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Mikulovská plesová sezóna letos začne 27. led-
na s elegancí prvorepublikových dam a gen-
tlemanů. Sto let od vzniku Československa 
na slavnostním večeru připomenou dobové 
tance, hudba i módní přehlídka. Večerem 
provází Petra Eliášová a Vojtěch Bartoš. 

„V letošním roce oslaví naše republika úcty-
hodné sté jubileum a toto výročí zahrneme do 
koncepce mikulovských kulturních akcí také 
my. První z nich je ples, na němž chceme připo-
menout, že meziválečná etapa platí stále za vzor 
vkusu a stylu. Proto uvítáme, pokud nám hosté 
pomohou vytvořit atmosféru těchto časů a dorazí 
v dobových kostýmech či v módních doplňcích,“ 
upřesnil David Gerneš, ředitel pořadatelské 
společnosti Mikulovská rozvojová. 

Tradičního předtančení se zhostí skupina Just 
Machines, která má na svém kontě řadu celore-
publikových ocenění. „Taneční vystoupení jsme 
ušili na míru tématu plesu. Ve dvou vstupech 

předvedeme vystoupení nazvané Great Gatsby 
a Sing, Sing, v nichž hosté uvidí tance charleston 
a swing-tap. Jednoduché kroky párového charles-
tonu je také naučíme a budou moci tančit s námi,“ 
upřesňuje Lada Kománková, vedoucí skupiny.  

O hudební program se postará zpěvačka Adé-
la Zejfartová se Sunny Swing Orchestra, která 
vybrala tematický repertoár z hitů 20. až 30. let 
a nezapomněla ani na největší české hity z doby 
filmů pro pamětníky. K tanci bude hrát také Red 
Socks Orchestra a na závěr je vystřídá DJ Fish. 
Milovníci cimbálu se mohou těšit na Starobřec-
lavskou cimbálovou muziku, která bude hrát po 
celý večer v zámecké vinárně. 

Program doprovází přehlídka dobových šatů 
v podání Pin Up & Vintage Studio a chvíle napě-
tí hosté zažijí i při tombole, v níž se letos sešlo 
mnoho lákavých cen. Poslední volné vstupenky za 
600 Kč jsou v prodeji v Turistickém informačním 
centru Mikulov na Náměstí.  Lenka Křivánková 

Reprezentační ples města Mikulov oživí časy první republiky

Na prahu nového roku jsme se tradičně se sta-
rostou města Rostislavem Koštialem ohlédli 
za rokem uplynulým a požádali ho o zamyš-
lení a nastínění plánů a zásadních investic 
v letošním roce. 

ROK 2017
„Největší investici loňského roku jsme udělali, když 
jsme koupili za dvaadvacet milionů korun budovu 
bývalého Národního domu na Náměstí, abychom 
ji v budoucnu přeměnili na kulturně společenské 
centrum s velkokapacitním sálem a zázemím pro 
turistické informační centrum,“ říká starosta měs-
ta s tím, že by v letošním roce měla proběhnout 
architektonická soutěž, která jasně odpoví na to, 
jak bude zrekonstruovaná budova vypadat. 

V loňském roce se také osvětlily přechody 
pro chodce na ulici 22. dubna a 28. října, byly 
dokončeny rekonstrukce chodníků na ulici 
22. dubna. A byl v 1. etapě zpevněn svah z uli-
ce 22. dubna na ulici Novou a opravena cesta 
v zahrádkářské kolonii. 

Úprav se dočkaly budovy základních škol. 
Například na ZŠ Valtická proběhla 1. etapa 
sanačních úprav, začala oprava a přístavba 
v MŠ Habánská. 

Proběhla rekonstrukce domu na ulici Zámec-
ká 7 a výstavba půdního bytu na ulici Husova 
20, začalo se s budováním osmi bytových jed-
notek na ulici Venušina 31.

Na ulici Vrchlického vzniklo sedm parkovacích 
míst pro auta Městského úřadu Mikulov.

Byla zrekonstruována zasedací místnost měst-
ského úřadu a zastupitelé se dočkali nového 

hlasovacího zařízení. Městská policie získala 
nového pomocníka v podobě služebního skútru 
značky Honda. 

Na hřišti na ulici Nová přibyly nové herní prv-
ky pro mládež a na amfiteátru vznikly nové mož-
nosti volnočasového využití. Byla také dokončena 
oprava cyklostezky Stará celnice-Sedlec.  

Některé z projektů, které byly plánovány v ro-
ce 2017, jako bylo např. zahájení rekonstrukce 
veřejného osvětlení na sídlišti nebo výstavba 
autobusové zastávky Mušlov, chodníky na ulicích 
Gagarinova a Dukelská či propojení ulic Bezručo-
va-Žižkova, se však z procesních důvodů opozdily 
a jsou přesunuty do roku 2018.

CO NÁS ČEKÁ LETOS?
„Budeme pokračovat v projektech, které byly 
nastartovány v loňském roce. Prvořadá bude 
rekonstrukce veřejného osvětlení, oprava komu-
nikace Koněvova-Česká, zpracovává se projekto-
vá dokumentace na opravu budovy městského 
úřadu. Rozhodně se budeme zabývat tématem 
rekonstrukce koupaliště, popřípadě přípravou 
studie proveditelnosti krytého bazénu, včetně 
ekonomického dopadu na město,“ vyjmenovává 
starosta plány pro letošní rok. 

Alfou omegou pro letošní rok je podle něj 
také budování záchytného parkoviště a moder-
ního parkovacího systému ve městě. 

Rovněž poběží diskuse o rekonstrukci Ná-
městí. „Musíme se už jasně rozhodnout, co 
dál, protože nás k tomu nekompromisně nutí 
i stav inženýrských sítí pod Náměstím. Diskuse 
o revitalizaci Náměstí je nutná a s tím souvisí 
i urbanisticko-architektonické řešení Národního 
domu,“ doplnil Rostislav Koštial. 

Dalším tématem bude rozvoj sportovišť ve 
městě. Ve hře je vznik tenisového areálu v lo-
kalitě Na Hradbách a následná směna pozemků 
s tenisovým klubem, který nyní působí v centru, 
na kurtech Na Doležalce. „Věřím, že se vše poda-
ří a bude to velmi zásadní rozhodnutí pro další 
rozvoj tohoto území v návaznosti na propojení 
do centra a připravovanou knihovnu s galerií,“ 
zamyslel se starosta. 

Všechny uvedené záměry, projekty a investice 
se promítnou také do letošního rozpočtu města 
Mikulova. Ten se intenzivně připravuje už od 
podzimu loňského roku. Zastupitelé se s ním se-
známí na pracovním zasedání 24. ledna a na úno-
rovém zasedání ho budou schvalovat. „Rozpočet 

Ohlédnutí za starým rokem 2017 a co nás čeká letos ve 2018  

Křížová cesta na Sv. kopeček, foto: město Mikulov 
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REDAKČNÍ RADA  Zpravodaje města Mikulov
Jaromír Crhan • Tomáš Hlavenka • 

Sylva Chludilová • Jiří Klimeš • Ivo Koneš • 
Marie Leskovjanová • Slavomír Měšťánek • 

Ilona Salajková • Jaroslav Smečka • 
Jitka Sobotková • Stanislava Vrbková 

Mikulov a turistická oblast 
Mikulovsko se představí na 
veletrhu REGIONTOUR 2018 

Na brněnském výstavišti BVV probíhají od 18. 
do 21. ledna veletrhy cestovního ruchu GO 
a Regiontour 2018. Se svou nabídkou se zde 
představí i Mikulov a Mikulovsko, a to v pavilonu 
P na stánku č. 050 v rámci expozice Jihomorav-
ského kraje.  Jitka Sobotková

Pronájem nebytových prostor
Město Mikulov nabízí k pronájmu prostory 
určené k podnikání v přízemí budovy č. p. 201 
na Náměstí č. or. 13 v Mikulově. Výměra pro-
stor činí celkem 162,04 m2.

