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OPRAVA ULICE KONĚVOVA
V pondělí 26. března 2018 bude zahájena 
oprava povrchu vozovky a chodníků na ulici 
Koněvova od křižovatky s ulicí Vídeňská po 
ulici 1. května. 

Z důvodu uzavírky tohoto úseku bude objízd-
ná trasa vedena po ulicích Komenského, 22. dub-
na, Brněnská, Gagarinova, Hliniště, Pavlovská, 
Wolkerova, Mlýnská, Česká, Vrchlického. Ulice 
Česká v úseku od ulice Mlýnská po Kamenný 
řádek bude obousměrná.

V této souvislosti nebudou obsluhovány au-
tobusové zastávky u polikliniky, u pošty a na 
Pavlovské ve směru na Milovice. Náhradní auto-
busové zastávky budou zřízeny na ulici 22. dubna 
a Hliniště.

Předpokládaný konec omezení je stanoven 
na 30. 6. 2018. V průběhu stavby může dojít ke 
změnám rozsahu omezení, o kterých budeme 
průběžně informovat.

Na základě výběrového řízení bude opravu pro-
vádět firma Europia, a. s.

K samotné opravě nám Peter Snášel z odboru 
stavebního a životního prostředí MěÚ Mikulov za 
silniční správní úřad řekl: „Na ulici Koněvova bu-
de probíhat výměna asfaltového povrchu, který 
byl narušený při rekonstrukci vodovodu a kanali-
zace a dále jsou na něm četné vysprávky z důvodu 
minulých havárií vodovodního řádu. 

Nejdříve bude provedeno odfrézování asfaltové-
ho povrchu a položení nové obrusné vrstvy. Dále 
bude provedena rekonstrukce chodníků. V této 
etapě snad nebude nutná úplná uzavírka. Hodně 
bude záležet na zhotoviteli a podmínkách ve smlou-
vě o dílo. Omezení provozu může být v závislosti 
na průběhu prací upravováno. Vždy je jednoduší 
uzavírky zkrátit, než vyřizovat jejich prodlužování. 
Žádná firma se nebude zdržovat umělým prodlužo-
váním prací, protože není placena za čas strávený 
prováděním prací, ale za odvedené dílo.“

 Jitka Sobotková

Uvnitř Zpravodaje najdete
•  Rozhovor s novým ředitelem GSS Mikulov 

Romanem Pavlačkou
•  Kompletní program na Velikonoční Mikulov
•  Rozhovor s mistryní světa R. F. Zemanovou 
•  Piva z Mikulova Japoncům chutnají 
•  Seriál CHKO Pálava na téma, co sužuje naši 

krajinu 
•  Pravidelné rubriky a jiné zajímavosti

Ukliďme společně Mikulov

Město Mikulov se připojuje k celorepublikové 
akci Ukliďme svět – Ukliďme Česko. Hlavním 
úklidovým dnem bude sobota 7. dubna. 

Starosta města Rostislav Koštial společně 
s místostarostkou města Marií Leskovjanovou 
vyzývají občany, kterým není čistota města lhos-
tejná, aby se do tohoto jarního úklidu zapojili. 

„Všichni, kdo budou mít zájem v sobotu uklí-
zet veřejná prostranství, jsou vítáni. Pro zájemce 
jsme také připravili pytle a rukavice a město se 
postará o následnou likvidaci odpadu,“ řekla 
místostarostka Marie Leskovjanová.

Město vytipovalo sedm lokalit, 
které je možné uklízet:
•  Silnice / ulice U Průmyslové zóny – od hotelu 

Zámeček po odbočku na Březí. Pytle s odpadem 

se budou shromažďovat před vchodem do bý-
valého závodu SMP.

•  Prostor před nádražím, pytle s odpadem 
nechat před nádražní budovou.

•  Kolem G-centra a za G-centrem, pytle s odpa-
dem nechat před budovou G-centra. 

•  Svatý kopeček, pytle nechat u MŠ Habánská 
nebo u Domu spisovatelů.

•  Celý Mušlov, pytle s odpadem nechat u sběr-
ného místa. 

•  Kozí hrádek, pytle nechat u vstupu na židovský 
hřbitov nebo na točně na ulici Vinohrady.

•  Jeskyně Na Turoldu, pytle nechat u pokladny 
Správy jeskyně. 

•  Amfiteátr a přilehlý hájek, pytle nechat 
u sběrných míst. 

