
Město Mikulov vyhlašuje soutěž pro žáky zá-
kladních škol a studenty středních škol k vý-
ročí osvobození našeho města. To si tradičně 
připomínáme 22. dubna.

„Je velmi důležité, aby se na události druhé světo-
vé války a osvobození nezapomínalo a aby mladá 
generace znala pohnutou historii svého města 
a své země. I proto přicházíme s touto soutěží 
a věříme, že se do ní děti a mládež zapojí, a díky 
ní si i rozšíří své znalosti o městě, ve kterém 
žijí,“ řekla místostarostka města Mikulov Marie 
Leskovjanová. 

Soutěž bude probíhat ve dvou kategoriích, 
a to výtvarné a vědomostní. Město Mikulov na ní 
spolupracuje se základními a středními školami 
v Mikulově. 

„Úkolem soutěžících bude připravit prezentaci 
na téma 2. světová válka a osvobození Mikulova. 
Možnostmi jsou například osudy vojáků a pad-
lých v Mikulově, boje o zámek, každodenní život 
za války, osvobození Mikulova, o čem kroniky ml-
čí, vzpomínky pamětníků. Námětů je spousta a je 
jenom na žácích a studentech, jak téma pojmou,“ 
doplnila místostarostka. 

Výsledkem ve výtvarné soutěži by měl být pos-
ter o minimální velikosti A2 a je pouze na řešite-
lích, jakou techniku k jeho vytvoření použijí.

Výsledkem vědomostní soutěže může být 

literární příběh, povídka, báseň, videoprojekce, 
prezentace nebo i divadelní ztvárnění. Součástí 
vědomostní soutěže bude i kvíz, který soutěžící 
budou vyplňovat ze znalostí o 2. světové válce 
a Mikulovu.

Kategorie výtvarné soutěže:      
•  ·týmy I. stupně základní školy 
•  ·týmy II. stupně a odpovídající ročníky vícele-

tých gymnázií
•  ·týmy středních škol a gymnázií

Kategorie vědomostní soutěže:      
•  ·týmy II. stupně a odpovídající ročníky vícele-

tých gymnázií
•  ·týmy středních škol a gymnázií

Hotové výtvarné práce je možné odevzdat do 
13. dubna 2018 na sekretariátu starosty města 
Mikulov. Prezentace jednotlivých týmů ve vědo-
mostní soutěži a test se budou konat v Městském 
kině v týdnu od 16.–20. dubna (termín bude 
upřesněn). 

Výsledky soutěže budou vyhlášeny v neděli 
22. dubna během pietního aktu 73. výročí 
osvobození města u pomníku rudoarmějce 
v parku na ulici Piaristů. Autoři vítězných pra-
cí v obou kategoriích získají hodnotné ceny.

 Jitka Sobotková
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Přístup města Mikulova k městským bytům se 
v posledních letech výrazně změnil. Ve vlast-
nictví města je nyní 381 bytů a většina z nich se 
nachází v domech na Náměstí a v jiných památ-
kově chráněných objektech ve městě. Výjimkou 
jsou jen byty na sídlišti, kde město vlastní jeden 
bytový dům a podkrovní byty vybudované s pomo-
cí dotace a půjčky občanů, kteří v bytech bydlí. 
Tyto závazky však již město uhradilo. Městské byty 
spravuje společnost TEDOS Mikulov, s. r. o. 

„S příchodem nové paní ředitelky Tedosu, paní 
Světly Štanglerové jsem získala partnera, který na 
správu bytů nahlíží stejně jako já,“ říká místosta-
rostka města Marie Leskovjanová. „Začaly jsme 
komplexní kontrolou všech bytů v majetku města. 
Pro každý byt byla zpracována zpráva, která ob-
sahuje zhodnocení stavu a požadavky na opravu. 
Výsledkem je zpracování postupu oprav podle 
závažnosti závad,“ dodává místostarostka.

Kontrola bohužel prokázala, že stav některý 
bytů je velmi špatný. Souvisí samozřejmě i s tím, 
že jsou ve starých domech, jejichž údržba je velmi 
nákladná. Ale i byty na sídlišti mají své problémy. 
Proto město přistoupilo k navýšení nájmu o 15 % 
a získané prostředky přidalo k penězům určených 
v rozpočtu na údržbu bytů. I přes toto navýšení 
dosahuje nájem v městských bytech 50 % tržního 
nájmu v ostatních bytech ve městě.

„Kromě havarijních oprav dáváme do pořád-
ku hlavně volné byty. Většinou jde o kompletní 
opravu elektroinstalace, vodoinstalace a topení. 
Všechny tyto části nebyly dlouhodobě řešeny. 
Záměrem je ovšem byt opravit tak, aby nový 
uživatel neměl s bydlením žádné problémy a byl 
dlouhodobě spokojeným nájemníkem. U bytů 
řešíme i tepelně izolační vlastnosti. Jde nám 
o to, aby náklady na bydlení v městských bytech 
odpovídaly požadavkům dnešních náročných 
nájemníků,“ doplnila Světla Štanglerová

I když jsou opravy poměrně nákladné, daří 
se je realizovat.

V roce 2015 celková rekonstrukce bytů na Val-
tické 3, Brněnské 6, Náměstí 20 a 21, Kapucínské 
17, Husově 20, příprava celkové rekonstrukce 
bytového domu na Venušině 31 – dotace na vy-
budování 8 bytů. Celkem 14 bytů.

V roce 2016 celková rekonstrukce bytů na Hu-
sově 20, Náměstí 23, Nová 15 – 2 byty, Kostelním 
nám. 2 a 4, Kapucínské 7, Hraničářů 2, 3, Huso-
vě 4, Svobody 23, Vídeňské 17, zateplení bytů na 

Soutěž k výročí osvobození Mikulova

Městské byty – jak město 
s tímto majetkem hospodaří?
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ve čtvrtek
8. března 2018

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 

Informace o pronájmu bytů
Město Mikulov pronajímá
• byt 2+1 na Náměstí 27, Mikulov (Zveřejnění 
č. 1/B-2018)
• byt 3+1 na ul. Brněnská 6, Mikulov (Zveřejnění 
č. 2/B-2018)
Prohlídky bytu se uskuteční 26. 2. a 5. 3.

Bližší informace naleznete na úřední desce MěÚ 
Mikulov a webových stránkách www.mikulov.cz 
v sekci „Nabídka městských bytů“ nebo na ma-
jetkoprávním odboru Městského úřadu Mikulov, 
tel.: 519 444 525. Majetkoprávní odbor MěÚ Mikulov

PROGRAM:
1. Zahájení

2.  Kontrola usnesení č. 23/2017/H ze dne 

13. 12. 2017 

3.  Zpráva o činnosti RM za období od 13. 12. 2017 

do 6. 2. 2018

4.  Zápis z jednání kontrolního výboru konaného 

dne 6. 12. 2017 a 14. 2. 2018

5.  Zápis z jednání osadního výboru konaného 

dne 29. 1. a 9. 2. 2018

6.  Zápis z jednání finančního výboru  

7.  Prodeje, koupě, majetkoprávní záležitosti

 7/1   Žádost o odkoupení části pozemku 

p. č. 3281/1 v k. ú. Mikulov na Moravě 

ul. 1. května, žadatel J. N.,

 7/2  Žádost o prodej nemovitých věcí – částí 

pozemků p. č.: 3088/387, 3088/477, 

3088/478 v k. ú. Mikulov na Moravě, 

žadatelé K. a P. Ch. (zápis z jednání)

 7/3  Prodej nemovitostí – bytu č. 1073/11 na 

ul. 22. dubna č. p. 1073, 7074 a 1075, vč. 

spoluvlastnických podílů na společných 

částech budovy a pozemku, kupující: R. Š.

 7/4  Prodej nemovitostí – jednotky č. 1175/7 

(jiný nebytový prostor) na ul. 22. dubna 

č. p. 1174 a č.p. 1175, Mikulov, vč. spo-

luvlastnických podílů na společných částech 

budovy a pozemku, kupující: R. Š.

8.  Návrh na změnu organizace pořádání Pálav-

ského vinobraní

9.  Rozpočet města Mikulov na rok 2018

10.  Vyhodnocení Strategického plánu města Mi-

kulov a Akčního plánu města Mikulov

11.  Návrh dohody o vytvoření společného školské-

ho obvodu a změna OZV o stanovení obvodů 

základních škol

12.  Žádost o individuální dotaci z rozpočtu města 

Mikulov v roce 2018 – Turistické informační 

centrum Mikulov, o. p. s.