V nabídce je zájemce povinen uvést:
• výši nájemného,
• účel užívání předmětu nájmu a dobu trvání 
nájemního vztahu.

Změna účelu užívání k předloženému podni-
katelskému záměru bude realizována na vlastní 
náklady nájemce. K tomuto záměru se lze vyjádřit 
a podat nabídky v zalepené obálce na adresu: 
Městský úřad Mikulov, Náměstí 1, 692 20 Mi-
kulov, do 2. 2. 2018 s označením „ZVEŘEJNĚNÍ  
č. 2/MA-2018 – NEOTVÍRAT“.

V případě potřeby dalších informací se může-
te obrátit na Majetkoprávní odbor MěÚ Mikulov, 
tel.: 519 444 524, Bc. Vychodilová.

Simona Vychodilová,

Majetkoprávní odbor MěÚ Mikulov
Informace, 
které se vám mohou hodit  
PARKOVIŠTĚ A PARKOVACÍ AUTOMATY 
V MIKULOVĚ 

Mikulovští občané mohou využít při svých 
cestách do centra města stávajících parko-
višť na ulici Komenského, Česká, Brněn-
ská, Svobody, Alf. Muchy a Vrchlického. 
„Jedinou drobnou změnou od předcházejícího 
roku je, že se prodloužila zpoplatněná parko-
vací doba, a to denně včetně víkendů a svátků 
od 7 do 18 hodin. Cena parkovného pro auta 
je 5 korun za každou započatou půlhodinu,“ 
říká ředitelka společnosti TEDOS MIKULOV 
Světla Štanglerová. 

Na parkovištích najdou lidé ještě „staré“ 
parkovací automaty na mince. Nový elektro-
nický systém chytrého parkování se bude 
zavádět v Mikulově postupně během letoš-
ního roku a občané budou o všech změnách 
průběžně a včas informováni. 

Například s vyznačením (nalajnováním) par-
kovacích míst na komunikacích a parkovištích 
se může začít až podle přízně počasí na jaře. 

Parkoviště Komenského
• Parkoviště pro osobní auta s kapacitou 40 
parkovacích míst.
• Parkoviště je vybaveno parkovacím auto-
matem.
• Na parkovišti je k dispozici placené sociální 
zařízení – otevírací doba od 1. 5. do 30. 9. od 
9 do 17 hodin.

Parkoviště u České pošty, ulice Česká
• Parkoviště pro osobní auta u centra.
• Parkoviště je vybaveno parkovacím auto-
matem.
• Je možno využít 2 hodiny parkování zdarma 
při vyřizování záležitostí na poště (za oknem 
musí být umístěny parkovací hodiny s nasta-
veným časem příjezdu). Jitka Sobotková

je v současné době připraven jako schodkový, 
ale bude vyrovnán z přebytku za rok 2017. Takže 
budeme mít opět vyrovnaný rozpočet. V loňském 
roce se nám podařilo výraznou částku ušetřit, což 
je velmi příznivé, a můžeme si případně dovolit 
realizovat některé investice a nespoléhat se na 
dotační příležitosti, které jsou v našem případě 
velmi omezené,“ dodal starosta města Rostislav 
Koštial. Rozpočet města, tento zásadní dokument 
rozvoje Mikulova,  budou zastupitelé schvalovat 
na veřejném zasedání 28. 2. 2018.

Podle starosty Rostislava Koštiala by mělo být 
v letošním roce prioritní posunutí další realizační 
fáze v projektech koupaliště, resp. krytého bazé-
nu, a knihovny, která bude propojená s galerií 
moderního umění na ulici Svobody v bývalé 
hasičské zbrojnici.  Jitka Sobotková

Ohlédnutí za starým rokem...
(dokončení ze str. 1)

Nové turistické tiskoviny pro 
rok 2018 jsou již k vyzvednutí 
Město Mikulov a DSO Mikulovsko vydává nové 
propagační materiály pro rok 2018. K dis-
pozici je tradiční průvodce městem s plánem 
města a informacemi o prohlídkových objektech 
a službách, dále Kulturní kalendář s přehledem 
top akcí ve městě. DSO Mikulovsko pak vydává 
leták s přehledem folklorních a vinařských akcí 
v regionu Mikulovsko. Tiskoviny Mikulov – Prů-
vodce městem 2018, Mikulov – Kulturní kalendář 
2018 a leták Folklor a víno 2018 jsou k vyzvednu-
tí zdarma v Turistickém informačním centru na 
Náměstí od pondělí do pátku vždy od 8–16 hodin.
 Jitka Sobotková
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TERMÍNY VYDÁNÍ ZPRAVODAJE MĚSTA MIKULOV V ROCE 2018
Vážení čtenáři, pravidelní dopisovatelé, inzerenti,
přinášíme vám přehled uzávěrek i vydání Zpravodaje v letošním roce a věříme, že vám pomůže pře-
devším k tomu, abyste mohli propagovat své akce s ohledem na termíny distribuce Zpravodaje.  
Děkujeme všem za dosavadní přízeň a spolupráci a těšíme se na stránkách Zpravodaje i v roce 2018!
 Za vydavatele a redakci Jitka Sobotková

Číslo Uzávěrka Vydání Distribuce

1 2. 1. 10. 1. 13.–14. 1.

2 16. 1. 24. 1. 27.–28. 1. 

3 30. 1. 7. 2. 10.–11. 2.

4 13. 2. 21. 2. 24.–25. 2.

5 27. 2. 7. 3. 10.–11. 3.

6 13. 3. 21. 3. 24.–25. 3.

7 27. 3. 4. 4. 7.–8. 4.

8 10. 4. 18. 4. 21.–22. 4.

9 24. 4. 2. 5. 5.–6. 5.

10 8. 5. 16. 5. 19.– 20. 5.

11 22. 5.   30. 5. 2.–3. 6.

12 5. 6. 13. 6. 16.–17. 6.

13 19. 6. 27. 6. 30. 6.–1. 7.

14 17. 7. 25. 7. 28.–29. 7.

15 21. 8. 29. 8. 1.–2. 9.

16 4. 9. 12. 9. 15.–16. 9.

17 18. 9. 26. 9. 29.–30. 9.

18 2. 10. 10. 10. 13.–14. 10.

19 16. 10. 24. 10. 27.–28. 10.

20 30. 10. 7. 11. 10.–11. 11.

21 13. 11. 21. 11. 24.–25. 11.

22 27. 11. 5. 12. 8.–9. 12.

23 11. 12. 19. 12. 22. a 23. 12.

Část stránky Rozměr v cm (šířka × výška) Cena

1/16 cca 6 × 5 600 Kč

1/8 cca 12 × 5 nebo 6 × 10 1200 Kč

1/4 cca 12 × 10 2 400 Kč

1/2 cca 18,5 × 12 4 500 Kč

celá strana 18,5 × 25,5 9 000 Kč

Sleva od 4. opakování 10 %.
Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH.

Řádková inzerce: 1 řádek 50 kč vč. DPH.
Zdarma společenská kronika: narození, vzpomínka, poděkování.
Podklady přijímáme ve formátech: doc, jpg, pdf, cdr.

Kontakt: redaktorka Zpravodaje města Mikulov Jitka Sobotková,
tel.: 608 828 699, e-mail: zpravodaj@mikulov.cz, www.zpravodajmikulov.cz.