Ve společnosti TEDOS Mikulov na ulici Pavlovská 
si budou moci zájemci proti podpisu vyzvednout 
pytle a pracovní rukavice. Dostanou i letáček se 
seznamem doporučených lokalit, kde je třeba 
úklid provést. Vše je možné vyzvednout v pracov-
ní dny: ve středu 4. 4. do 17 hodin a ve čtvrtek 
5. 4. do 12 hodin u paní Tesařové. 

Po úklidu je pak nutné na telefon 725 499 112 
zaslat SMS zprávu, kde jsou pytle a kolik jich je 
s nasbíraným odpadem uloženo. Pracovníci TE-
DOSu je následně posbírají a odpad odvezou.

„Věříme, že se lidé do akce zapojí a děkujeme 
občanům, kterým není čistota Mikulova lhostej-
ná,“ dodala místostarostka Marie Leskovjanová. 
 Jitka Sobotková

Bývalý německý hřbitov se 
promění v oddechový park
Na konci března proběhne kácení stromů 
v bývalém německém hřbitově, tedy v parku 
mezi hřbitovy, a to židovským a městským. 
Vykácí se celkem dvacet tři stromů, které byly 
konzultovány s odborníky. 

„Hřbitovní park chceme upravit podle na-
vrhnutého projektu v oddechovou zónu, která 
bude navazovat na židovský hřbitov a místní 
hřbitov a díky tomu, že je oddělena od bytové 
zástavby i komunikace, by to mohlo být oprav-
du místo, park, který nám doposud v Mikulově 
chyběl,“ řekla místostarostka města Marie 
Leskovjanová. 

Z parku by mělo být místo, ve kterém se 
budou lidé setkávat a odpočívat, chodit na 
procházky s dětmi. Jakmile se v parku vykácí 
dřeviny, ostatní stávající dřeviny budou ořezány 
arboristy bezpečnostním a výchovným řezem. 
Dále je v plánu během dubna až května nová 
výsadba dřevin i květin pro rozvoj parku. Také 
se chystá obnovení cestních sítí pro lepší chůzi 
po parku a obnova mobiliáře, jako jsou lavičky 
a odpadkové koše.

„Prosím o trpělivost občanů. Věřím, že občané 
jsou rozhořčení už z projektu Revitalizace zeleně 
v Mikulově, kvůli kterému se vykácelo nemálo 
stromů. Ale z tohoto důvodu nemůžeme momen-
tálně nic nedělat a čekat až tyto dřeviny narostou 
do dvacetimetrové výšky. Musíme se starat dále 
o naši zeleň, pokud chceme, abychom měli Miku-
lov hezký a bezpečný. Na odboru životního pro-
středí se snažíme všemi silami udělat pro nově 
vysázenou zeleň všechno, aby rozrůstala správ-
ně, jak by měla, a u vzrostlých stromů provádět 
zdravotní řezy pro jejich růst a naši bezpečnost,“ 
doplnila Petra Sněhotová, z odboru stavebního 
a životního prostředí Městského úřadu Mikulov. 
 Jitka Sobotková
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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 má v soutěži „Nejlépe opravená 
kulturní památka Jihomoravského kraje“ 
dvě žhavá želízka. A to věž kostela sv. Václa-
va a druhým je měšťanský dům na ulici Alf. 
Muchy – velmi citlivě opravený a u nás i v za-
hraničí odbornou veřejností ceněný Penzion 
Štajnhaus. 

Prostřednictvím SMS zpráv můžete v jede-
náctém ročníku soutěže „Nejlépe opravená 
kulturní památka Jihomoravského kraje“ 
hlasovat až do 1. dubna 2018. 

Více k soutěži najdete na webových stránkách 
Jihomoravského kraje https://www.kr-jihomorav-
sky.cz/pamatky/index.php. Při hlasování formou 
SMS opět platí, že z jednoho telefonního čísla 
může být zaslán pouze jeden hlas. Na webové 
stránce soutěže je umístěn jednoduchý návod, jak 
při hlasování postupovat. Dle počtu obdržených 
hlasů se stanoví konečné pořadí a přidělí ceny. 

Pomozte svým hlasováním Mikulovu získat 
další prestižní ocenění. Víme, že to umíme!

Jitka Sobotková

Začalo hlasování v soutěži „Nejlépe opravená kulturní 
památka Jihomoravského kraje v roce 2017“

Věž kostela sv. Václava Dům na ulici Alf. Muchy  foto: archiv Penzion Štajhaus

Pronájem nebytových prostor 
Město Mikulov nabízí k pronájmu prosto-
ry určené k podnikání v přízemí budovy 
č. p. 823 na ulici Vídeňská č. or. 17 v Mi-
kulově. Výměra prostor činí celkem 79 m2. 
Požadované nájemné bude činit minimálně 
částku 900 Kč/m2/rok bez DPH.