13.  Vyhlášení dotačních programů města Mikulov 

pro rok 2018

14.  Pravidla pro udělování čestného občanství 

města Mikulova

15.  Dotazy, připomínky, podněty a žádosti o in-

formace členů ZM

16.  Návrhy, připomínky a podněty občanů města

17. Závěr

V Mikulově dne 14. 2. 2017

 Rostislav Koštial, starosta města Mikulov

P O Z V Á N K A
na zasedání zastupitelstva města ve středu 28. února 2018 v 16.00 hodin

v zasedacím sále v budově Městského úřadu Mikulov

(dokončení ze str. 1)
Náměstí 23 a 24, zateplení bytů na Větrné 1, 2, 3, rekonstrukce bytového 
jádra na Hraničářů 3 – dvakrát. Celkem 22 bytů.

V roce 2017 celková rekonstrukce bytů na Náměstí 10 – 2 byty, Náměstí 
27 – 3 byty, Růžové 22 – 4 byty, Vídeňské 17 – 2 byty, zateplení bytů na Vě-
trné 4, 5, 6, Náměstí 20, 21, s podporou dotace ministerstva kultury 2 byty 
na Zámecké 7. Celkem 21 bytů.

Celkem bylo již opraveno 57 bytových jednotek. 
V letošním roce probíhá rekonstrukce bytů na Náměstí 8, 10, 17, 24, 

Vídeňské 17, Růžové 3 – 2 byty, Vídeňské 35 – 6 bytů. Dále zateplení dalších 
střešních bytů na Větrné 7, 8, 9. 

„Očekáváme schválení dotace na celkové zateplení bytového domu na 
Hraničářů a dokončení celkové opravy domu Venušina 31 z již schválené 
dotace,“ upřesnila dále Marie Leskovjanová. 

Postupně dochází k opravě suterénu jednotlivých domů, k řešení vlhkosti 
i opravě střech a půdních prostor. Celkem bylo do oprav městských bytů od 
poloviny roku 2015 do konce roku 2017 investováno 29 518 000 korun.

„Velmi nás těší, že noví nájemníci jsou s byty spokojeni,“ dodala na závěr 
místostarostka Marie Leskovjanová.

Jitka Sobotková

Mikulovská výstava vín na zámku
Mikulovský zámecký sál bude v sobotu 10. března patřit tradičně všem 
příznivcům vína. Výstava vína mikulovské vinohradnické podoblasti je stálicí 
ve vinařském kalendáři a pořadatelé z vinařského spolku Moravín Mikulov 
počítají opět s hojnou účastí. „Všichni návštěvníci se mohou těšit na pestrou 
nabídku vín a letos jsme jako novinku zavedli předprodej vstupenek. Až do 
5. března si je za zvýhodněnou cenu 300 korun můžete koupit v informačním 
centru na náměstí,“ řekl Vojtěch Pazderka, předseda Moravínu. 

Vstupné zahrnuje volnou degustaci všech vystavovaných vín, skleničku 
a katalog. Výstava začíná v zámeckém sále v sobotu 10. března v 10 hodin. 

Jitka Sobotková
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V březnu začne oprava na železniční trati mezi Valticemi a Mikulovem. 
Přibližně miliardová investice by měla trvat do konce roku 2018. Úpravy 
naváží na opravy mezi Bořím lesem a Valticemi, které probíhaly loni. Úse-
ky jsou součástí vlakové trati mezi Břeclaví a Znojmem, kudy jezdí osobní 
vlaky několikrát denně.

Cestující tak musí počítat s výlukou. „Stavební práce potrvají v nepřetržité 
kolejové výluce od 3. dubna do 10. října a zahrnují kolejové úpravy asi dva-
náctikilometrového úseku mezi Valticemi a Mikulovem,“ sdělila mluvčí Správy 
železniční dopravní cesty Kateřina Šubová. V úseku mezi Novosedly a Valtice-
mi bude po dobu rekonstrukce jezdit náhradní autobusová doprava. 

Součástí úprav bude vznik nové železniční stanice Sedlec u Mikulova se 
dvěma kolejemi. „V Mikulově se zredukuje kolejiště kvůli vybudování nového 
nástupiště a zároveň se prodlouží dvě koleje ve směru na Znojmo pro dosa-
žení požadované délky,“ doplnila Kateřina Šubová. V Sedleci i v Mikulově 
vzniknou nová nástupiště pro pohodlný nástup z/do vlaku

Rekonstrukci vítá i mikulovský starosta Rostislav Koštial: „Vlakové ná-
draží je opravdu v žalostném stavu, takže každý posun je pokrok.“ 

Správci železnice plánují také celkovou rekonstrukci mikulovské výprav-
ní budovy. „V této věci jednáme i s městem. Letos plánujeme zpracování 
projektu stavby, realizaci pak v roce 2019. Celkové náklady předpokládáme 
ve výši pětadvaceti milionů korun,“ doplnila Kateřina Šubová. 

Po modernizaci projedou vlakové soupravy daným úsekem rychlostí 
až 120 kilometrů za hodinu. Stavba také zahrnuje rekonstrukci tří mostů 
a patnácti propustků. Úpravy zabezpečovacího zařízení umožní dálkové 
ovládání stanic Boří Les, Valtice, Sedlec a Mikulov. 

Celý úsek mezi Břeclaví a Znojmem měří devětašedesát kilometrů. Cel-
kové investiční náklady na první úsek Valtice–Boří Les byly cca 704 mil. Kč. 
Celkové investiční náklady úseku Valtice–Mikulov jsou 1,074 mld. Kč. Opra-
vy na dvaadvaceti kilometrech tratě tedy vyjdou na 1,77 mld. Kč.

Jitka Sobotková

V Mikulově by mělo vyrůst sportovně zábavní centrum TEPfactor. Sou-
kromá společnost ho chce vystavět na okraji města, kde koupila před třemi 
lety pozemky, a rozšířit tak nabídku služeb a svým ambiciózním projektem 
podpořit turistický ruch ve městě. 

V nově vystavěném areálu má vzniknout herna inspirovaná známou te-
levizní soutěží Pevnost Boyard. Zábavu a adrenalin by tu mělo najít tisíce 
návštěvníků. Je určena pracovním a sportovním týmům, rodinám s dětmi, 
školám anebo skupince přátel.

Společnost TEPfactor chce začít stavět už koncem roku a provoz herny 
spustit napřesrok. Areál bude zajímavý nejenom svým zaměřením, ale také 
způsobem financování. Do jeho stavby se totiž může zapojit každý zájemce. 
„Stavba bude probíhat ve třech etapách a náklady s ní spojené budou fi-
nancovány kromě vlastních zdrojů společnosti také s pomocí dluhopisů pro 
drobné investory,“ upřesnil ředitel TEPfactoru Jan Daneš.

Od začátku záměru vybudovat tento areál v Mikulově jednala společ-
nost TEPfactor s vedením města. „Od počátku jsme investorům vycházeli 

maximálně vstříc, hledali jsme možné řešení v rámci lokality, územního 
a regulačního plánu. Tuto aktivitu maximálně vítáme, protože zpestří na-
bídku města,“ řekl starosta města Rostislav Koštial.

Mikulovský komplex bude z architektonického hlediska respektovat 
krajinu a zástavbu v okolí. Výstavba má probíhat ve třech etapách. „První 
etapu představuje herní dům s pětadvaceti úkoly a kapacitou sto lidí. Druhá 
etapa počítá s výstavbou ubytovacího zařízení také pro sto lidí. Třetí etapou 
je vybudování wellness a konferenčních prostor,“ říká ředitel TEPfactoru Jan 
Daneš. „Interiér bude v duchu tzv. steampunku, plný technologických prvků, 
ozubených kol a futuristických strojů,“ doplňuje Jan Daneš. 

Výstavba herní budovy by v rámci první etapy měla spolknout přibližně 
30 mil. korun. Tato investice bude financována z firemních dluhopisů, které 
garantují drobným investorům roční úrok 7 % při splatnosti tři roky. Podle 
předpokladů bude mít moravský projekt v roce 2019 roční obrat 15 miliónů 
korun a v roce 2020 již 20 milionů korun, tudíž dostatek financí na splacení 
dluhopisů. Jitka Sobotková, vizualizace: archiv TEPfactor

Chystá se modernizace železniční trati mezi Valticemi a Mikulovem

Výstavba sportovně zábavního areálu TEPfactor v Mikulově by měla být zahájena ještě 
v tomto roce. K výstavbě pomůžou dluhopisy. 