Ceník plošné inzerce ve Zpravodaji 

z

nepřehlédněte

Moravský Silvestr pomáhá
Spojení příjemného s užitečným. Takto by se dal popsat první ročník 
Moravského Silvestra v Hotelu Volarik****.

Hosté se nejen skvěle bavili při poslechu cimbálové muziky, degustace 
vín a tradičních moravských specialit, ale rovněž měli možnost pomoci. 
A to konkrétně dennímu stacionáři Biliculum, kde se starají o děti s růz-
ným stupněm postižení.

V průběhu celého večera Moravského Silvestra probíhala dražba 
obrazů vyrobených klienty stacionáře a hosté tak mohli jejich zakou-
pením organizaci Billiculum pomoci. Akce se mimořádně vydařila 
nejen z pohledu zábavy, ale rovněž v rámci výtěžku na pomoc klien-
tům stacionáře.

Tímto bychom rádi poděkovali každému, kdo si odnesl domů vydražený 
obrázek. Mrzí vás, že jste nemohli dětem z Billiculum pomoci? Nemusíte 
zoufat. Další možnost budete mít 24. února na Vinařském plese Hotelu 
Volarik****, kde vás čeká výborná zábava a bohatá tombola, jejíž celý 
výtěžek věnujeme organizaci Billiculum. Jste srdečně zváni.

Hotel Volarik****

Den otevřených dveří 
v domě na ulici Růžová 22
Město Mikulov společně se společností 
TEDOS Mikulov spol. s r. o. vás zve k PRO-
HLÍDCE zrekonstruovaného domu na ulici 
Růžová 22. Ta proběhne ve středu 24. ledna 
od 13 do 15 hodin.

„Společnost Tedos prošla za uplynulý rok 
pod vedením nové paní ředitelky Světly Štan-
glerové velkou proměnou. Nedávné hodnocení 
auditu společnosti bylo také velmi příznivé. 
A právě prohlídka zrekonstruovaného domu 
na ulici Růžová je určena pro všechny spolu-
občany, kteří se chtějí podívat na práci spo-
lečnosti Tedos,“ řekla místostarostka města 
Marie Leskovjanová.

Společnost TEDOS Mikulov spol. s r. o. je obchod-
ní společností se 100procentní účastí (jediný 
zakladatel) města Mikulov. Její hlavní náplní je: 
•  správa a údržba nemovitostí (bytový a nebytový 

fond města)
•  poskytování technických služeb
•  provoz koupaliště
•  tepelné hospodářství
•  montáž, opravy, revize vyhrazených plynových 

zařízení
•  provádění staveb, jejich změn

Jitka Sobotková

Soutěž k výročí 
osvobození města
Město Mikulov připravuje soutěž pro žáky 
základních škol a studenty středních škol 
k výročí osvobození našeho města. To si tra-
dičně připomínáme 22. dubna.

Více informací vám přineseme v dalších vy-
dáních Zpravodaje. 

 Jitka Sobotková
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Poznačte si do kalendáře
Čt 11. 1.   Ochutnávka vín – Vinařství Tanzberg, Boutique Hotel Tanzberg, v 18.30 hodin. 

Vstupné 300 Kč.

So 13., 20. a 27. 1.  Cimbálová sobota s ochutnávkou vína, hotel Galant, CM Cimbaltrio, 
v 19 hodin. Vstupné 345 Kč. 

Čt 18. 1.   Ochutnávka vín – Vinařství Jarmila, Boutique Hotel Tanzberg, v 18.30 hodin. 
Vstupné 300 Kč.

So 20. 1.  Diskotéka, DDM Mikulov, v 16.30 hodin. Více na str. 4.

So 20. 1. Koncert skupiny Koleno, Národní dům, 19 hodin, vstupné 50 Kč. 

Čt 25. 1.   Jak na zdraví bez chemie s tianDe, přednáška, restaurace Sportovní haly Mi-
kulov, od 16.30 hodin. 

Čt 25. 1.   Ochutnávka vín – Mikrosvín Mikulov, Boutique Hotel Tanzberg, v 18.30 hodin. 
Vstupné 300 Kč. 

So 27. 1.  Reprezentační ples města Mikulov, zámek Mikulov, v 19 hodin. Více na str. 1.

LEDEN V DDM 
20. 1. Lednová diskotéka 

 16:30 - 18:00 na DDM Mikulov,  
vstupné drobné občerstvení, přezůvky s sebou 

 

Připravujeme  
Jarní příměstský tábor 5. - 9. 2.,            
cena 1000 Kč, přihlášky do 31. 1. 
 

Kurz pro dospělé ,,trampolínky,,        
každé úterý 13. - 27. 2., 17:00 -18:00 
cena 300Kč 

Kronikář města Mikulova žádá představi-
tele institucí, firem a spolků o poskytnutí 
informací pro zápis do městské kroniky za 
rok 2017. 

Bylo by vhodné uvést jména a funkce od-
povědných osob, náplň činnosti, dosažené 
výsledky, případně i zajímavosti z oboru. Po-
dobné informace budou vítány i od soukromých 
osob. Pokud byste chtěli poskytnout fotografie, 
popište je prosím na zadní straně (autor, da-
tum, námět snímku, jména zobrazených osob). 
Snímky můžete zaslat i v elektronické podobě. 
Pokud máte vlastní aktuální webové stránky, 
sdělte mi prosím jejich adresu. Informace mů-
žete doručit na adresu Mgr. Svatopluk Vrbka, 
ul. 22. dubna 29, 692 01 Mikulov, lze využít 
i e-mailové adresy vrbka.svatopluk@seznam.cz 
a volat na telefon: 728 381 428. 

Za poskytnuté informace děkuje
Svatopluk Vrbka, kronikář města Mikulova

Zápis do městské 
kroniky 2017 Vánoční koncert pěveckého sboru Gaudium 

a komorního orchestru ZUŠ Mikulov se stal 
již tradicí, která všechny svátečně naladí. Je 
však velká škoda, že pro tuto akci není ve 
městě větší vhodnější prostor, který by vy-
hovoval jak akusticky, tak i velikostí. 
Jak jsem zpozorovala, je o tuto akci čím dál větší 
zájem a je škoda, že část návštěvníků je nuce-
na celý koncert stát, protože kapacita sedadel 
nestačí. Ale i přesto to byl opět neopakovatelný 
zážitek, za který všem účinkujícím nelze jinak 
než ze srdce poděkovat.  Jarmila Kadlecová

Poděkování

V mikulovském dětském domově žije v sou-
časné době dvaadvacet dětí. Polovina z nich za-
sedla s tetou vychovatelkou ke štědrovečernímu 
stolu a také společně trávili vánoční prázdniny. 
Ostatní děti trávily svátky ve svých biologických 
rodinách nebo u příbuzných. Tak jako v minulých 
letech měly naše děti Vánoce velmi bohaté. Tři 
splněná přání v podobě tří dárečků nám pomohli 
zajistit tradiční naši sponzoři a podporovatelé: 
Rádio Jih Hodonín, NF Sunrise a projekt nera-
tovických studentů „Milý Ježíšku“. Samozřejmě, 
že děkujeme také ostatním sponzorům, kteří 
nemalými finančními dary přispěli převážně 
na podporu volnočasových aktivit a také na 
výchovně-vzdělávací činnosti našeho domova. 
Z mikulovských firem si dovolím poděkovat za-
městnancům firmy Gebauer & Griller, firma nás 
podpořila významnou finanční částkou. Dalším 
velkým podporovatelem v období Vánoc byla fir-
ma CDC data, s. r. o. Poděkovat bych chtěla také 
drobnějším mecenášům, kteří našim dětem také 
pomohli zpestřit vánoční prožitky. Sponzoři jsou 
uvedeni na našich webových stránkách. Před Vá-
nocemi jsme naši činnost prezentovali na jarmar-
ku v rámci „Vánoc pod radnicí“ a také při tradič-
ním vánočním setkání ve formě návštěvního dne 
v našem dětském domově. Děkuji návštěvníkům 
tohoto setkání a nakupujícím v našem stánku, že 
nás přišli podpořit. I když nejsme školské zaří-
zení města Mikulov, ale Jihomoravského kraje, 
vážíme si přístupu pana starosty města Mikulov, 
pomoci Mikulovské rozvojové s. r. o. a občanů 
města i mikroregionu.   

