Mikulovice
Kraj: Olomoucký

Okres: Jeseník

Správní obvod: Jeseník

GPS souřadnice: 50.298538N, 17.321550E

Nadmořská výška: 320 m n. m.

První pís. zmínka: 1263 (759 let)

Počet obyvatel: 2 494

PSČ: 790 84

Adresa URL: www.mikulovice.cz

O obci
Mikulovice leží při řece Bělé, rozkládají se podél důležité silnice z Jeseníku na severovýchod k
mikulovickému hraničnímu přechodu do Polska. Katastr je tvořený také místními částmi Kolnovice a
Široký brod.

Historie obce
Historicky jsou Mikulovice doloženy již od středověku. Osídlení údolí řeky Bělé je však určitě
starší než dokládají první historické listinné záznamy.

Ubytování a restaurace
Ubytování je možné např. v hotelu a restauraci Stará pošta, Hostinec U Stočků, případně v
soukromých chalupách nebo chatách. Ubytování nabízí i místní letiště formou kempu. V obci je
možné nakoupit v prodejně potravin a smíšeného zboží.

Okolí a příroda
Mikulovice leží při řece Bělé, a to v té části jejího údolí, které je na našem území nejnižší a
nejširší, řeka zde přibírá z pravé strany říčku Olešnice a potom východním směrem teče do
Polska k Nyse.

Současnost obce
V obci je pošta, obecní knihovna, zdravotnické zařízení, mateřská škola, základní škola pro 494
žáků, policie, víceúčelový sportovní areál s umělým povrchem u ZŠ v Mikulovicích je přístupný i
pro veřejnost.

Sportovní možnosti
Víceúčelový sportovní areál s umělým povrchem u ZŠ v Mikulovicích je přístupný i pro veřejnost.
Můžete zde provozovat tenis, volejbal, fotbal, basketbal, nohejbal. V nedalekých Zlatých Horách je lanovka pro
sjezdové lyžování.

Památky a zajímavosti
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Kostel sv. Mikuláše (1550), r. 1903 přestavěn v historizujícím stylu. V interiéru se nachází reliéfní
deska s výjevem čtyř evangelistů a ukřižování z 2. pol. 16. stol., a renesanční náhrobní deska
majitele obce Wolfa Bibritsche z roku 1605.

Doprava
Rozkládají se podél důležité silnice z Jeseníku na severovýchod k mikulovickému hraničnímu
přechodu do Polska.
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