Úsek trati Valtice–Mikulov je dlouhý asi 12 kilometrů.
•  Vznikne nová železniční stanice Sedlec u Mikulova se 2 dopravními 

kolejemi. 
•  V Mikulově vybudují nové nástupiště a prodlouží koleje ve směru 

na Znojmo. 
•  Do oprav jsou zahrnuté i rekonstrukce přejezdů pro rychlost 120 km/h, 

součástí bude rekonstrukce 3 mostů a 15 propustků.
• Náklady na opravu budou asi 1 miliarda korun.
• Práce potrvají od března do prosince 2018.
• Nepřetržitá výluka potrvá od dubna do října 2018.
•  Po dobu rekonstrukce vlaky v úseku mezi Valticemi a Novosedly na-

hradí autobusy.
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Okénko Městské policie
Výběr událostí za měsíc leden 2018. Více na 
www.zpravodajmikulov.cz.
Kdo ví, co všechno měl naplánováno drobný 

mikulovský zlodějíček r. 1986, který se po-
kusil odcizit z prodejny Tesco Mikulov dne 3. 
1. 2018 ve 14.50 hodin celkem zvláštní zboží. 
Kombinace sekundového lepidla a tří kusů 
prezervativů zn. Durex připadala zasahujícím 
strážníků docela nezvyklá. Samotnou krádež 
překazil pracovník ostrahy prodejny, který si 
všiml, že podezřelý zákazník si zboží rozbalil 
a po odložení obalu si jednotlivé kusy zboží 
následně strčil do kapes. Tímto vychytralým 
jednáním chtěl pachatel krádeže nejspíš asi 
přelstít elektronickou ochranu zboží, kdy vý-
stupní senzory reagují na potenciálně ukryté 
čipy! Podobně spáchané krádeže v prodejnách 
nejsou žádnou novinkou. Přivolaní strážníci 
MP Mikulov celou událost vyhodnotili jako 
spáchání přestupku proti majetku. Přestupek 
byl vyřešen uložením správního trestu, poku-
tou příkazem na místě. Spáchaný přestupek 
byl následně také oznámen do centrálního 
celostátního registru přestupků.

Dne 5. 1. 2018 ve 22.45 hodin zaregistroval 
operátor městského kamerového systému MP 
Mikulov, že na ul. Piaristů se před jedním noč-
ním barem schyluje k hromadnému incidentu, 
kterého by se mohlo zúčastnit několik osob! 
Z uvedeného důvodu byla na místo ihned vy-
slána autohlídka MP Mikulov a také autohlídka 
Policie ČR. Zasahující strážníci a spolupracující 
policisté na místě provedli kontrolu všech pří-
tomných osob a tím pádem došlo ke zklidnění 
celé problémové „barové komunity“. Přítom-
ným osobám bylo následně doporučeno, aby 
se raději zdržovali uvnitř samotné provozovny 
a nenarušovali tak veřejný pořádek. 

Dne 19. 1. 2018 ve 20.00 hodin zasahovala hlídka 
MP Mikulov v areálu zámku Mikulov, kde byl na-
lezen u altánku na zemi spící místní muž r. 1977. 
Strážníci z důvodu dobré místní znalosti věděli, 
že se v tomto případě jedná o osobu, která často 
holduje požívání alkoholických nápojů ve značné 
míře! Odhad situace byl i tentokrát velmi přesný. 
V tomto případě nepřicházel v úvahu převoz po-
licií na protialkoholní záchytnou stanici, jelikož 
nalezená osoba byla velmi podchlazená a také 

apatická. Z důvodu obav o zdraví nalezené osoby 
byl na místo přivolán zdravotnický výjezd RZS, 
který nalezeného muže eskortoval na odborné 
vyšetření do nemocnice v Břeclavi. 

Dne 24. 1. 2018 ve 14.45 hodin byl v lokalitě ul. Br-
něnské v Mikulově nalezen zraněný pes-kříženec. 
Zranění psa si vyžádalo zákrok veterinárního 
lékaře. Ošetřený pes byl v následujících dnech 
převezen MP Mikulov do smluvního útulku 
v Bulharech. Nechybí snad někomu tento pes? 
Kontakt a informace přes MP Mikulov. Dalšího 
psa nalezli strážníci MP Mikulov ve večerních 
hodinách u prodejny Tesco Mikulov. Jednalo se 
o psa mopse, který byl uvázaný na vodítku u pro-
dejny. Šetřením na místě nebyl strážníky zjištěn 
jeho majitel. Z tohoto důvodu strážníci naleze-
ného převezli do záchytných kotců MP Mikulov. 
Následující den se dostavila na MP Mikulov maji-
telka psa a strašně se omlouvala. Dále uvedla, že 
včera trochu slavili a přítel byl večer nakupovat 
a na pejska jaksi pozapomněl. Pes byl následně 
vrácen majitelce. Celá záležitost byla vyřešena 
udělením pokuty příkazem na místě. 

Za MP Mikulov zdraví strž. Radek Vážný

Tísňová linka 156 (volat pouze z pevné linky)    NON-STOP    Telefon 519 444 656, 602 763 477    http://mp.mikulov.cz

Naším domovem je krásná a jedinečná krajina, která svým zcela uni-
kátním charakterem každodenně obohacuje naše životy. Jsme si ale 
vědomi toho, co ji může trápit? V následujících vydáních Zpravodaje 
Mikulova bychom čtenářům rádi přiblížili několik vážných problémů, 
kterými je Pálava sužována. Každý z nás totiž může přispět k tomu, aby se 
naše krajina zachovala pro další generace v plné síle a kráse.

Žijeme v chráněné krajinné oblasti, slovy zákona o ochraně přírody 
a krajiny tedy v území s harmonicky utvářenou krajinou, charakteristicky 
vyvinutým reliéfem, významným podílem přirozených ekosystémů lesních 
a trvalých travních porostů, s hojným zastoupením dřevin, popřípadě 
s dochovanými památkami historického osídlení. To všechno Pálava splňu-
je – je monumentálním vápencovým bradlem čnějícím nad malebnými lány 
vinohradů a hostícím vzácné rostliny a živočichy; je místem, kde žili lovci 
mamutů a další významné kultury; a je i souostrovím stepních a lesních 

biotopů v polní krajině, tedy v kontextu svého okolí je až jakýmsi magickým 
zjevením. Současně je však územím velmi intenzivně zemědělsky a turisticky 
využívaným, což ji nesmírně zatěžuje. Proto je potřeba mít stále na zřeteli 
riziko ztráty nejvýznamnějšího z výše zmíněných atributů kvality krajiny, 
a to její harmoničnosti. Tedy toho, čím se liší od dnes běžné zemědělské 
krajiny a díky čemu byla vyhlášena za chráněnou krajinnou oblast. Situace 
je o to vážnější, že právě tento ukazatel je zřejmě tím nejdůležitějším pro 
vnímání hodnoty určitého území širokou veřejností.

CHKO Pálava má rozlohu 83 km2, z čehož pouze cca 8 km2 zaujímají tzv. 
rezervace. Většinu její plochy tedy tvoří krajina, která má z hlediska výše 
zmíněného zákona stupeň ochrany nižší. Neznamená to však, že by proto 
měla mít nižší hodnotu. Vzhledem k tomu, že ji z velké části tvoří lidská 
sídla, vinohrady a pole, tedy území velmi důležitá pro život člověka, je tomu 
přesně naopak. Proto je potřeba vnímat tuto výjimečnou krajinnou oblast 
se všemi jejími hodnotami, nikoliv se pouze soustředit na přírodovědné 
perličky, což je skutečnost, kterou si naštěstí čím dál více uvědomuje 
i ochrana přírody. Důkazem tohoto myšlenkového posunu směrem ke 
komplexnějšímu přístupu je např. to, že symbolickým průvodcem po právě 
připravovaném Domu přírody Pálavy v Dolních Věstonicích byl zvolen dudek 
chocholatý, obyvatel zdravé zemědělské krajiny, a ne třeba zedníček skalní, 
vzácný zimní host pálavských vápencových skal.

V příštích dílech tohoto miniseriálu se např. dozvíte, proč naše krajina 
vysychá, ačkoli průměrné srážky se nesnižují, a jakou úlohu by v pozastave-
ní tohoto procesu mohly hrát stromy. Budeme se zabývat důležitostí obnovy 
krajinné mozaiky, a to z různých úhlů pohledu. Od poloviny minulého století 
se totiž výměra jednotlivých polí zvětšila v průměru více než 10× právě na 
úkor drobných prvků, které rozmanitost krajiny zvyšovaly. S touto proble-
matikou úzce souvisí fragmentace krajiny nepřirozenými bariérami (ploty, 
silniční sítí) způsobujícími její neprostupnost, na niž si také posvítíme. 
Poslední díl se pak bude týkat krajiny intravilánu. Psát budeme o tom, že 
i městská a vesnická krajina si zasluhují koncepční péči podloženou nejen 
estetickým cítěním. V každém dílu se pokusíme nastínit, jakými způsoby 
by bylo možné tyto problémy řešit nebo alespoň zmírňovat jejich negativní 
dopady. Je příznačné, že se často nejedná o nijak komplikovaná opatření 
založená na složitých úvahách a vědeckých závěrech, nýbrž o užití starého 
dobrého selského rozumu. Helena Prokešová

SERIÁL
CHKO PÁLAVA

Co sužuje naši krajinu?  Část 1. – úvod

Zima je nejen období klidu, ale i hodnocení uplynulého a plánování budou-
cího. Věnujme proto i v naší uspěchané době chvilku svého drahocenného 
času přemýšlení o tom, co trápí krajinu, v níž žijeme. (foto Kryštof Chytrý)
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Zdeněk Izer v Mikulově
V pondělí 16. dubna vystoupí v Městském kině 
Mikulov populární bavič s nezaměnitelným 
humorem Zdeněk Izer. V jeho celovečerním 
zábavném programu „Na plný coole“ přijdou na 
řadu oblíbené zábavné scénky, parodie, mnoho 
skvělých vtipů a imitování celé řady populárních 
českých i zahraničních zpěváků a zpěvaček. 
Vystoupení bude obohacené videoprojekcemi, 
nejrůznějšími zábavnými kostýmy a převleky 
a světelnými efekty.