Všem přátelům, kamarádům, sponzorům 
a příznivcům našeho rodinného dětského domo-
va přejeme vše dobré v novém roce. Za všechny 
obyvatele domova přeji, aby pečovali o dobré 
vztahy a měli se navzájem rádi. Naši činnost 
může široká veřejnost sledovat na našich webo-
vých stránkách a Facebooku dětského domova. 
DĚKUJEME…  Lada Válková

Vánoce 2017 
v dětském domově

Kraj mého srdce
Hlasuj pro svůj oblíbený kraj a vyhraj 
zajímavé ceny.

Soutěžní anketu pořádá redakce Kam po 
Česku ve spolupráci s veletržní společností 
Incheba Expo Praha.

V anketě se hlasuje v deseti kategoriích 
výletů (např. pěší turistika, výlety s dětmi,...) 
v každé kategorii udělujete hlasy třem kra-
jům. Hlasováním tak můžete podpořit svůj 
oblíbený kraj. Zároveň se hlasováním zúčast-
níte soutěže o ceny.

Hlasovat můžete na tomto odkazu: www.
kampocesku.cz/anketa, zde zároveň nalezne-
te i bližší informace o této anketě.

Hlasování probíhá do 31. 1. 2018.
TIC Mikulov

Městská knihovna Mikulov 
bude mít v době jarních 
prázdnin od 5. do 11. 2. 
zkrácenou pracovní dobu:

po, st, pá od 10.00 do 17.00 hod.
út od 12.30 do 15.30 hod.  

Ilona Salajková 
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Ježíšek ve školce 
Poslední prosincovou středu se u nás ve školce 
opravdu nadělovalo. Vše probíhalo, jak to má na 
kouzelné Vánoce být: plné tácky cukroví, k obědu 
ryba, vůně svíček z medových pláství, koledy, na-
těšená očka dětí, cinkající zvoneček a nakonec ty 
vysněné dárečky... a že jich byla obrovská hroma-
da! Však máme ve školce dětí jako smetí. 

Malý a hlavně zasloužený dáreček dokonce 
dostali pro radost i všichni dospělí z našeho 
„Zeleného ráje“.

Na překvapení pod stromeček nám opět při-
spělo mnoho rodičů, za což jim mockrát děkuje-
me i v letošním roce.

Moc jsme si to ve školce všichni společně pod 
stromečkem užili. Děti a kolektiv MŠ Habánská

Youtubeři jako vzor?

Dne 27. 11. 2017 se žáci tříd 2. A, 3. A, 
sexty, septimy a hotelníků zúčastnili před-
nášky, kterou pořádali naši noví partneři 
z Easyschool. Tématem byl fenomén dnešní 
doby – Youtube, a to konkrétně youtube komu-
nita a youtubeři na české scéně. Přivítali jsme 
Martina Rotu, jakožto známého českého youtu-
bera, moderátora Petra Vojnara a zakladatele 
projektu Easyschool Adama Pučalíka.

Téma bylo zajímavé a navíc celá přednáška 
(téměř 2hodinová) probíhala formou diskuse, 
takže jsme se ke všem skutečnostem mohli vy-
jádřit i my. Každý jsme si udělali vlastní pohled 
a názor na problematiku celého „světa“ Youtube, 
o kterém se v poslední době tak mluví.

Bronislav Hejl, třída 2. A

Vánoční inspirace
Žáci Praktické školy dvouleté se v předvánoč-
ním čase zapojují do výzdoby školy, a protože 
inspirace není nikdy dost, rozhodli jsme se 
navštívit „odborníky“. Naše cesta vedla 14. 12. 
2017 do Rajhradu na Střední zahradnickou ško-
lu, kde probíhala vánoční výstava. A bylo se na 
co dívat. Nádherná aranžmá adventních věnců, 
vánočních svícnů a různých vánočních dekorací. 
Po prohlídce všech prostor jsme si v dílničce 
vyrobili vlastní vánoční dekoraci, kterou jsme 
si odnesli domů. Vraceli jsme se plni vánočně 
laděných dojmů i inspirací. 
 Vlastimila Kalová, GSS Mikulov

Návštěva anglického 
divadelního představení 
Ve středu 13. prosince navštívili studenti vyš-
šího gymnázia anglické divadelní představení 
The Witches, předvedené souborem Domino 
Theatre v Brně.

Představení bylo adaptací stejnojmenné knihy 
známého britského spisovatele Roalda Dahla. 
Na scéně jsme měli možmost sledovat humorně 
nadsazený příběh o skupině čarodějek, které se 
snaží zbavit svět mužů prostřednictvím kouzel-
ného lektvaru proměňujícího je v myši. Herecké 
obsazení tvořili studenti jednoho z brněnských 
gymnázií. Věříme, že jako každoročně návštěva 
divadla přispěla nejen ke zlepšení jazykových do-
vedností studentů, ale byla i vítaným zpestřením 
předvánočního času.  GSS Mikulov 

Exkurze do cukrovaru 
Hrušovany nad Jevišovkou
Ve středu 6. prosince 2017 se žáci septimy 
a 3. A zúčastnili exkurze do cukrovaru, který je 
součástí nadnárodní společnosti Agrana. Sezná-
mili se zde s výrobou cukru. Prošli si části závodu, 

kde na vlastní oči viděli jednotlivé kroky výroby sa-
charózy, kterou známe jako Korunní cukr. Exkurze 
byla přínosná a žáci si zde upevnili své teoretické 
znalosti. Daniela Hasníková, GSS Mikulov

Studentské prezidentské 
volby – 1. kolo 
Celorepublikový projekt Studentské vol-
by 2017, který pořádala společnost Člověk 
v tísni – program Jeden svět na školách, probě-
hl na středních školách dne 12. 12. 2017 v sou-
vislosti s konáním prezidentských voleb v ČR.

„Pořádáním Studentských voleb chceme při-
spět k aktivnímu, zodpovědnému a sebevědo-
mému občanství budoucích prvovoličů. Naším 

cílem je, aby se studenti středních škol na zá-
kladě vlastních zkušeností s pořádáním voleb 
seznámili s principy zastupitelské demokracie 
a s volebním systémem České republiky,“ uvádějí 
pořadatelé studentských voleb.

Do tohoto projektu se zapojilo i Gymnázium 
a střední odborná škola Mikulov, příspěvková 
organizace. Předtím, než naše studentské volby 
mohly začít, byla nutná příprava. Velkou pomocí 
nám byla naše vyučující PaedDr. Dobroslava Bar-
tálová a vedení školy. Bylo potřeba zajistit volební 
místnost. Tady se škole osvědčila spolupráce s rad-
nicí města Mikulova, která zapůjčila odpovídající 
vybavení. Když už bylo vše připraveno tak, jak to 
u voleb opravdu bývá, zasedli jsme do našich lavic 
jako komise a ověřovali jsme, kdo se voleb účastní. 
Vzhledem k velkému počtu žáků na naší škole byla 
potřeba správná organizace. Pro jednotlivé třídy te-
dy chodili zástupci ze společenskovědního seminá-
ře. Aby měli žáci přehled, vyvěsili jsme na nástěnku 
informace a fotografie všech kandidátů.