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

nájemního vztahu.

Změna účelu užívání k předloženému podnika-
telskému záměru bude realizována na vlastní 
náklady nájemce.

K tomuto záměru se lze vyjádřit a podat na-
bídky v zalepené obálce na adresu podatelny 
Městského úřadu Mikulov, Náměstí 1, 692 01 
Mikulov do 3. 4. 2018 s označením „ZVEŘEJNĚNÍ 
č. 10/MA-2018 – NEOTVÍRAT“.

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

Simona Vychodilová,

Majetkoprávní odbor MÚ Mikulov

Město Mikulov
Městský úřad Mikulov

ZVEŘEJNĚNÍ č. 8/MA-2018
Nemovitá věc určená k prodeji 

případně k pronájmu

Město Mikulov zveřejňuje dle ust. § 39, 
odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), v platném znění, záměr 
pronajmout, případně prodat nemovitou 
věc na ulici 22. dubna v Mikulově, zapsa-
nou u Katastrálního úřadu pro Jihomorav-
ský kraj, Katastrálního pracoviště Břeclav 
na listu vlastnictví č. 2835 pro obec a k. ú. 

Mikulov na Moravě:
• jednotku č. 1072/15 (jiný nebytový 

prostor), jež se nachází v budově byto-
vého domu č. p. 1071 a č. p. 1072, která 

je součástí pozemku p. č. 2199 včetně 
spoluvlastnického podílu na společných 

částech budovy a uvedeného pozemku 
o velikosti 17896/115818. V případě od-
prodeje bude kupní cena činit minimál-

ně částku 1 470 000 Kč. Současně s ce-
novou nabídkou zájemce předloží svůj 
záměr využití předmětné nemovitosti.

Zájemci o pronájem, případně prodej 
výše uvedené nemovité věci se mohou 

k tomuto záměru vyjádřit a podat písemné 
nabídky, které budou doručeny v zalepené 
obálce na podatelnu Městského úřadu Mi-
kulov, Náměstí č. 158/1, 692 01 Mikulov 
s označením „ZVEŘEJNĚNÍ č. 8/MA-2018 
– NEOTVÍRAT“ nejpozději v termínu do 

29. 3. 2018 do 14.00 hod.
Město Mikulov žádá zájemce, aby kromě 

identifikačních údajů uvedli ve své nabídce 
také telefonní číslo pro případnou další 

komunikaci. 
Pokud nebude nabídka ke zveřejnění 

doručena ve lhůtě nebo způsobem stanove-
ným ve zveřejnění, nepovažuje se za poda-

nou a nebude se k ní přihlížet.
Zveřejnění tohoto záměru bylo schvále-

no Radou města Mikulov na její schůzi dne 
16. 1. 2018 usnesením č. 1 (bod č. 6).

Dana Kudelňáková,
vedoucí majetkoprávního odboru

Město Mikulov vyhlašuje výběrové řízení na funkci:

Odborný/á referent/ka odboru stavebního a životního prostředí
Městského úřadu Mikulov.

Podrobnosti a podmínky pro přihlášení do výběrového řízení 
naleznete na stránkách  www.mikulov.cz – úřední deska, 
kategorie volná pracovní místa nebo na úřední desce Města Mikulov.

Přihlášku doručte nejpozději do 27. 3. 2018 do 14 hodin osobně na podatelnu nebo 
poštou na adresu Městského úřadu Mikulov, Náměstí 1, 692 01 Mikulov.
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Výběrové řízení na pozici strážník MP
místo výkonu práce: město Mikulov
tabulková místa: strážník hlídkové služby MP Mikulov
způsob výkonu práce: směnný provoz v nepřetržitém režimu
platové podmínky: 8. platová třída dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoní-
ku práce a NV č. 564/2006 Sb., o odměňování zaměstnanců ve veřejných 
službách a správě. Po získání osvědčení dle zákona č. 553/1991Sb. je 
zaručen postup v platové třídě.
Nástup: dle dohody
Požadavky na fyzickou osobu:
• musí být státním občanem České republiky,
• starší 18 let,
•  tělesně a zdravotně a duševně způsobilá dle vyhlášky MV ČR č. 

444/2008 Sb., dle zákona č.553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění 
pozdějších předpisů,

• s ukončeným středním vzděláním s maturitní zkouškou,
•  bezúhonná dle ust. § 4a zákona o obecní policii – opis z rejstříku 

trestů, bez záznamu o úmyslném trestném činu (ne starší 3 měsíců),
•  spolehlivá dle ust. § 4b zákona o obecní policii – opis z rejstříku pře-

stupků, nesmí být v posledních třech letech opakovaně pravomocně 
uznán vinným za opakované vyjmenované přestupky a jednání mající 
znaky takového přestupku.