Předprodej vstupenek za 350 korun je v Tu-
ristickém informačním centru Mikulov. 

Jitka Sobotková

Druhé otevřené sklepy 
v Mikulově! 
Sdružení vinařů Mikulovské vinařské pod-
oblasti připravilo na první červencovou so-
botu 7. 7. již druhý ročník akce Mikulovské 
sklepy OPEN.

V jeden jediný den se otevře pětadvacet 
unikátních sklepů rozmístěných po celém Mi-
kulově. Předprodej na tuto jedinečnou akci byl 
zahájen a vstupenka stojí 650 korun, na místě 
pak 750 korun. Více informací a předprodej na 
www.vinarimikulovska.cz.

Během jediného dne budete mít možnost 
ochutnat minimálně 150 vzorků vín, v ceně 
vstupenky je také 400korunový kupon na ná-
kup vína. Mezi jednotlivými stanovišti-sklepy je 
zajištěna doprava.

O tuto akci byl v loňském premiérovém roce 
mezi milovníky vína zájem a rozhodně by si ji le-
tos neměli nechat ujít ani místní. Petr Marcinčák, 
předseda Sdružení vinařů Mikulovské vinařské 
podoblasti, všechny co nejsrdečněji zve: „Vážení 
mikulovští, využijte možnosti předprodeje, pro-
tože po loňské zkušenosti a již nyní pár dnů po 
spuštění předprodeje víme, že je o Mikulovské 
sklepy Open velký zájem. Kapacita této akce je 
ale omezená. Tak by byla velká škoda, kdybyste 
se na ni nedostali.“

I zde platí pravidlo, kdo dřív přijde a koupí 
v předprodeji, má stoprocentní jistotu, že si 
Mikulovské sklepy OPEN v sobotu 7. 7. od 10 do 
19 hodin užije a v neděli 8. 7. pak může od 9 do 
12 hodin využít kupon na koupení toho, co mu 
nejvíce chutnalo.  Jitka Sobotková

Mimořádné promítání 
v Městském kině
V neděli 25. 2. se bude v Městském kině Mi-

kulov mimořádně od 18 hodin promítat už 

podruhé film Padesát odstínů svobody.

Mikulovská rozvojová

Za podpory

MĚSTSKÉ KINO MIKULOV
ČESKÁ 4, 692 01 Mikulov 2018

¬ 03BŘEZEN

ONLINE REZERVACE  
www.kino.mikulov.cz,  
TEL.: 519 324 922, 702 121 521

PŘEDPRODEJ 
TIC MIKULOV 
TEL.: 519 510 855

3D BRÝLE 
V ceně vstupenky není zahrnutý 
poplatek 20 Kč za 3D brýle.

PROGRAM 
Více na www.kino.mikulov.cz. 
Změna programu vyhrazena.

Pá 2. 3. ¬ 19.30 

SKRYTÁ VÁLKA
Drama /  Historický / od 12 let 
116 min. / USA 2017 / titulky
Hrají: M. Streep, T. Hanks
Režie: Steven Spilberg
Vstupné: 120 Kč

So 3. 3. ¬ 19.30 
JÁ, TONYA
Životopisný / Drama / 119 min.
od 15 let / USA 2017 / titulky
Hrají: M. Robbie, S. Stan
Režie: Craig Gillespie
Vstupné: 120 Kč

Ne 4. 3. ¬ 15.00 
TRIKY S TRPASLÍKY
Animovaný / přístupný / 89 min.
USA, Kanada 2017 / dabing
Režie: Peter Lepeniotis
Vstupné: 120 Kč

Út 6. 3. ¬ 19.00
ARTOVÉ ÚTERKY

ODNIKUD
Drama / 106 min. / od 15 let
NĚ, FR 2017 / titulky
Hrají: D. Kruger, D. Moschito
Režie: Faith Akin
Vstupné: 80 Kč

Pá 9. 3. ¬ 19.30 
NIT Z PŘÍZRAKŮ
Drama / od 12 let / 130 min.
USA 2017 / titulky
Hrají: D. Day-Lewis, L. Manville
Režie: Paul Thomas Anderson
Vstupné: 120 Kč

So 10. 3. ¬ 19.30 
NOČNÍ HRA
Komedie / Akční / od 15 let
100 min / USA 2018 / titulky
Hrají: R. McAdams, J. Bateman
Režie: J. F. Daley, J. M. Goldstein
Vstupné: 120 Kč

Ne 11. 3. ¬ 15.00 
VČELKA MÁJA:
MEDOVÉ HRY
Animovaný / přístupný / 85 min
NĚ, AUS 2018 / dabing
Režie: N. Cleary, A. Stadermann
Vstupné: 120 Kč

Pá 16. 3. ¬ 19.30 
TÁTOVA VOLHA
Komedie /  Drama / přístupný
90 min. / ČR 2018 / česky
Hrají: E. Balzerová, T. Vilhelmová, 
E. Holubová
Režie: Jiří Vejdělek
Vstupné: 130 Kč

So 17. 3. ¬ 19.30
TOMB RIDER
Akční / Dobrodružný / od 12 let
122 min. / USA 2018 / titulky
Hrají: A. Viklander, W. Goggins
Režie: Roar Uthaug
Vstupné: 120 Kč

Ne 18. 3. ¬ 15.00 
CESTA ZA KRÁLEM
TROLLŮ
Pohádka / přístupné / 104 min.
Norsko 2017 / dabing
Hrají: V. Enger, S. M. Lund
Režie: M. B. Sandemose
Vstupné: 120 Kč

Út 20. 3. ¬ 19.00
ARTOVÉ ÚTERKY

NEMILOVANÍ
Drama / od 15 let / 127 min.
RU, FR, NĚ, BE 2017 / titulky
Hrají: M. Spivak, A. Rozin
Režie: Andrej Zvjagincev
Vstupné: 80 Kč

So 24. 3. ¬ 19.30
HMYZ
Komedie / Drama / od 12 let
98 min. / ČR, SK 2018 / česky
Hrají: J. Budař, J. Lábus, P. Nový
Režie: Jan Švankmajer
Vstupné: 110 Kč

Ne 25. 3. ¬ 15.00 
KRÁLÍČEK PETR
Rodinný / přístupné / přístupný
89 min / USA 2018 / dabing
Hrají: D. Gleeso, R. Byrne
Režie: Will Gluck
Vstupné: 120 Kč

Út 27. 3. ¬ 19.00 
ARTOVÉ ÚTERKY, KINOKLUB

SBOHEM DĚCÁKU
Dokumentární / od 12 let / 92 min.
ČR 2017 / česky
Režie: Hana Ludvíková
Vstupné: 60 Kč

Pá 30. 3. ¬ 19.30 
TLUMOČNÍK
Drama / Komedie / od 12 let / 113 min.
ČR, SK 2018 / titulky, česky, slovensky
Hrají: J. Menzel, P. Simonischek
Režie: Martin Šulík
Vstupné: 110 Kč

So 31. 3. ¬ 19.30
VELIKONOČNÍ PROJEKCE

MÁŘÍ MAGDALÉNA
Drama / od 12 let / 130 min
VB, USA, AUS 2018 / titulky
Hrají: R. Mara, J. Phoenix
Režie: Garth Davis
Vstupné: 120 Kč

CESTA ZA KRÁLEM 
TROLLŮ

Ne 18. 3. ¬ 15.00

Upozornění na dočasnou nefunkčnost sirény v horní části města.
Z důvodu celkové rekonstrukce půdních prostor ZŠ Pavlovská bude po dobu tří měsíců nefunkční varovná siréna 

umístěná na této budově. Děkujeme za pochopení. Magdaléna Krčmová, krizové řízení MěÚ Mikulov
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Poznačte si do kalendáře
Do 15. 3.  Výstava obrazů Karla Provázka, Městská knihovna.
Čt 22. 2.   Ochutnávka vín – Vinařství Marcinčák, Boutique Hotel Tanzberg, v 18.30 hodin. 