Volit mohli studenti, kteří dovršili 15 let. Na 
naší škole hlasovalo 173 studentů maturitních 
i nematuritních oborů, účast ve volbách byla 
50,6 %. Podrobné výsledky jsou zveřejněny na 
nástěnce školy u vchodu z ulice Komenského 7. 
Celorepublikové výsledky pak na stránkách spo-
lečnosti Člověk v tísni – program Jeden svět na 
školách www.jsns.cz/volby.

Děkujeme všem žákům, kteří se voleb aktivně 
zúčastnili.

Studenti semináře společenských věd: 

Ludmila Velecká, Klára Kaliánková, Mirka Veselá, 

Sára Kočišová, Karel Kryšpín Kratochvíl, David 

Štěpánek, Tomáš Himal, Lukáš Pánek, Kajetán Sečkář

Vánoční koncert 
V úterý 19. prosince 2017 večer rozezněl svým 
zpěvem pěvecký sbor Gaudium Nástupní sál 
mikulovského zámku. Za účasti více než dvou 
set posluchačů se zde uskutečnilo společné vy-
stoupení tohoto hudebního tělesa s komorním 
orchestrem ZUŠ Mikulov. Akce se tentokrát 
zúčastnili i představitelé města Mikulova – pan 
starosta R. Koštial, paní místostarostka M. Les-
kovjanová a také mikulovský probošt P. Pacner. 
Sálem zněly nádherné vánoční melodie v podání 
sboru, poté skladby klasiků v podání orchestru 
a na závěr se obě tělesa představila společně, 
tentokrát úpravou slezských koled. Posluchači 
odcházeli velmi příjemně vánočně naladěni, za 
což patří dík všem členům sboru i orchestru.    

Dagmar Valová
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Jen málokdo by čekal, že po silvestrovském 
veselí, ve sváteční den 1. ledna po obědě, bude 
na mikulovském náměstí živo. Snad jen pár 
zbloudilých turistů?  

Ale tradice se mají dodržovat. A tak čtyřicítka 
duchem mladých členů Svazu důchodců se sviž-
ným tempem vydala zdolat dominantu našeho 
města. Na tradiční výstup na Sv. kopeček jsme 
vyrazili letos už počtvrté. 

Cestou jsme si stačili sdělit ještě čerstvé zá-
žitky ze Silvestra, probrat své nejbližší plány, ani 
jsme nestačili pocítit únavu a už jsme se těšili 

pohledem, který snad nikdy nezevšední. Nahoře 
jsme zvládli zapózovat pro pár skupinových mo-
mentek a vydali jsme se mírně zablácenou cestou 
na ul. Pavlovskou. Tady nás čekala sympatická, 
rovněž už tradiční, zastávka u Souchopů. Při svařá-
ku na zahřátí nechyběly ani moravské písničky.  

Celé to aktivně prožité odpoledne jsme zakonči-
li v CVČ, kde se každá z nás snažila blýsknout svými 
osvědčenými dobrotami. Velký dík patří manželům 
Lorenzovým, jejich guláš byl všemi chválen. S dob-
rým pocitem, že jsme správně vykročili do nového 
roku, jsme se v podvečer rozešli.       Jana K.  

Novoroční výstup na Svatý kopeček

S M A R T  P Ů J Č K A

5 000–50 000 Kč NA COKOLIV

SPLÁTKA 1× MĚSÍČNĚ
PRACUJI PRO JEDNOHO VĚŘITELE

TEL.: 773 681 772, 724 145 478

Řádková inzerce
• Nabízím pronájem většího pokoje ideálně pro dvě 

osoby. V rodinném domě v centru města. 
Ihned volný. Tel.: 775 058 427.

• Hledám někoho na výuku hry na kytaru pro 8letou 
dceru, začátečník. Cenu akceptuji. Děkuji předem. 
Tel.: 775 995 535.

HOTEL MAROLI
MIKULOV

přijme • obsluhu čerpací stanice
• recepční • pomocnou sílu 

do kuchyně • číšníka
Informace: Libuše Marcinčáková, 

tel.: 736 489 359,
e-mail: libamarcincakova@seznam.cz

Děkujeme 
všem 
zákazníkům 
za dosavadní 
přízeň 
a spolupráci. 

Kamennou prodejnu na Náměstí jsme uzavřeli, ale 
nadále nás najdete na eshopu www.nabytekrostanska.cz, 
kde můžete vybírat z bohatého sortimentu nábytku 
a dárkového zboží, dekorací i hraček. 
Mimořádná nabídka doprava zdarma do 31. 3. 2018 
(platí pro nákupy od 15. 1. 2018).

Radek si naděloval Halové tenisové turnaje, které jsou organizova-
né ČTS se rozběhly plným proudem a mikulov-
ský babytenista Radek Laššan je začal úspěšně 
a nadělil si k Vánocům vítězné dárky.

Dne 9. 12. 2017 se zúčastnil turnaje v TK 
Spytihněv. Zápasy se odehrávaly v hezkých te-
nisových halách ve Hvozdné, které jsou trénin-
kovým centrem Renaty Voráčové (profesionální 
tenistka – 29. hráčka žebříčku WTA ve čtyřhře). 
Radek se probojoval až do finále, kde zvítězil 4:1 
a z rukou R. Voráčové převzal pohár pro vítěze.

V dalším turnaji, kterého se účastnil v TK Na 
Dolině dne 28. 12. 2017 (který se skládá ze 2 tur-
najů a 1 MASTTERS), se opět probojoval až do 
finále, zvítězil 4:1, a tak si i po Vánocích nadělil 
pěkný dárek v podobě vítězství. Přejeme Radkovi 
do nového roku hodně zdraví, štěstí, úspěchů 
a hodně vítězných tenisových míčků. Ivan Laššan

PÁNSKÉ OBLEKY  
90% vlna – 4 900 Kč 

(úpravy jsou v ceně) – nebo formou 
Made-to-measure (měřenky).

Ateliér Mikulov, Mlýnská 131/9
tel.: 607 751 464

Facebook: Svatební Salon Eva

Ledová plocha pro všechny  
Ledová plocha ve sportovním areálu Základní školy Hraničářů je v provozu. Její provozní doba 
je upravena tak, aby sloužila i žákům při školní výuce. Odpoledne si může přijít zabruslit široká 
veřejnost a večer hokejoví nadšenci.  Jitka Sobotková

Cena je 40 korun na osobu. Bruslení pro školy a hokej je nutné objednat předem. 
Správce Radka Sehnalíka lze kontaktovat na telefonním čísle 702 870 640.
Ledovou plochu provozuje Mikulovská sportovní, servis chladícího agregátu provádí firma Emerson.

Pondělí–pátek
8.00–14.30 14.30–15.30 15.30–18.00 18.00–20.00

bruslení školy bruslení veřejnost hokej

Sobota–neděle
9.00–12.00 12.00–14.00 14.00–18.00 18.00–20.00

bruslení veřejnost bruslení veřejnost hokej
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Stolní tenis STP Mikulov
Hodnocení v půlce sezony.
Náš tým „A“ s prioritou postoupit do krajských sou-
těží a stát se tak úspěšný v rámci Jihomoravského 
kraje. Vedou tabulku okresního přeboru třídy 1.