Další požadavky:
• řidičský průkaz skupiny B
• znalost práce na PC (World, Excel)
• znalost obslužného ovládání IT technologií
Výhodu má:
• držitel zbrojního průkazu skupiny E, D
• již sloužící strážník
• flexibilně časově přizpůsobivý
• psovod se psem
• ten, který ovládá cizí jazyky

Písemnou přihlášku, v níž uvedete své kontaktní údaje, vč. telefonu, 
společně s profesním životopisem, ověřenou kopií vysvědčení o maturit-
ní zkoušce, opisem z rejstříku trestů, ne starším než tři měsíce, zašlete 
e-mailem na adresu: hamernik@mikulov.cz, faxem: č. 519 444 585 nebo 
poštou na adresu: Město Mikulov, Náměstí 1, 692 20 Mikulov, a to nej-
později do 27. 04. 2018.
Další případné informace na tel.: 724 364 425 – Jiří Hamerník, velitel 
MP Mikulov.
S vybranými uchazeči bude proveden osobní pohovor a grafologické 
rozbory rukopisu za účelem diagnostiky osobnosti v nejbližším termínu. 
Město Mikulov si vyhrazuje neúspěšné uchazeče neinformovat o důvo-
dech nepřijetí. Rostislav Koštial, starosta města

Okénko Městské policie
Výběr některých událostí za měsíc únor. Více na 
www.zpravodajmikulov.cz.

Dne 5. 2. 2018 zasahovala hlídka MP Miku-
lov na ul. A. Muchy, kde se v jednom domě 
nacházel silně podnapilý a krvácivě zraněný 
muž r. 1956. Strážníci šetřením na místě zjis-
tili, že podnapilého muže do místa bydliště 
přivedli neznámí kamarádi. Zda je podnapilý 
muž schopen se o sebe sám postarat, již dále 
nikdo neřešil. Podnapilý muž se následně po 
domě pohyboval tak nešťastně, že upadl na 
betonovou podlahu chodby a přitom se vážně 
zranil na hlavě! Strážníky MP Mikulov na místo 
přivolali sousedé z vedlejšího bytu. Kvůli krvá-
cejícímu zranění na hlavě byl na místo zásahu 
MP Mikulov přivolán zdravotnický výjezd RZS. 
Do příjezdu zdravotníků museli strážníci ještě 
navíc zklidňovat další podnapilé sousedící 
podnájemníky, kteří se neustále strážníkům 
pletli do řemesla. Zraněný muž nakonec skon-
čil v nemocnici v Břeclavi, kam byl sanitou 
převezen na odborné vyšetření.    

V měsících lednu a únoru 2018 se strážníci 
MP Mikulov zabývali opakovanými stížnostmi 
občana Mikulova, že na ul. Republikánské 
obrany často dochází k neoprávněnému par-
kování vozidel na vyhrazených parkovištích 
pro invalidy! Strážníci se nejdříve snažili tuto 
problematiku řešit osobně s majiteli problé-
mových vozidel. Posléze však strážníkům MP 
Mikulov došla trpělivost, jelikož přetrvávající 
nešvar nijak neustával. Z tohoto důvodu stráž-
níci přistoupili k razantnějším krokům. Tam, 
kde nepomáhá prevence, musí ke slovu přijít 

represe. Prvního majitele špatně parkujícího 
vozidla strážníci oznámili k řešení u správního 
orgánu dne 9. 2. 2018. Další majitelé problé-
mových vozidel následovali v nadcházejících 
dnech. Strážníci na místě vždy provedou 
důkladnou fotodokumentaci spáchaného pře-
stupku a na vozidlo vylepí oznámení-samo-
lepku MP Mikulov. Podobné problematické 
parkování na vyhrazených parkovištích pro 
invalidy řeší strážníci MP Mikulov i na jiných 
místech po celém Mikulově. Zejména se jedná 
o sídliště a vyhrazená parkoviště před super-
markety. Krátkodobé neoprávněné parkování 
na vyhrazených parkovištích pro invalidy mo-
hou strážníci MP Mikulov vyřešit ve své pravo-
moci. Dlouhodobé neoprávněné parkování na 
těchto parkovištích musí strážníci oznamovat 
k dořešení správnímu orgánu.        