Nutná rezervace na tel.: 519 510 692.
Pá 23. 2. Turnaj „kámen, nůžky, papír“, DDM Mikulov, 15–16 hodin. 
Pá 23. 2.  X. reprezentační ples SRPDŠ při ZUŠ Mikulov, hotel Galant, v 19 hodin. 
Pá 23. 2.   Divadelní představení Parfém v podezření, Divadlo Radka Brzobohatého,   

Městské kino Mikulov, v 19 hodin. 
Pá 23. 2.   Hudební večer s kapelou Team revival, Boutique Hotel Tanzberg, od 20 hodin. 

Nutná rezervace na tel.: 519 510 692.
So 24. 2.  Jednodenní lyžování v rakouském středisku Stuhleck, sraz u hotelu Galant, 

v 6 hodin. Info a rezervace na tel. 519 323 353.
So 24. 2.  Vinařský ples, Hotel Volarik, v 19.30 hodin. 
Ne 25. 2.   Made in Mikulov, 11. ročník výstavy pro všechny kreativní spoluobčany   

Mikulova, galerie Efram, v 16 hodin. 
Po 26. 2.  Pokémon párty, DDM Mikulov, 15–16 hodin. 
St 28. 2.  A taková to byla láska, divadelní představení, Club No. 292, v 18 hodin.
Čt 1. 3.   Ochutnávka vín – Vinařství Kadrnka, Boutique Hotel Tanzberg, v 18.30 hodin. 

Nutná rezervace na tel.: 519 510 692.
So 3. 3.   IV. společenský reprezentační ples Gymnázia a SOŠ Mikulov, zámek Mikulov, 

od 19 hodin. 
So 3. 3.  Rudy Linka Trio, koncert, Galerie Závodný, v 19 hodin.
Út 6. 3.  Jarní koncert, ZUŠ Mikulov, koncertní sál školy, v 17 hodin. 
Pá  9. 3.   Setkání nizozemských umělců s publikem, derniéra výstavy, galerie Závodný, 

v 18 hodin. Více na str. 6.
So 10. 3.   Výstava vín Mikulovské vinohradnické podoblasti, každoroční výstava skvělých 

vín podbarvená tóny cimbálové muziky, ocenění vinařů, zámecký sál, od 10 hodin. 
Více na str. 5.

Setkání nizozemských 
umělců s publikem 
v Galerii Závodný 
V Galerii Závodný právě probíhá společná 
výstava nizozemských umělců. „Je úvodní 
prezentací letošního výstavního cyklu s názvem 
„Abstraction and space in dialogues“, který se 
programově zaměřuje na současnou abstraktní 
tvorbu v evropském prostoru. V tomto prvním 
výběru představujeme šestici nizozemských 
umělců střední generace, které spojuje minima-
listický přístup, monochromně laděná tvorba 
a práce se světlem,“ říká kurátorka výstavy 
a galeristka Vladimíra Brucháčková Závodná. 

A zároveň všechny příznivce umění zve na 
pátek 9. března, kdy v galerii od 18 hodin 
proběhne setkání právě vystavovaných uměl-
ců René van den Bos, René Eicke, Els Moes, 
Anne Rose Regenboog, Ingrid Roos a Tonneke 
Sengers s publikem. Návštěvníci tak budou 
mít jedinečnou možnost seznámit se se sou-
časnými trendy v nizozemské abstraktní tvor-
bě a vyslechnout společnou debatu umělců 
s kurátorkou.

V průběhu roku představí Galerie Závodný 
další současné zahraniční tvůrce, kteří repre-
zentují aktuální trendy v abstraktním a geome-
trickém umění. 

 Jitka Sobotková 
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Anna Gavalda

|
|

A taková to byla láska

Vzpomínka 
na Igora Czajkowského
V měsíci únoru uplynulo deset let od úmrtí 
významného mikulovského hudebníka a pe-
dagoga ZUŠ Mikulov Igora Czajkowského.

Jižní Moravu, její písně a město Mikulov pod 
Pálavou miloval. Bylo jeho osudovým životním 
místem. V roce 2008 byl oceněn in memoriam 
osobností města Mikulova.

Vzpomínají tiše a děkují všem přátelům a zná-
mým za vzpomínku
PhDr. Zlata Sedláčková, sestra s rodinou, západní 
Čechy, Tachov
Rodina Czajkowská na Moravě, Brno, Račice, 
Mikulov

Čokoládový polibek
Budete potřebovat:
350 g tmavé nebo mléčné čoko-
lády, 150 ml 33% smetany a 30 g 
másla
Postup:
Čokoládu nasekáme nadrobno, do kastrůlku nalijeme smetanu a přive-
deme k varu, stáhneme plamen a necháme smetanu svařit na třetinu. 
Smetanu odstavíme z plotýnky a necháme lehce zchladnout. Do smetany 
přidáme čokoládu a zašleháme společně s rozpuštěným máslem. Vznik-
lou hmotu přelijeme do nádoby vyložené potravinovou fólií a uložíme 
na den do chladu. Při podávání vykrajujeme teplým nožem požadované 
tvary. Při servírování se meze nekladou, na fotografii je servírovaná se 
skořicovou drobenkou, hruškou a svařeným vínem. Hotel Volarik

A taková to byla láska
Je tu nová sezona LiStOVáNí, kterou pro vás tradičně připravuje Pe-
tra Caulfield a Club No. 292. Tentokrát se můžete ve středu 28. února 
od 18 hodin těšit na francouzskou klasiku A taková to byla láska od Anny 
Gavaldy. Účinkovat budou Věra Hollá a Zdeněk Černín. Rezervace vstupe-
nek na tel.: 725 807 525. 

Odejít nebo zůstat. Kdo to z nás ve vztahu kdy neřešil?
Zničehonic stojí manžel třicetileté Chloé u dveří s kufrem v ruce a oznamuje 
jí, že od ní odchází. V šoku a bolesti ji odváží tchán, starý nepříjemný mrzout 
Pierre, na svoji chalupu. V nadcházející noci odhaluje snaše důvody svého 
celoživotního mrzoutství – manželství založené na povinnosti k manželce 
a dětem, kterým sice otřásl vztah k „jediné lásce jeho života“, ale nezničil 
je. Zůstat, nebo odejít? Jitka Sobotková

•  o ptáčky volně žijící v zimě na Náměstí se sta-
rá Drahomíra Hrbáčová?  Téměř denně mezi 
keře na zeleném svahu ul. A. Muchy rozhazuje 
suché pečivo nebo semínka slunečnice.

•  novým ředitelem GSS Mikulov je Mgr. Roman 
Pavlačka, Ph.D. (50)? Pochází z Klentnice, žije 
v Břeclavi, je absolventem Gymnázia v Miku-
lově a dosud byl zaměstnán jako akademicky 
pracovník na Mendelově univerzitě v Brně. 

•  naše sportovce na zimní olympiádě doprovází 
ve funkci kaplana mikulovský kněz Oldřich 
Chocholáč?

•  z letošních vystavených obrazů v Městské 
knihovně si autor Karel Provázek nejvíce cení 
(po chvíli přemýšlení) Svítání, ke kterému ho 
inspirovala sbírka Ivana Blatného Melancho-
lické procházky? Z každé výstavy věnuje malíř 

některý ze svých obrazů skvělému básníkovi 
nebo spisovateli. Loni byl obdarován Günter 
Grass. Jestli chcete vědět, který obraz a ke 
komu poputuje letos, tak přijďte na výstavu. 
Je otevřena až do poloviny března.

•  Letní komedie je název hry, kterou pro miku-
lovské ochotníky napsala scénáristka z Liber-
ce? Vedle desítky místních a přespolních herců 
vystoupí i hudební skupina Mech. Premiéra se 
uskuteční koncem dubna v Městském kině.

•  29. 2. si můžete prohlédnout zrekonstruova-
nou budovu Komerční banky? Pro veřejnost 
budou otevřeny všechny prostory včetně tre-
zorů, bude vypnutý kamerový systém. Pracov-
nice banky připravují na tento den občerstvení 
podle vlastních receptů.

Jaromír Crhan

Víte, že?

V hlasovací anketě Lidlu o Rákosníčkovo hřiště byl 
Mikulov zač. února. na 4. místě (z 35 soutěžících 
měst do 10 000 obyvatel)? Navíc s obrovskou ztrá-
tou na 3. místo, které také garantuje dar – dětské 
Rákosničkovo hřiště za 1,5 mil. korun. 

K hlasování vyzvali na facebookové stránce 
M!kulov I. Jeřábková, A. Hőschl, L. Brádková, 
M. Schallenbergerová, F. Sečkař a o tři dny poz-
ději Mikulov atakoval 2. místo. Pak se přidali 

čtenáři Zpravodaje a návštěvníci facebookového 
profilu Města Mikulov a od té doby jsme stříbr-
ní – za Vimperkem, před Bystřicí p. H. a Nýřany. 
Abychom udrželi krok, musíme denně poslat 
cca tisícovku hlasů. Soutěž trvá do konce února 
a každý z nás může poslat min. 2 hlasy každý den. 
POJĎME NA TO!  