Tým „B“ hraje okresní přebor třídy 2. a je zatím 
na 6. místě. Cíl je umístit se do 4. místa a zahrát 
si tak play off a zabojovat o postup do OP1.

Tým „C“ hraje okresní přebor třídy 3. a je na 
skvělém druhém místě s cílem postoupit do OP2.

Tým „D“, který je složen především z dětí 
a hrají okresní přebor třídy 4. Po dvou výhrách 
a sedmi prohrách jsou zatím na předposledním 
místě s cílem posunout se v tabulce výše.

Dále máme dva týmy dětí v okresním přeboru 
třídy 1. – Dorost. 

První tým na 5. místě s cílem posunout se do 
4. místa a zahrát si tak v play off o pohár. Druhý 
tým na 9. místě z dvanácti týmů dětí na okrese 
s cílem se zlepšit.

Tréninky dospělých probíhají v pondělí 
a středu od 19.00 do 21.00 v herně ZŠ Hrani-
čářů – malá tělocvična. Je zván každý, kdo by si 
chtěl tzv. pinknout. STP Mikulov

Mikulov má okresní 
přebornici ve stolním tenise
V sobotu 16. 12. 2017 se uskutečnil v Klo-
boukách u Brna okresní přebor mladších 
a nejmladších žáků/žákyň. Mikulov byl v za-
stoupení tří trenérů a devíti dětí.
Jako první se rozehrála skupina mladších 
žáků, kde první místo obsadil a přeborníkem 
na okrese se v této kategorii stal Klenovec On-
dřej (MSK Břeclav). Na druhém místě domácí 
z Klobouk Pilát Ondřej a dělené třetí místo 
putovalo do Klobouk a Břeclavi Huták Ondřej 
a Tichý Filip.

Kluci dále hráli čtyřhry, kde vyhráli Klenovec 
(MSK Břeclav) společně s Pilátem (Sokol Klobouky) 

před Staškem Michalem (STP Mikulov), který uza-
vřel pár s Kaňou Antonínem (Orel Šitbořice).

Holky rozehrály dvouhry v kategorii mladší 
žákyně a přebornicí okresu se stala Janoušková 
Nikola (MSK Břeclav) před svou kolegyní z klu-
bu Garčicovou Karolínou a třetí místo patřilo 
Hutákové Pavlíně z Klobouk. Za zmínku stojí, že 
4. místo získala Mikulincová Stela (STP Mikulov), 
která hladce postoupila ze skupiny, ale nezvládla 
finálové boje. Její chvíle ovšem přišla v kategorii 
nejmladších žákyň.

Čtyřhru dívek vyhrály holky z Břeclavi Ja-
noušková–Garčicová před děvčaty z Mikulova, 
Mikulincová–Langová.

Ve 13.30 h byla rozehrána kategorie nejmlad-
ších žáků a zde Mikulov zaznamenal a zúročil rok 
a půl práce s naší mládeží.

Ve dvouhrách kluků a přeborníkem okresu 
v této kategorii se stal Beneš Lukáš (MSK Břec-
lav), druhé místo pro Mikulov, a to Kalous Jakub 
a dělené třetí místo také pro Mikulov Novotný 
Mikuláš a Kaňa Antonín (Orel Šitbořice).

Čtyřhry hochů vyhrálo duo z Mikulova, Ka-
lous–Novotný před Staškem–Kaňou (STP Miku-
lov–Sokol Šitbořice).

Dále na pořadu dne byla dvouhra holek v ka-
tegorii nejmladších žákyň. První místo a titul 
okresní přebornice získala Stela Mikulincová 
(STP Mikulov), která ve finále porazila Hutákovou 
Pavlínu z Klobouk 3:0. Třetí místo pak získala 
dívka z Břeclavi Izáková Veronika. 

Čtyřhru děvčat vyhrály holky Hutáková (Sokol 
Klobouky) – Tichá (MSK Břeclav), druhé místo 
pro Mikulov Mikulincová-Feixová. Na prvním 
velkém turnaji se také poprvé ukázaly sourozenci 
Machovi Adéla a Zuzana (6 let), a Feixovi Tereza 
(6 let) a Matěj. Především překvapení jsme byli 
z Adélky Machové, která podala fantastický výkon 
a porazila dokonce tři holky, a to mnohem starší, 
nicméně zatím nestačila na silnější soupeřky. 
Chtěl bych také pochválit rodiče dětí, kteří se 
turnaje zúčastnili, a odměnou jim byla radost 
z jejich ratolestí.

Okresní přebor dospělých se den poté uskutečnil 
v Lanžhotě, kde v dvouhrách mužů vyhrál a titul 
okresní přeborník získal Baláž Branislav (Sokol 
Lanžhot), 2. Brozák Radek (STP Mikulov), 3.–4. 
Himal Tomáš (TJ Jevišovka), Kalivoda Petr (So-
kol Lanžhot). Čtyřhry 1. Baláž–Kalivoda (Sokol 
Lanžhot), 2. Konečný–Zajíc (TJ Jevišovka), 3–4. 
Brozák–Gajan ml. (STP Mikulov), Kratochvíl–Sed-
láček (Klobouky–Kobylí). Roman Mikulinec

Mikulovský box čeká 
zajímavá jarní sezona 

Mikulovští boxeři, členové SPARTA BOXING 
CLUBu Mikulov, se připravují na jarní sezonu 
2018, kdy je čekají souboje od ligových kol až 
po Mistrovství České republiky. 

V prosinci si přivezli z Prahy důležité zkuše-
nosti, když se 16. 12. potkali se zahraničními 
boxery o třídu zkušenějšími. Vladimír Skalský se 
utkal s Ukrajincem Alexem Dimitrim a prohrává 
3:0 na body. Míra Vodák změřil síly s Turkem 
Jordanem Arjounem a prohrává ve vyrovnaném 
souboji těsně na body 2:1.

Po Vánocích, 28. 12., se zase zúčastnili me-
zinárodního sparingu u spřáteleného klubu 
na Slovensku v Novém Mestě nad Váhom. „Na 
těchto kontaktních trénincích se jedná hlavně 
o výměnu zkušeností mezi kluby na mezinárodní 
úrovni, a to nás posouvá dopředu,“ říká trenér 
Peter Hlavenka. 

V únoru jedou mikulovští boxeři do Trutnova 
na Mistrovství ČR juniorů a juniorek, v březnu 
v Českých Budějovicích bude Mistrovství ČR ka-
detů a kadetek, v květnu je pak čeká v Prostějově 
Mistrovství ČR školní mládeže.

Kromě toho budou probíhat ligová jarní kola 
oblasti Morava a Slezsko. První kolo bude už 27. 
ledna v Hrušovanech u Brna. 

Mikulovští se ale intenzivně i organizačně 
připravují na 26. května, kdy bude přímo na 
mikulovském zámku probíhat 6. kolo jarní ligy 
a slavnostní galavečer s hvězdami českého i me-
zinárodního boxu. 

Noví zájemci o box, ať už děti, muži či ženy, 
mohou přijít každé úterý od 18 do 19 hodin 
do tělocvičny na ulici Školní, nebo si domluvit 
schůzku s trenérem Peterem Hlavenkou na tel. 
704 336 110. Jitka Sobotková,

  foto: archiv SPARTA BOXING CLUB Mikulov
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I N Z E R C E  / R Ů Z N É

AKCE PLATÍ DO KONCE ROKU 2017

www.topoptik.cz

v rámci kampaně Slepí vrazi
LEDNA 2018

PRODLOUŽENO

Prosinec v G-centru
Poslední měsíc kalendářního roku patří k období, 
které prožívá každý po svém, je to čas rozjímání 
a bilancování a s ohledem na advent a oslavu Vánoc, 
je také tradičně spjat s kulturně společenskými vy-
stoupeními a společnými setkáními v domově. 