Dne 11. 2. 2018 v 10.30 hodin zaregistroval 
operátor městského kamerového systému MP 
Mikulov, že na Náměstí se opět shlukuje sku-
pinka místních nepřizpůsobivých osob. Jedinou 
starostí těchto problémových osob bylo lelková-
ní a klábosení. Samozřejmě vše za doprovodu 
prolévání hrdel krabicovým vínem. Takovéto jed-
nání však ještě není nijak závadné. Problémové 
je však již jejich vulgární pokřikování na ostatní 
občany a návštěvníky města. Tito spoluobčané 
si také nijak nelámou hlavu s výběrem místa 
pro vykonání svých základních potřeb! „Když 
je příjem, tak musí být i výdej!“ Takže močení 
na Náměstí u lavičky není přece žádný problém. 
Někdy je to bohužel samovolné, ale někdy je to 
i úmyslné. Strážníci MP Mikulov těmto osobám 
věnují samozřejmě zvýšenou pozornost. Někdy 

postačí pouze pohovor. Jindy musí přijít varo-
vání. Ale někdy také i převoz na protialkoholní 
záchytnou stanici. Uložení pokuty se používá až 
v krajních případech. A právě pokutu vystavenou 
příkazem na místě ve výši 2000 korun si vykole-
doval místní občan r. 1964, který se klidně úmy-
slně vymočil na Náměstí vedle lavičky! Vůbec 
mu při tom nevadilo, že kolem něj chodí další 
lidé! Strážníky na místo nepřístojností vyslal 
pozorný operátor kamerového systému, který 
celé této komunitě věnoval zvýšenou pozornost. 
Zasahující strážníci zmíněného muže přitom 
toho dne již několikrát napomínali a varovali 
ho, aby šel kvůli své silné podnapilosti raději 
domů. Pokutovaný přestupek proti veřejnému 
pořádku byl posléze nahlášen do centrálního 
celostátního registru přestupků.     

Dne 26. 2. 2018 v 8.25 hodin bylo na MP Miku-
lov nahlášeno, že v lokalitě ul. Dukelská se za 
činžovními domy vyskytuje zraněná dospělá 
srna, která je schovaná za přívěsným vozíkem. 
Přivolaní strážníci zjistili, že srna má zranění 
v oblasti hlavy. Apatické chování zvířete ne-
věštilo pro budoucnost srny nic příjemného. 
Z důvodu výskytu divokého zvířete v blízkosti 
lidského příbytku bylo pravděpodobné, že 
srna ztratila úplně plachost a její zdravotní 
stav je vážný. Domněnky strážníků nakonec 
také potvrdil přivolaný myslivecký hospodář, 
který rozhodl, že nalezené zvíře je vážně 
zraněno a bude nutné jej utratit. Odborně 
usmrcenou srnu si z místa odvezl zmíněný 
myslivecký hospodář. Důvod zranění srny 
nešlo konkrétně specifikovat.  

 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
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Gymnázium a Střed-
ní odborné učiliš-
tě Mikulov má no-
vého ředitele školy. 
Mgr. Roman Pavlač-
ka, Ph.D. vyhrál výbě-
rové řízení, které vy-
hlásil zřizovatel školy 
– Jihomoravský kraj, 
a své funkce se ujal 
od 1. února 2018.

V rozhovoru nám prozradil nejenom něco 
o sobě, ale zejména jaké plány a vize má se 
samotnou školou. 

Můžete se našim čtenářům a Mikulovským 
představit?
„Narodil jsem se v roce 1967. Pocházím z Klentnice 
a v současné době bydlím v Břeclavi. Jsem ženatý 
a mám dva syny. Moje žena pracuje na Zahradnic-
ké fakultě v Lednici. Starší syn letos maturuje na 
břeclavském gymnáziu. Mladší syn je v kvartě na 
gymnáziu v Havířově, kam odešel za hokejem.“

Jaké máte zájmy a koníčky?
„Jsme rodina, která ráda tráví dovolené s velkou 
partou kamarádů v létě u vody (každoročně sjíž-
díme české a slovenské řeky) a v zimě na českých 
horách. Velmi rád jezdím na letní stanové tábory, 
kde jsem už vystřídal téměř všechny role: dítěte, 
praktikanta, vedoucího, hlavního vedoucího, 
hospodáře i kuchaře.“

Jaké máte vzdělání?
„Čtyřleté gymnázium v Mikulově mě výborně při-
pravilo na pozdější studium matematiky a zákla-
dů techniky na Pedagogické fakultě Masarykovy 
univerzity v Brně.“