Odkazy pro hlasování najdete také na faceboo-
kovém profilu Město Mikulov. Jaromír Crhan

* 7. 6. 1941
† 18. 2. 2008

SOUTĚŽ O RÁKOSNÍČKOVO HŘIŠTĚ
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Z  M I K U L O V S K Ý C H  Š K O L

Ukázka práce s dětmi 
v MŠ Habánská
Poslední lednové úterý a středu odpoledne 
měli možnost rodiče předškoláků vidět své 
děti tak, jak prožívají přirozeně a formou hry 
běžné činnosti, jež se dějí během dopoledne 
ve školce… když si zpívají a u toho cvičí, ne-
bo si hrají s písmenky, čísly, barvičkami, či 
počítají hračky…

Rodiče mohli své holky a kluky pozorovat, 
jak se dokáží zapojit, soustředit se nebo spo-
lupracovat s kamarádem ve skupince. Děti 
se maminkám a tatínkům pochlubily svými 
dosavadními úspěchy ve složkách, kam si 
zakládají již splněné „předškolácké“ úkoly, 
za které jsou po zásluze vždy odměňováni 
barevnými nálepkami, kterých mají ve svém 
„sešitku“ nalepenou od začátku školního roku 
již pěknou řádku.

Naši předškoláci se ještě před ukázkou byli 
ve škole na své starší kamarády prvňáky podívat 
a do školních lavic se už moc těší.

Kolektiv „Zeleného ráje“

Skotačení na ZŠ Hraničářů 
Šibřinky, maškarní, fašank, karneval, pře-
hlídka masek – nazývejme to, jak chceme, 
i letos se na ZŠ Mikulov, Hraničářů, konalo 
veselé dětské dovádění v kostýmech. Na čtvr-
tek 1. února si všechny děti nultého až třetího 
ročníku připravily propracované masky. A bylo 
se na co dívat. Na pár hodin se žáčci přeměnili 
na piráty, čarodějnice, policisty, princezny, 
samuraje, gejši a mnoho dalších nejroztodiv-
nějších postaviček z říše pohádek a vykouzlili 
tak úžasnou atmosféru, která je doprovázela 
po celou dobu karnevalu. Vše začalo rejem 
masek po budově školy, následně se zamířilo 
do tělocvičny, kde se vše odehrávalo. Zde se 
masky nejdříve představily, pokračovalo se 
diskotékou a také se soutěžilo na stanovištích. 
Karneval se vydařil na jedničku a již nyní se 
těšíme na příští ročník.

První den druhého pololetí začal s úsměvem 
a veselím a věříme, že nám to tak dlouho vydrží. 
 Irma Hatzl

Vítězství v okresním kole 
soutěže v cizích jazycích – 
německý jazyk 
V pátek 16. února proběhlo na břeclavském 
gymnáziu okresní kolo soutěže v cizích jazy-
cích – německý jazyk – kategorie III. A, která je 
určena žákům 1. až 3. ročníků všech typů střed-
ních škol a odpovídajících ročníků víceletých 
gymnázií. Naši školu úspěšně reprezentovala 
Maruška Ivičičová z třídy 7.0, která obsadila 
vynikající I. místo a postupuje do krajského 
kola této soutěže, které se uskuteční 12. března 
v Centru volného času v Lužánkách. Marušce 
srdečně blahopřejeme. Andrea Manová

Úspěchy v konverzaci v AJ 
Ve středu 14. února se v Břeclavi konalo okresní 
kolo Konverzační soutěže v anglickém jazyce, do 
nějž postoupili vítězové kola školního. V kategorii 
I. B obsadila Evelina Dammová z primy skvělé 
1. místo, v kategorii II. B se Oldřich Ondrůj z kvar-
ty umístil na pátém místě a v kategorii III. A Sylva 
Porubská ze septimy na místě čtvrtém. Studentům 
gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci 
školy v této náročné soutěži. Jitka Švecová

Povedený lyžařský kurz 
Ve dnech 7.–13. ledna se třídy 2. 0, 6. 0 
a 2. A zúčastnily lyžařského výcvikového kur-
zu v Rokytnici nad Jizerou. Po příjezdu se žáci 
ubytovali na chatě Lenoch, která je od sjezdovky 
vzdálená jen pár desítek metrů. Se stravou i uby-
továním byli všichni spokojeni.

Lyžovalo se od pondělí do pátku s jedním od-
počinkovým odpolednem, kdy se účastníci kurzu 
vydali do města. Pro žáky bylo v průběhu výcviku 
také připraveno několik vzdělávacích přednášek, 
kdy jedním z přednášejících byl mimo jiné i člen 
horské záchranné služby. 

V odpočinkových hodinách měli žáci možnost 
sejít se ve společenské místnosti hned vedle jídelny 
a zahrát si například stolní fotbálek. I navzdory 
nepříznivým sněhovým podmínkám byl kurz velmi 
povedený a žáci si zdokonalili své dovednosti jak 
na lyžích, tak na snowboardu.  Bronislav Hejl, 2. A

Mikulov se 
může dočkat 
změn!
V úterý 20. února proběhlo v Mikulově setká-
ní studentů GSS Mikulov s vedením města 
v rámci projektu MŮŽEŠ TO ZMĚNIT! Studen-
ti měli možnost diskutovat mj. se starostou 
města Rostislavem Koštialem a místostarost-
kou Marií Leskovjanovou o problémech, které 
jsou v Mikulově aktuální. 

Workshop proběhl na mikulovském měst-
ském úřadě. V jeho průběhu si studenti prohléd-
li prostory úřadu a také debatovali i s tajemní-
kem MěÚ Mikulov Jiřím Večeřou o záležitostech, 
které je na Mikulovsku trápí. Nad mikulovským 
workshopem převzal záštitu starosta Rostislav 
Koštial.

Cílem projektu MŮŽEŠ TO ZMĚNIT!, který 
organizuje Mezigenerace z. s. ve spolupráci 
s partnerskou organizací Eutis o. p. s., je vyvolat 
změny ve vnímání politiky u studentů středních 
škol a pobídnout je k aktivnímu zapojení. 

„V rámci workshopů MŮŽEŠ TO ZMĚNIT! 
se mladí lidé setkávají s regionálními politiky 
a úředníky, seznamují se s jejich osobními pří-
běhy a motivací ke vstupu do veřejného dění. 
Mají možnost klást libovolné dotazy a diskutovat 
témata, která je zajímají, společně hledat řešení 
problémů. Všichni jsme pak nadšeni z nápadů, 
které studenti následně spolu s přítomnými po-
litiky zpracují do formy projektu,“ říká ředitelka 
spolku Mezigenerace Zdeňka Dubová.

S vypracováním projektů studentům pomá-
hají mentoři – členové týmu MŮŽEŠ TO ZMĚNIT! 
Na řadu dvanácti regionálních workshopů pak 
naváže 26. dubna v Brně závěrečná konference. 
Zde týmy poměří formou prezentace svého pro-
jektu své schopnosti a tři nejlepší potom získají 
svou první dotaci ve výši 10 000 Kč na realizaci 
projektu od Jihomoravského kraje.

Projekt Můžeš to změnit! je organizován 
s podporou programu EU Erasmus+ a Jihomo-
ravského kraje.

S konkrétními výsledky mikulovských stu-
dentů vás seznámíme blíže v některém z dalších 
vydání Zpravodaje. 

 Jitka Sobotková
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Mikulov, Svobody 2
tel.: 724 784 720

Břeclav, Čechova 13
tel.: 724 784 721

www.topoptik.cz

Hustopeče, Smetanova 1
tel.: 724 558 757

MÁME ŘEŠENÍ NA VAŠE POHODLNÉ VIDĚNÍ NA POČÍTAČ I MOBIL

PLATÍ DO KONCE BŘEZNA 2018

Pohořelice, Nám. Svobody 1613
tel.: 724 784 719

NECHTE SI

ZMĚŘIT ZRAK
ZDARMA

BOLESTI HLAVY

ZARUDNUTÍ OČÍ

PÁLENÍ OČÍ

ŘEZÁNÍ OČÍ

Tak jako každý rok, 
i letos oslaví Měst-
ská knihovna v Mi-
kulově měsíc kni-
hy. Připravili jsme 

spoustu akcí a aktivit pro všechny. 
První týden v březnu mohou naši uživatelé 

využít „Velké amnestie“. Budeme odpouštět 
dlužné částky z prodlení, což je vhodné pro 
ty, kdo již dlouhou dobu neměli čas navštívit 

knihovnu a vrátit knihy. Amnestie se netýká 
jiných poplatků nebo ztrát.

V tomto termínu také nabízíme novým čte-
nářům možnost registrace na celý rok zdarma. 
Stávající či pravidelní čtenáři se mohou těšit 
na malé dárky či odměny. 