U nás vrcholily přípravy na jedno z nekrás-
nějších období roku, vytvářeli jsme tematické 
dekorace a pekli vánoční cukroví.  

Každou adventní neděli, tedy 3., 10., 17. 
a 24. prosince, byla zapálena vždy jedna nová svíč-
ka, a to na vlastnoručně vyrobených věncích, které 
zdobily společné prostory a klienti si tak připomínali 
odpočítání každého uplynulého týdne adventu. 

Před svátkem Mikuláše 5. prosince jsme v do-
mově přivítali pěvecký sbor „Studánka“ z Březí. 
Zpěvačky zazpívaly koledy a seniorům udělaly 
radost. Podle zvyklosti v předvečer Mikuláše 
navštívilo nás nesourodé trio, a to jmenovaného 
s andělem a čertem, respektive čerticí. Nepřišli 
však strašit a děsit, nýbrž potěšit a připomenout 
tradici, která je v naší zemi zakořeněna hodně 
dlouho. Každý klient dostal malý dárek a s úsmě-
vem dal vzpomenout dobám dříve minulým. 

V sobotu 9. prosince jsme měli po roce mož-
nost poslechnout krásné písně v podání cimbálové 
muziky Kasanica. Téměř profesionální hudebníci 
u nás udělali radost již poosmé, známými písněmi 
vyvolali úsměvy, ale také slzičky na tvářích někte-
rých z přítomných seniorek. Děkujeme a vážíme si 
přízně, kterou nám Kasanica pravidelně každý rok 
přináší potěšení! 

Hned v úterý 12. prosince k nám opět po roce 
zavítalo mužské pěvecké těleso bTET, zpěváci, kteří 
zazpívali spoustu krásných písní a koled, samo-
zřejmě v doprovodu hudebních nástrojů. Nejedno 
oko nezůstalo suché, a kdo znal, zpíval a radoval 
se z momentální chvíle. Děkujeme zpěvákům 
a budeme se těšit opět za rok!

Ve čtvrtek 14. prosince byl pomyslnou teč-
kou zakončen kulturní život v domově v období 
adventního času: navštívily nás děti z mateřské 
školky Sluníčko se svým milým vánočním pásmem, 
zazpívaly, zarecitovaly a zatančily všem přítomným 
seniorům. 

Děkujeme a rádi malé Mikuláše a andílky u nás 
uvidíme i v příštím roce!   

V pondělí 18. prosince byla uspořádána vá-
noční besídka pro obyvatele v DPS Pod Strání. 
Skupinka dětí z nedaleké mateřské školky před-
vedla krásné pásmo říkanek a tanečků, což bylo 
přítomnými diváky oceněno potleskem. Ve druhé 
části kulturního odpoledne vystoupily zpěvačky 
z řad nájemnic domu a zazpívaly ze svého reper-
toáru převážně koledy.    

Adventní návštěva dobrovolnice Darji proběh-
la v úterý 19. prosince. Téma bylo ryze vánoční, 
povídalo a diskutovalo se o betlému.

Děkujeme paní Darji za celoroční přízeň a těší-
me se na návštěvy v následujícím roce!

Pomyslný vrchol období adventu přišel ve čtvrtek 
21. prosince, kdy byla připravena tradiční společná 
„štědrovečerní večeře“ s dárky pro klienty. V pod-
večer jsme zasedli ke slavnostně prostřené tabuli, 
mezi námi přivítali vzácného hosta, a to probošta 

mikulovské kapituly pana Pavla Pacnera. Po proslo-
vu ředitele se slova ujal právě pan probošt, který 
připomněl prapůvod oslavy Vánoc a před podáním 
večeře se s přítomnými za všechny pomodlil. Ser-
vírováno bylo tradiční menu, rybí polévka, rybí filé 
a bramborový salát. K pití se podávalo víno z vinař-
ství Marcinčák. Po večeři jsme poseděli a pochutnali 
si na vánočním cukroví vlastní výroby.

Na závěr příjemného večera každý senior dostal 
dárkovou tašku s obsahem, který sponzorovali spo-
lečnosti: Dentimed, Depend, Hartmann-Rico, Tena, 
lékárna U Lva Mikulov a Nadace paní Ivany Zemano-
vé. Všem upřímně děkujeme! Dále děkujeme společ-
nosti Allmark za přípravu výborného slavnostního 
menu a dodání vína na štědrovečerní tabuli.

Poslední společnou akcí v roce 2017 byl v pátek 
29. prosince společný přípitek na nový rok. Paní 
vrchní popřála seniorům v jídelně hlavně zdraví 
a spokojený život v domově a všichni si „přiťukli“ 
sektem na pohodový nový rok 2018.

Děkujeme našim smluvním partnerům a dodava-
telům za spolupráci v roce 2017 a těšíme se na 
spolupráci v roce 2018. Našim klientům, jejich 
rodinným příslušníkům a zaměstnancům přejeme 
úspěšný rok 2018.

Více z našeho života se dozvíte na webových 
stránkách: www.gcentrummikulov.cz, část: Aktu-
ality z našeho života. Pavel Rous

Zapálení čtvrté adventní svíce
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Místní organizace svazu 

důchodců ČR 
V prosinci jsme ochutnali od všeho
Byly termály (Pasohlávky i Györ).
Byly dvě přednášky: našeho tradičního lektora 
Daniela Lyčky o cihelnách okresu Břeclav (Nejdek, 
Drnholec, Pohořelice, Mikulov, Vlasatice, Dolní 
Dunajovice, Velké Bílovice, Bulhary a Úvaly), kte-
ré dobře fungovaly již před válkou, obnovily svou 
činnost po válce, ale vývojem politické situace byly 
rušeny a stávaly se z nich většinou objekty JZD. 
Pouze novosedelská cihelna je funkční dodnes. 
Kromě našich členek byla na přednášce řada hostí, 
převážně mužů nejen z Mikulova, ale i dalšího oko-
lí, a sběratelů kolkovaných cihel. O knihu D. Lyčky 
byl velký zájem a zůstalo mu jen několik kusů. 

Druhá přednáška byla velmi zvláštní. Poskytli 
jsme prostor organizaci, která má za cíl ochranu 
pralesa jak u nás na Valašsku, tak v Indonesii. 
Aktivisté zaujali svým nadšením a zápalem pro 
nevšední věc nejen několik našich členů, ale 
i početnou skupinu hostů. Podávalo se i občer-
stvení jako cizrnová pomazánka, mrkev, plátky 
jablek sypané skořicí apod.

Byla dílnička s paní Pavlou Porubskou, kde 
jsme po několika sezeních s přípravou dárků pro 
jubilanty, již podruhé chystaly s velkým nadše-
ním hvězdy na výzdobu svých oken a plánovaly 
další akce. Zkusíme i jiné lektorky.

Byl zájezd do Kittenbergských zahrad v Schil-
tern, které již známe z léta a o něž byl velký zájem 
jako o adventní akci. Účastníci nejenže nebyli 
zklamáni, ale byli přímo nadšeni. I počasí bylo 
příznivé, atmosféra družná, zakoupené červené 
čepičky posloužily ještě jednou při zpívání koled 
na mikulovském náměstí.

Byl výlet na Rybniční zámeček, pro nás již 
tradiční, který láká procházkou zimní přírodou 
LVA a nadšením z neotřelých vánočních aranžmá 
studentů Mendelovy univerzity v Lednici.