A co vaše pedagogické působení na univerzitě? 
„Rokem 1993 nastává v mém životě dlouhá 25letá 
pouť v roli odborného asistenta na Vysoké škole 
zemědělské v Brně (dnešní Mendelova univerzita 
v Brně). Odborně jsem se začal posouvat směrem 
k digitálním technologiím v oblasti projektování, 
grafiky a 3D modelování. Odbornou působnost 
jsem završil doktorátem na oboru zahradní a kra-
jinářská architektura v roce 2008.“

Jaký je Váš vztah k Mikulovu a GSS Mikulov?
„Mikulov a škola jsou pro mě místy, kam se velmi 
rád vracím a chci zde trávit co nejvíc svého pracov-
ního a volného času. Mým velkým přáním je při-
vést školu k 400letému výročí jejího založení.“

Proč jste se do výběrového řízení na post 
ředitele školy přihlásil? Jak velká je to pro 
Vás výzva?
„Myšlenka ucházet se o místo ředitele gymnázia 
a střední odborné školy ve mně uzrávala postup-
ně během minulého roku. Velmi citlivě jsem 

vnímal dění a velmi mě mrzelo, jak se na celém 
obraze nešťastně podepisuje medializace. Kladl 
jsem si otázku, kde může být problém nespokoje-
nosti s tak, v mých očích, úspěšnou školou, která 
dokáže vychovávat kvalitní řemeslníky a úspěšně 
připravovat žáky pro studium na vysoké škole. 
Nakonec jsem se rozhodl a věřím, že se nám 
všem podaří atmosféru kolem školy uklidnit a po-
stupně vytvářet povědomí unikátní školy stojící 
na pevném historickém základě. Budeme jistě 
potřebovat čas i podporu vás občanů.“

Jaké zásadní kroky Vás v oblasti organizační 
struktury školy a jejího chodu čekají v nad-
cházejících měsících?
„Za svou výhodu považuji, že přicházím do 
nového prostředí nezatížen blízkou minulostí 
školy. Nevýhodou je, že si na změny organizační 
a personální budeme muset nějaký čas počkat. 
V současné době se seznamuji s chodem školy 
a osobně poznávám spolupracovníky. Sloučením 
gymnázia, odborné školy a učiliště vznikla jedna 
škola. Je pro mne velmi důležité, aby tato škola 
vystupovala i navenek společně, ne jako škola 
složená ze tří součástí. Škola, která vzdělává 
v maturitních i nematuritních oborech, má je-
den tým zaměstnanců, kteří nacházejí cesty ke 
spolupráci a vzájemně se podporují.“

Co je podle Vás v současné době pro školu 
a její studenty nejdůležitější?
„To je velmi dobrá otázka. Musím zmínit alespoň 
dva zásadní body: přijmout dostatečný počet 
žáků pro zdárný chod a financování školy a po-
kud možno maximální úspěšnost u závěrečných 
zkoušek. Vím, že obojí je v tomto roce z mé strany 
velmi obtížně ovlivnitelné. Nicméně jsem hned 
druhý týden svého působení osobně navštívil 
celkem deset základních škol v mikulovském 
regionu. Nepředpokládal jsem, že se mi podaří 
změnit rozhodnutí žáků, kteří si vybrali jiné 
střední školy, než je ta naše, ale jsem přesvěd-
čený, že osobní kontakt s vedením a seznámení 
se s prostředím navštívených škol je dobrým 
základem pro další spolupráci.

Úspěšnost u maturity, která je jednotná pro 
gymnázium i střední odbornou školu (obor ho-
telnictví), bude pro žáky rovněž obtížná. Čeká nás 
v tomto směru částečné posílení výuky maturitních 
předmětů u oboru hotelnictví, které již odstartova-
lo úpravou školních vzdělávacích plánů.“

Vaše dlouhodobé vize pro rozvoj školy?
„Tvorba vizí pro rozvoj školy pro mne znamená 
proces, do kterého bych rád zapojil jak zaměst-
nance, tak rodiče i žáky, neboť zpětná vazba je 
pro konečnou formulaci vizí velmi důležitá. Do-
volím si tedy, zatím spíše jen nastínit oblasti, na 
které se hodlám soustředit.