Do 15. 3. můžete zhlédnout výstavu obrazů 
Karla Provázka v prostorách Literární galerie 
nebo výtvarné a literární práce dětí z projektu 
Jižní Morava čte.

V polovině března zahajujeme projekt 
Krásy ostrova Bali v Mikulově, kterým nás 
provede Soňa Šťastná. V pátek 16. 3. v18 
hodin se můžete těšit na vernisáž „Batika 
z ostrova bohů“ – autorská výstava obrazů. 
Sobota 17. 3. bude věnovaná balijskému tanci 
pro ženy a v pondělí 19. 3. naváže besedou 
Bali všemi smysly. Pro děti si Soňa připra-
vila tradiční balijskou pohádku s dřevěnými 
loutkami, tancem a workshopem. Podrobnější 

program Balijského týdne najdete v dalším 
čísle  Zpravodaje. 

Březen zakončíme akcí Noc s Andersenem. 
Sice se v knihovně spát doslova nebude, ale 
pro děti bude připravený program do večer-
ních hodin. Letošní již 17. ročník se ponese 
v duchu Povídání o pejskovi a kočičce od Josefa 
Čapka. Pro větší děti máme připravený projekt 
A čo na to mačička? – projekt pro posílení 
sousedských vztahů a porozumění.

Celý březen věnujeme edukačním progra-
mům pro děti a mládež. Školy si mohou vybrat 
z široké nabídky, kterou upravíme podle věku 
a požadavků. 

Pro čtenáře bude připraveno spoustu no-
vých titulů, takže opravdu důstojně oslavíme 
Měsíc knihy. 

Přijďte do knihovny, určitě se nudit nebu-
dete.  

Ilona Salajková, ředitelka MěK Mikulov

Březen - měsíc čtenářů 2018 

JÓGA pro 
ZDRAVÁ ZÁDA

vhodná i pro začátečníky
Začínáme v úterý 20. 3. 2018 v 19 hodin 
v malé tělocvičně gymnázia (vchod z ulice 
Piaristů).
Cena: 80 Kč / lekce
Podložku na cvičení s sebou.
Více informací na tel.: 737 352 571

OPRAVA A DOPLNĚNÍ INFORMACE Z ČLÁNKU 
„ZAHRÁDKÁŘSKÉ KOLONIE V OKOLÍ MIKU-
LOVA Z POHLEDU OCHRANY PŘÍRODY“ ZE 
ZPRAVODAJE 2/2018 ZE DNE 24. 1. 2018.

Správa CHKO Pálava sděluje, že v člán-
ku věnovaném zahrádkářským koloniím 
v okolí Mikulova uvedla nedopatřením již 
neplatné informace. Z konzultace s úřadem 
územního plánování MěÚ Mikulov vyplynulo, 
že Územní plán SÚ Mikulov ve změně č. 1 
zpřísnil podmínky pro umisťování staveb 
v zahrádkářské kolonii „Za kasárnami“. 

V současné době tedy platí, že lze umis-
ťovat stavby zahradního domku do velikosti 
20 m2 zastavěné plochy a o maximální výšce 
římsy 3 m nad původním terénem, se šikmou 
střechou (s max. výškou po hřeben 6 m). 
V území je přípustné oplocení.

V zahrádkářské kolonii „Pod Mušlovem“ 
není přípustné umisťování zahradních dom-
ků, současné objekty jsou na dožití (údržba 
je přípustná).

Správa CHKO Pálava se 
omlouvá všem občanům 

za uvedení již překona-
ných podmínek územ-
ního rozhodnutí o změ-
ně využití území.

Správa CHKO Pálava

Oprava

Spr
om

za
n
n
n

SERIÁL
CHKO PÁLAVA
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Výzva pro mikulovské 
sportovní kluby a oddíly
Chcete, aby se i o vašem sportovním klubu 
či oddílu, o činnosti a úspěších vašich členů 
dozvěděli mikulovští spoluobčané a čtenáři 
Zpravodaje města Mikulov? Neváhejte a na-
pište nám do redakce na zpravodaj@mikulov.
cz nebo volejte na tel.: 608 828 699. 

Příště se na této stránce mohou lidé dočíst 
o vás.  Jitka Sobotková

Na přelomu ledna a února se tenisté DStenis 
zúčastnili několika krajských i celorepubliko-
vých turnajů ze zimní termínové listiny ČTS 
(www.cztenis.cz).

Dva vydařené turnaje odehrála teprve 6le-
tá minitenistka Nina Schmidová. V sobotu 
3. února obsadila na kvalitně obsazeném turnaji 
v Havlíčkově Brodě (12 účastníků) 3. místo za 
dvojicí 1. Gerišer, 2. Pěnčíková (oba TK Agrofert 
Prostějov) a o týden později 10. února se v sil-
né konkurenci 18 dětí dokázala probojovat do 
finále turnaje na Spartě Praha. 

Cestou do finále porazila Michnu (SK HAMR), 
Blažkovou (Mladá Boleslav), Alexieva (Sparta 
Praha), Hovorku (Řevnice) a v semifinále prů-
běžně vedoucího hráče zimní sparťanské tour 
Janouška z Klatov. Ve finále po velkém boji pod-
lehla až pražské minitenisové jedničce Šebkovi 
10:5 6:10 7:10. 

Začátkem února také probíhaly jihomorav-
ské halové přebory starších žákyň a dorostenců. 
Viktorie Židelová sbírala zkušenosti ve starších 
žákyních a postoupila do 2. kola dvouhry v Jih-
lavě, kde nestačila na 1. nasazenou Tomajkovou 
z Prostějova 0:6/2:6 a Marek Magula prohrál 
také v Jihlavě v osmifinále proti Novákovi z Pro-
stějova 4:6/5:7. David Schmid Tenis

Smutnou událostí bylo, že nás po těžké ne-
moci závěrem loňského roku opustil náš 
předseda, Štěpán Červeňák. Byl duší a hyba-
telem našeho oddílu a jeho smrt nás citelně 
zasáhla.

A-tým hraje v krajském přeboru druhé třídy, 
je zatím poslední a pravděpodobně sestoupí.

B-družstvo je v okresním přeboru momentál-
ně na třetím místě s velkou ztrátou na vedoucí 
Hustopeče a Velké Pavlovice.

Céčko, ve kterém se zaučují naši nejmladší, 
je v okresním přeboru na posledním, jedenác-
tém místě.

Ale jeden významný úspěch z poslední doby 
přece jen máme. 27. ledna se konal v Hlohovci 
memoriál Jaroslava Lieskovana, který byl sou-
časně přeborem okresu Břeclav v jednotlivcích 
do 15 let. Tohoto turnaje se zúčastnilo celkem 

49 hráčů, z toho čtyři od nás, z nichž se Jan 
Peřina (nejmenší na fotografii) umístil celkově 
na pěkném třetím místě a ve své kategorii do 

13 let byl dokonce první. Jelikož je mu nece-
lých 12 let, má dobré vyhlídky být úspěšný 
i v příštích ročnících. Jiří Dostál

Šachy v Mikulově

Mikulovská minitenistka úspěšná v Praze

PÁTEK 2. 3. 2018

     

Fotbalista roku 
V sobotu 3. 2. proběhlo v boleradickém divadle 
vyhlášení nejlepšího fotbalisty OFS Břeclav.

Předávání se také zúčastnil bývalý hráč 
zbrojovky Zúbek a mnoho představitelů měst 
a obcí, mezi nimi i starosta města Mikulova 
Rostislav Koštial. Předávání doprovázel bohatý 
kulturní program v podobě orientální tanečnice 
a zpěvu. 

Při slavnost-
ním vyhlášení 
bylo oceněno tři-
cet tři fotbalistů 
z řád mládeže, 
trenérů, funk-
cionářů a deset 
nejlepších fot-
balistů okresu. 
Z našeho klubu 

FC Pálava Mikulov byl za svoje výsledky oceněn 
DOMINIK VYHODA z týmu starších žáků. 

Další úspěch se pak podařil v kategorii trené-
rů. Za svoji dlouholetou práci byl oceněn trenér 
pálavského týmu B – LIBOR HORŇÁČEK. Za 
jeho obětavost mu také děkují hráči a vedení FC 
Pálava Mikulov. 

Ceny za naše oceněné přebíral prezident FC 
Pálava Mikulov Jiří Vojkůvka.