Byla i vycházka, opět tradiční, novoroční, na 
Svatý kopeček, jejíž popularita roste. Po vánočním 
lenošení jsme jí zahájili aktivně nový rok 2018.

Samozřejmě jsme se zúčastňovali v nemalém 
počtu koncertů, vernisáží, výstav a dalších akcí 
„vánočního Mikulova“.

Stručný výčet plánovaných aktivit roku 2018, kte-
rý byl zveřejněn na předvánočním posezení:

S poznávacími zájezdy jste byli seznámeni již 
v minulém Zpravodaji.

Nadále budou každý měsíc pořádány zájezdy 
do termálů jak v Pasohlávkách, tak v zahraničí 
(Vel. Meder, Mošoň, Dunajská Streda, Györ).

Jsou plánována tři divadelní představení v Brně. 
První z nich, činohra Želary, již na pondělí 26. břez-
na. Přihlášky a placení 6. února. Nezapomeňte, že 
rozhodující je pořadí přihlášených, nikoliv věk, jak 
jsme spíše žertem uvedli v kině při posezení. Totéž 
platí i pro zájezd na Bouzov, do Litovle a Loštic, 
jenž bude ve středu 21. 3.

Co letos nebude, jsou pobytové zájezdy tuzemské 
i zahraniční, s výjimkou Teplic. Ty se platí 9. 1. O ak-
cích „Naší univerzity třetího věku“ a sportovních 
aktivitách zase v příštím čísle.  Dobromila Vlčková

Klub seniorů informuje
Ve druhé polovině měsíce prosince se uskutečnily 
hned dvě velmi pěkné a zdařilé akce. Dne 12. 12. 
se v klubu centra konala tradiční akce, a to Ši-
kovné ruce. Osmnáct našich členek pod vedením 
naší skvělé lektorky paní Ivanky Šrámkové vyrá-
bělo krásné vánoční růže. Ty se všem opravdu 
moc povedly. Vedení Klubu seniorů děkuje naší 
Ivance za ochotu, obětavost, ale především za 
velkou trpělivost s námi dříve narozenými.

Další skvělou akcí byla Silvestrovská merenda, 
která se konala dne 27. prosince v sále centra. 
I toto slavnostní odpoledne byl sál centra stylově 
vyzdoben. Nechyběl vánoční stromeček, voňavé 
větvičky, stříbrné šišky a všude plno svíček. Ani 
kulturní program si nezadal, byl mimořádně veselý 
a také nemohly chybět vtipy a úsměvné scénky. 

Mezi nás přišli i milí hosté, a to zastupitelé našeho 
města, paní Hana Míčková, zástupkyně ředitele ZŠ 
Pavlovská, a také ředitel zařízení Srdce v domě 
v Klentnici pan Zbyněk Tureček. Téměř šedesát 
účastníků této tradiční a velmi oblíbené akce 
se nejen vesele a spontánně bavilo, ale také si 
pochutnávalo na výborně propečených kuřatech 
z dílny pana Michala Marcinčáka. Nechybělo ani 
chutné cukroví, které upekly naše členky a také vy-
robily vynikající jednohubky. Podával se i výborný 
svařáček a nezapomněli jsme ochutnat vynikající 
slivovičku, kterou nám věnovali naši zlínští přá-
telé. K tanci a poslechu tentokrát hrál pan Miloš 
Škamrada a na naše pozvání přišla i jeho manžel-
ka Jitka. Naši senioři se v kole točili jako zamlada. 
Veselé a zábavné odpoledne se všem zúčastněným 
moc líbilo a domů odcházeli nadmíru spokojeni. 
Na toto důstojné rozloučení se starým rokem bu-
deme rozhodně hodně dlouho vzpomínat.

Vedení Klubu seniorů děkuje členkám pěvec-
kého sboru za velmi pěkný kulturní program, 
dále všem těm, kteří zdobili a připravovali sál, 
pekli cukroví a vyráběli jednohubky, pečovali 
o naše seniory a provedli úklid po akci. Všech-
ny je nelze vyjmenovat, protože seznam by byl 
opravdu hodně dlouhý. Poděkování patří i panu 
Zbyňku Turečkovi a paní Valince Eliášové za milé 
sponzorské dary. Všem moc a moc děkujeme!

Upozornění pro naše členy: Již začátkem nové-
ho roku byla zahájena pravidelná činnost v klu-
bu, a to: • každé pondělí – Dámský klub – 8.30  
hodin – naše klubovna • každé úterý – Schůzky 
sboru – 14.00 hodin – naše klubovna • každý 
čtvrtek – Cvičení žen – 9.00 hodin – sál centra  

Připomínám:
Dne 17. 1. ve 14.00 hodin se v sále centra usku-
teční Výroční členská schůze. V kulturním pro-
gramu vystoupí děti MŠ Habánská a pěvecký sbor 
Ptáčata ze ZŠ Valtická. Bude zhodnocena činnost 
klubu za uplynulý rok a také budete informováni 
o připravovaných akcích v roce 2018. Přijďte, 
těšíme se na Vás!

Vedení Klubu seniorů blahopřeje našim dlou-
holetým členkám: paní Martě Gregorové a Marii 
Viceníkové, které se v měsíci lednu dožívají vý-
znamného životního jubilea. Přejeme pevné zdraví 
a hodně optimismu do dalších let. Blahopřejeme!
 Libuše Danielová  

O K É N K O  S E N I O R Ů
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EKOLOGICKÁ
LIKVIDACE VOZIDEL

Za kompletní vozidlo až 3 000 Kč.
Odtah autovraku ZDARMA.

Vystavení dokladu o ekologické likvidaci 
ZDARMA IHNED PŘI PŘEVZETÍ.

Provoz: Pod Hradbami 176, 
Moravský Krumlov

Mobil: 608 402 185
E-mail: likvidacevozidel.mk@seznam.cz

www.likvidace-vozidelmk.cz

• Koupíme byt 2+1/3+1 
v Mikulově. Dohoda jistá. 

Tel.: 605 982 553.

• Zajištění manželé hledají 
ke koupi RD – nabídněte. 

Tel.: 604 590 583.

PLETIVA
PLOTY

BRÁNY, BRANKY
Brněnská 32, Mikulov
tel.: 519 511 789, 
721 223 994
prodejna@kovoprokes.cz

ZIMNÍ AKCE 

20 % SLEVA

VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ 
a KUCHYNĚ NA MÍRU

VZORKOVNA: MIKULOV, VALTICKÁ 36
(PRŮMYSLOVÝ AREÁL SMĚR VALTICE)

TEL.: 724 089 180
WWW.JGINTERIER.CZ

Cestovní agentura
Merlin

Kostelní nám. 2, Mikulov
Tel./fax: 519 512 368, www.ckmerlin.cz

Hledáme servírku / číšníka
do restaurace U Obřího soudku

na Náměstí v Mikulově.
Kontakt: +420 775 973 832

info@ckmerlin.cz

MERLIN

C
E

STOVNÍ AGENTU
R

A

KONTEJNEROVÁ 
DOPRAVA
Erika Hanušková

Přijmeme řidiče skupiny C, 
strojníka a brigádníky 
na pomocné práce. 

Kontakt: Marian Hanuška, 
tel.: 603 530 852

MOL
ČERPACÍ STANICE MIKULOV

PŘÍJME DO NOVÉHO MODERNÍHO 
PROVOZU VĚTŠÍ POČET PRACOVNÍKŮ
NÁSTUPNÍ PLAT 20 000 Kč + ODMĚNY 

INFO: PETR RADKOVIČ  
MOB.: 602 702 949

E-MAIL: Petr.radkovic@tiscali.cz


