželovi 
naší členky Pavly. Pevně věříme a doufáme, že 
ten příští rok bude mnohem šťastnější a že se 
všichni ve zdraví sejdeme a že bude bohatší na 
houbařské úlovky a košíky budou opět plné až 
po okraj. Houbám zdar, krásné vánoční svátky 
všem našim příznivcům.    

Za spolek Mirka Záveská 

Foto: Václav Zeman 
Surovinou pro kulinářské delikatesy tentokráte 
byly houby uskladněné nejrůznějšími způsoby, 
na ty čerstvé si zase budeme muset chvíli počkat.

HISTORIE - ADVENT
Když byl za minulého režimu Ježíšek na tapetě 
a  dárky dětem nosil po vzoru Sovětského 
svazu Děda Mráz, nebyla ani vysoká frekvence 
výslovnosti slova Advent. Po třiceti letech 
jsme se už přeci jen s  minulostí jakž – takž 
srovnali a  podobné výrazy a  jejich význam 
jsou ve společnosti často používány. Přesto 
nám určitě neuškodí, když si slovo Advent 
tak trochu přeložíme do češtiny a osvěžíme si 
jeho význam. Není náhodou, že k tomu kroku 
přistupujeme právě v čase, o kterém je řeč.
Výraz Advent pochází z  latinského Adventus, 
neboli „příchod“. Zjednodušeně řečeno, 
vyjadřujeme jím období čtyř neděl před 25. 
prosincem. V  různých encyklopediích se 
dočteme, že jde o dobu zklidnění a radostného 
očekávání příchodu Spasitele a  zároveň je to 
období duchovní přípravy na Vánoce, čas pro 
rozjímání a  dobročinnost. Ještě naši nejbližší 
předkové v  době adventu dodržovali půst, 
nepořádaly se svatby ani zábavy. Historie 
tohoto předsvátečního čtyřnedělí spojeného 
s půstem spadá až do poloviny 5. století. Nás 
ale bude zajímat současnost.
V  mnoha rodinách jsme už začali dodržovat 
převzaté tradice. Tou nejpodstatnější je 
výzdoba adventního věnce se čtyřmi svíčkami, 
které se postupně po týdnech zapalují. Každá 
ze svící má svůj význam. První, fialová, hoří na 
památku proroků, kteří předpověděli narození 
Ježíše Krista. Druhá, většinou také fialová nebo 
modrá svítí pro lásku a  má i  připomenout 

Ježíškovi jesličky. Ta třetí by měla být pro 
změnu v  barvě růžové a  připomínat kromě 
jiného i  radost z  toho, že se blíží konec 
půstu. Tu budeme, většinou jako ateisté, 
asi ze stejného důvodu zapalovat nejraději. 
Poslední, čtvrtý plamínek, zažehneme čtvrtou 
adventní neděli, a  i  on má svůj význam, své 
poslání. Vracíme se s  ním k  fialová barvě.  
Měla by v  nás vyvolat mír a  pokoj, který si 
pak obrazně přeneseme až pod vánoční 
stromeček. U  adventních věnců umístěných 
v kostele bývaly kasičky pro příspěvky věřících, 
které byly posléze použity pro potřebné. Po 
svém prožívají dnes adventní čas děti, když 
vedle věnce na domácím stole věnují daleko 
větší pozornost svému adventnímu kalendáři, 
se 24 okénky, které se otevírají den po dni, od 
prvního do čtyřiadvacátého, a  někdy jejich 
okenice ukrývají i  nějakou tu laskominu. Za 
našich mladších let jsme tam mívali pouze 
obrázek. Tedy pokud jsme doma vůbec 
adventní kalendář měli.
V  popisovaném čase si zdobíme obydlí 
barborkami, uříznutými to větvičkami zlatého 
deště nebo třešně, které necháme v  teple 
domova rozkvést, aby nám přinesly hlavně 
štěstí. Jako předvánoční ozdobu zavěšujeme 
k  lustru jmelí, přinášející podle pověr rovněž 
jistotu štěstí ale podle keltských pověstí 
i  plodnost a  zřejmě nejvíc nám utkvělo 
v  paměti, že polibek pod větvičkou jmelí 
posílí naší lásku nejméně do příštích vánoc. 

Příjemným a  stále častějším doplňkem 
výzdoby bytu bývá květináč s kvetoucí vánoční 
hvězdou, kterou už dnes pěstitelé šlechtí do 
mnoha různých barev. I přesto mají navrch ty 
rudé. Nesmíme opomenout, že v čase adventu 
vstupují na scénu stále více navštěvované 
vánoční trhy, pořádané pod širým nebem, 
plné stánků s  různým dárkovým zbožím, 
laskominami, punčem a  svařáčkem. Milou 
součástí vánočních trhů bývají různá kulturní 
představení. Hlavně ta, v nichž vystupují naši 
nejmenší.
Mluvíme-li už o  výzdobě, co by to bylo za 
Vánoce, kdyby nebyl na dohled na očích 
umístěn betlém. Někde alespoň miniaturní, 
jinde třeba po mnoho pokolení děděný. 
Chcete-li vidět opravdu pěkné betlémy, 
zastavte se cestou do města u  Simony 
Machorkové v  její dílně. Určitě vám ráda své 
keramické skvosty ukáže, vážným zájemcům 
i  odprodá. Máte-li alespoň trochu odvahy, 
můžete si ho pod jejím odborným dohledem 
i sami uklohnit.
Doba adventu vrcholí 25. prosincem, ale to už 
dle našich tradic máme vyzdobený vánoční 
stromeček, dárky od Ježíška byly rozdány, kapr 
se salátem sporcován. Svátky Vánoc pomalu 
končí. Je už jen na nás abychom si i do zbytku 
roku přenesli odkaz adventního času.

  Petr Horák
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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.

Klidné prožití Vánoc 
a šťastný nový rok 2022 

všem občanům Mikulášovic 
přeje 

SDH Mikulášovice

K pøání pøíjemného prožití vánoèních svátkù 
     a mnoha úspìchù, zdraví, štìstí a spokojenosti  
          v novém roce 2022 pøipojujeme 
podìkování za Vaši dùvìru a dobrou spolupráci. 

Velmi rádi bychom touto cestou poděkovali městu Mikulášovice, 
KÚ ÚK, soukromým firmám,  sponzorům a všem našim příznivcům 
za jejich podporu v průběhu roku 2021 a klientům za jejich přízeň.
Těšíme se i v novém roce 2022 na hojné setkávání ve Spolku Kolem dokola.
                                                                                               zaměstnanci Spolku Kolem dokola