Za FC Pálava Hudec, Vojkůvka
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Místní organizace

svazu důchodců ČR

V novém roce převažují fyzické aktivity
Na Nový rok jsme vyšli na Svatý Kopeček. Taneč-
níci Country tanců měli původně končit v lednu, 
ale líbí se jim to tak, že pokračují i v únoru a lze 
se nadít, že ještě neskončí. Titíž tanečníci byli 
účastni fašankového veselí v sobotu 10. 2., stejně 
jako v předchozím roce prošli městem v nenároč-
ných, ale nápaditých maskách. Samozřejmostí 
je pravidelné cvičení žen každý čtvrtek. Jakmile 
se oteplí, město instaluje v atriu Centra volného 
času cvičební prvky, analogické jako na dětských 
hřištích, na kterých se chystají naši borci, muži 
i ženy, trénovat pro radost z pohybu, ale i v rám-
ci přípravy na celostátní hry seniorů, ve kterých 
jsme se loni dobře umístili. Plavání v termálních 
lázních (jednou měsíčně v Maďarsku nebo na 
Slovensku, podruhé v Aqualandu Moravia) je již 
neměnnou tradicí.

Maličko z jiného soudku, ale také tematicky 
k péči o tělo, byla přednáška manželů Bělouso-
vých z Brna o korejské medicíně, která se usku-
tečnila 1. února. Hlavní léčebný účinek spočívá 
jednak v tlaku nejlépe jablečných semínek na ta 
místa dlaní a prstů, která odpovídají tělesným 
orgánům, jednak v masáži pomocí drobných 
pomůcek (spirálek a ježatých balonků) a hlavně 
v pozitivním naladění, odpuštění a netrápení se 
tím, co nemůžeme ovlivnit. Nadšení je tak velké, 
že se je pokusíme získat ještě na další přednášku, 
abychom si všechny detaily zapamatovali. 

Březen  2018
UPOZORNĚNÍ se vztahuje ještě k únoru. Přednáš-
ka Jitky Sobotkové o Itálii se kvůli konání jednání 
zastupitelstva města Mikulov přesouvá na úterý 
27. 2. v 16 hodin.

Podrobný plán na březen
• 6. 3. ve 14 hodin výběr na Györ, Mošoň, Uherský 
Brod, Kroměříž, případně ještě na divadlo a Nou-
zov. V 15 hodin pak bude schůze výboru.
• 12. 3. Přednáška o finanční gramotnosti s paní 
Lečbychovou ve 14 hodin v CVČ.
• 13. 3. Výroční členská schůze v 15 hodin v ki-
nosále.

• 14. 3. Termál Györ. Odjezd v 6.00 pouze od kap-
ličky. Zastávka u pošty nebude zřejmě v provozu, 
protože se bude pokračovat v opravě Koněvovy 
ulice. Vede J. Švecová
• 15. 3. Výlet vlakem do Znojma na výstavu Kras-
lice pěti generací. Vlak odjíždí v 8.00 a každý si 
koupí sám dvě jízdenky IDS po 56 korunách. Je to 
nejvýhodnější, protože na ně pojedeme i na MHD 
ve Znojmě. Všechny jiné slevy jsou méně výhodné. 
Jednu si označí a na druhou pojede zpět. Bude 
dostatek času i k individuální prohlídce města 
a občerstvení. Vede D. Vlčková.
• 21. 3. Zájezd Bouzov, Litovel, Loštice. Odjezd 
v 8.00 pouze od kapličky. Vezměte si Senior pasy 
a dostatek jídla, kolem poledne je program na-
huštěný a možná se dostaneme k občerstvení až 
po 16. hodině (není zajištěno). Vede D. Vlčková.
• 26. 3. Želary v Městském divadle Brno. Odjezd 
pouze od kapličky v 17.30. Vede B. Zádrapová.

POZOR! Oproti dřívějším informacím muselo 
 dojít k přesunu. VČS je už 13. 3. a Znojmo až 15. 3.

Dobromila Vlčková

Klub seniorů informuje
Ze všech akcí, které se v první polovině měsíce 
února v Klubu seniorů uskutečnily, lze vyzved-
nout tu nejzdařilejší z nich, a to Maškarní bál, 
který se konal 7. února v sále centra.

I když ten den nám počasí moc nepřálo, sešlo 
se nás opravdu hodně. Úderem čtrnácté hodiny 
do stylově vyzdobeného sálu vtančilo plno krás-
ných masek „z orientu“, a to v podání členek 
pěveckého sboru při KS. Jejich představování 
„na červeném koberci“ paní Karlou Kováčovou 
bylo rozhodně velmi vtipné a všichni přítomní 
se vesele bavili. Pozadu nezůstaly ani další naše 
členky a i ony se předvedly v legračních maskách. 
Nechyběly ani vtipy a scénka „Svatba“. 

V našem středu jsme rádi přivítali milého 
hosta, a to paní Ivanku Šrámkovou, která nám 
také ve všem ochotně pomáhala. K tanci a posle-
chu tentokrát hrál Rytmik z Dolních Kounic. Naši 
členové se v kole točili jako o život. To odpoled-
ne razili heslo: „Tancem ku zdraví!“ Nechybělo 
ani skvělé pohoštění, výborné cukroví, kafíčko 
a vynikající svařáček. Bylo to milé a přátelské 
odpoledne, které se vydařilo na jedničku a na 
které budeme dlouho vzpomínat. Vedení Klubu 

seniorů děkuje paní Ivance Šrámkové za ochotu 
a obětavost a všem členkám pěveckého sboru za 
pěkný a velmi vtipný program a také všem těm, 
kteří zdobili sál, připravovali občerstvení, pečova-
li o naše seniory a provedli i úklid po akci. Nelze je 
všechny vyjmenovat, protože jen členů pěveckého 
sboru je téměř dvacet, a proto by byl výčet velmi 
dlouhý. Všem tedy moc a moc děkujeme!

Naši členové nemohli chybět ani na fašankové 
obchůzce, konané v sobotu 10. února, organizo-
vané Národopisným souborem Pálava a městem 
Mikulov. Některé naše členky byly ve vtipných 
maskách, jiní bez masek, ale užili jsme si to, 
a to je hlavní!

Akce v měsíci březnu:
• 7. 3. Oslava MDŽ  +  kolo štěstí ve 14 hodin v sá-
le centra. V kulturním programu vystoupí žáci ZŠ 
Pavlovská pod vedením paní učitelky Stanislavy 
Zelinkové a také Národopisný soubor Palavánek 
pod vedením paní učitelky Marie Dostálové. Ne-
zapomínejte na ceny do tomboly!
• 14. 3. Akce „Šikovné ruce“ ve 14.30 hodin 
v naší klubovně. S naší praktickou dívkou paní 
Ivankou Šrámkovou budeme vyrábět výrobky 
s jarní tematikou.
• 21. 3. Josefská zábava ve 14 hodin v sále centra. 
Kulturní program připraví členové pěveckého 
sboru a k tanci a poslechu zahraje Rytmik z Dol-
ních Kounic.

Na všechny tyto akce srdečně zveme všechny 
naše členy a další příznivce. Přijďte, nebudete 
litovat!

UPOZORNĚNÍ: 
Dne 7. 5. jedeme opět na výstavu Floria Kroměříž 
a dne 29. 5. lodí po Baťově kanále. Kdo se ještě 
nepřihlásil, učiňte tak co nejdříve, protože na oba 
zájezdy už máme hodně přihlášených.

Vedení Klubu seniorů blahopřeje naší člence 
paní Antonii Urbánkové, která se v měsíci březnu 
dožívá významného životního jubilea. Přejeme 
především pevné zdraví, hodně spokojenosti 
a životního optimismu. Blahopřejeme!

Libuše Danielová 

AAAkkktttuuuááállnnnníí ddděně í z Mikuulovvaa mmůžžžeteee ssleedoovaaat 
ttaakkkéééé nnnaaaa FFaFacec boooku Měsstto Mikkkulooov..
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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

Řádková inzerce
• Hledám někoho na výuku hry na kytaru pro 8letou 

dceru, začátečník. Cenu akceptuji. Děkuji předem. 
Tel.: 775 995 535.

• Soukromá sanitní služba PaSanic hledá řidiče. 
Info na tel.: 720 543 056.

• 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

PŘIJĎTE SI VYBRAT LETECKÝ ZÁJEZD
- se slevou za včasný nákup

dítě zcela zdarma
záloha jen 990 Kč

a k tomu pro každou osobu cestovní pojištění
včetně pojištění storna zájezdu a nevyužité 

dovolené od ERV Evropské pojišťovny za 1 Kč.

MERLIN

C
E

STOVNÍ AGENTU
R

A

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

Náplň práce: naskladňování a vydávání zboží, práce s VZV
Znalost NJ, stavebních materiálů a práce na PC výhodou

Nástup možný IHNED
Kontaktní osoba vedoucí stavebnin, osobní jednání 

si dohodněte na tel.: 777 246 031
Životopis zašlete na e-mail: Ladislav.musil@buildsteel.cz

Stavebniny BUILDSTEEL, s. r. o., Mikulov 
Přijmeme skladníka 

Do zubní ordinace 
v Břeclavi přijmu sestru

ZUBNÍ 
INSTRUMENTÁŘKU, 

ASISTENTKU. 
Životopis můžete zasílat na 
email: zden13@seznam.cz.