Přál bych si dobře fungující tým pra-
covníků, zvláště pak pedagogů. Mnoho let 
jezdím na letní dětský tábor u Nového Města 

na Moravě a věřte, že stačí čtrnáct dnů pobytu 
v úzkém kolektivu a poznáte, koho si pozvete 
i příští rok. V prostředí školy je tento proces 
mnohem obtížnější, ale výsledek musí být 
stejný. Přejeme si a vynakládáme veškeré úsilí 
na to, aby se k nám děti vracely a dávaly dob-
rý příklad ostatním potenciálním zájemcům. 
Dobrý tým přenáší pozitivní atmosféru i na své 
žáky, bohužel opačného efektu se dosahuje 
mnohem snadněji. Schopnost dělat něco navíc, 
získávat si svým odborným přehledem žáky tak, 
aby s posledním zvoněním školu neopouštěli 
a zůstávali zde třeba i za účelem zábavy. Byl 
jsem velmi mile překvapen vysokou uměleckou 
úrovní společného vystoupení naší školy se zá-
kladní uměleckou školou na loňském adventním 
koncertě. Dobré příklady existují a je vidět, že 
dobrá práce s žáky přináší ovoce.

Spolupráce s vysokými školami může pomo-
ci žákům při rozhodování a orientaci ve struktu-
ře, prostředí a atmosféře na akademické půdě. 
Prvním společným počinem byla spolupráce na 
květinové výzdobě reprezentačního plesu GSS 
Mikulov, kterou odborně zajišťovali přední aran-
žéři ze Zahradnické fakulty v Lednici. Další akcí 
bude květinová velikonoční výzdoba Rybničního 
zámečku, kde na oplátku poskytne naše škola 
odborný gastronomický servis.

Oblastí k zamyšlení jsou odborné obory, zde 
je třeba rozvíjet a hledat spolupráci na vzdělá-
vání s potenciálními zaměstnavateli. Bez praxe 
a poznávaní moderní techniky a technologií, 
které si škola v krátkých horizontech nemůže 
finančně dovolit, nebudeme schopni konkurence. 
K rozvíjení jazykových schopností jsou důležité 
zahraniční stáže, v současné době již naše škola 
pro obor hotelnictví a kuchař-číšník takové stáže 
nabízí a nabídku bychom rádi rozšířili.

Žáky gymnázia v předmaturitním a maturit-
ním ročníku je třeba připravovat na studium na 
vysoké škole. Jednou z možných cest je nabízení 
tematických seminářů se zaměřením na konkrét-
ní typ vysoké školy (technická, přírodovědná, 
právnická, filozofická, umělecká apod.). Velký 
potenciál vidím v možnosti získávat mezinárodní 
jazykovou zkoušku na zvolené úrovni (min. B2 
otevírá brány zaměstnání v EU), která nahrazuje 
maturitu z cizího jazyka. Školy, které tuto mož-
nost nabízejí, se těší velkému zájmu a my bychom 
se chtěli vydat právě tímto směrem. 

Shrnu-li oblasti – témata pro stanovení vizí, 
jsou to tato:
• Škola je místem k setkávání i po vyučování.
• Spolupráce s vysokými školami.
• Posílení spolupráce se zaměstnavateli.
• Tematicky zaměřená příprava na vysoké školy.
• Mezinárodní jazyková zkouška.

Děkuji za rozhovor 
Jitka Sobotková, foto: archiv R. Pavlačka

Celý rozhovor najdete na www.zpravodajmikulov.cz

„Přál bych si dobře fungující tým pracovníků, zvláště pak pedagogů,“ 
říká nový ředitel Gymnázia a SOU Mikulov Roman Pavlačka
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Regionální ozvěny Febiofestu 
opět v Mikulově
Febiofest míří 10.–12. dubna opět do Městské-
ho kina v Mikulově. V rámci ozvěn 25. ročníku 
jednoho z našich nejvýznamnějších filmových 
festivalů proběhnou tři festivalové projekce. Sou-
časná kinematografie, aktuální témata, filmové 
skvosty, které potěší nejen filmové fajnšmekry. 

Minipřehlídku v Mikulově slavnostně zahájí 
10. 4. film Dej mi své jméno z festivalové sekce 
Queer Now věnované tématu sexuální identity. 
11. 4. se bude promítat komediální road movie 
a pozdní debut jedenaosmdesátileté režisérky Ele-
anor Coppoly Paříž počká. Třešinkou na dortíku 
bude 12. 4. nejnovější snímek Arnauda Desple-
china Ismaelovy přízraky, který zahajoval MFF 
v Cannes. Projekce vždy od 19.30 za 99 Kč. 

Rezervace a více info na: www.kino.mikulov.cz.
Petr Šesták

•  manželům Marušce a Jirkovi Husákovým 
se 3. 3. ve 33. týdnu těhotenství narodila 
trojčata – Markétka, Terezka a Klárka? 
BLAHOPŘEJEME!

•  z florbalových týmů se letos nejvíce daří 
družstvu mužů? Vypadá to na medaili v ji-
homoravském přeboru. A to se ještě chlapci 
ani nepustili do pořádného tréninku.

•  už nyní si mohou občané Mikulova zakou-
pit v kanceláři TIC Mikulov permanentku 
na vinobraní za 300 Kč? Občanku s sebou! 
A začátkem dubna zde seženete i vstupenku 
na premiéru Letní komedie, která se usku-
teční v kině ve čtvrtek 26. 4. ve 20 hodin.

•  když nyní zavěsíte na stromy hnízdící budky 
pro ptáčky, budete mít na zahradě předpla-
cený celoroční koncert, ušetříte za chemii 
a ještě sklidíte zdravější ovoce?

•  naši hasiči dostali jedno z nejmodernějších 
hasičských aut Tatra CAS 30 s obsahem 
9 000 l vody + 540 l pěnidla? 

•  na Stolové hoře začínají kvést nádherné 
koniklece velkokvěté?

•  novelizovaná vyhláška o silničním provozu 
nařizuje řidičům na stopce zastavit kola 
i na zadní nápravě auta? Jaromír Crhan

Víte, že?

Klání ve Slam Poetry poprvé 
v Národním domě
Ti, kteří tvrdí, že poezie je mrtvá, nezažili 
SLAM. Poezie dravá, poezie živá, poezie okamži-
ku, poezie improvizovaná, poezie pevná. Slam Po-
etry se pohybuje na hranici poezie, rapu a stand-
up komedie. Účinkující svým přednesem usilují 
o přízeň publika, které rozhodne o vítězi.

Fenomén Slam Poetry vznikl ve Spojených 
státech ve druhé polovině 80. let. Za zakladatele 
je považován chicagský básník, původním povo-
láním zedník, Marc Smith. Dnes dobývá srdce 
stále většího množství tvůrců slamů i diváků ve 
velkých i malých městech po celém Česku. 

V Mikulově se již slam představil na Eurotria-
logu nebo v pouliční variantě na loňském ročníku 
festivalu La Strada. V pátek 6. dubna od 19 hodin 
ale soutěžní klání vypukne poprvé v plné parádě.

Vystoupí přední český slamer Anatol Sva-
hilec (mistr ČR za rok 2014 a finalista v roce 

Zámek v Mikulově v sobotu 17. března, kdy se 
po celém světě slaví Den svatého Patrika, popr-
vé v historii zezelenal. Nasvícení zorganizovalo 
Regionální muzeum v Mikulově ve spolupráci s Irish 
Pub O´Hara, který v Mikulově provozuje společnost 
Volarik Capital. „Když ve světě svítí různé památky 
na Den svatého Patrika zeleně, tak proč by nemohl 
svítit i mikulovský zámek,“ řekl Miroslav Volařík, 
předseda představenstva Volarik Capital. K osvět-
lení zámku na zeleno byly použity speciální zelené 
filtry i zelená LED světla.  Jitka Sobotková

Foto: BÍLÝ MEDVĚD PUBLIC RELATIONS, s. r. o. 

2015/16/17) a vedle dalších také představitelé 
velmi aktivní břeclavské scény, včetně jejího za-
kladatele Martina Switchera v roli moderátora.

Nenechejte nic náhodě a přijďte rozhodnout 
o vítězi i vy!

Břeclavští slameři také plánují udělat work-
shop pro místní gymnázium.  Petr Šesták
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Poznačte si do kalendáře
Do 28. 4.  Výstava Eduard Antala & Elvíra Antalová, Galerie Závodný.

Do 30. 4.  Výstava autorských batikových obrazů Soni Šťastné, Městská knihovna. 

Čt 22. 3.  Expediční kamera, Městské kino, od 17.30 hodin. 

Čt 22. 3.  Plaisirs de Musique, koncert barokní hudby, Galerie Závodný, v 18 hodin. 

Čt 22. 3.   Ochutnávka vín vinařství Sonberk, Boutique Hotel Tanzberg, v 18.30 hodin. 
Rezervace na tel.: 519 510 692.

Pá 23. 3.  Noc s Andersenem, Městská knihovna, 17–18.30 hodin.  

Pá 23. 3.   Divadelní představení To všechno ona, Městské kino, v 19 hodin. Vstupenky 
za 300 Kč koupíte v TIC Mikulov. 

So 24. 3.   Mikulovský zpěváček 2018, 19. ročník soutěže dětských zpěváčků, Městské kino, 
ve 14 hodin. 

So 24. 3. Křest katalogu MVS „dílna“ 2017, Rodinné vinařství Mikulov, v 17 hodin. 

So 24. 3. Cimbálová sobota, hotel Galant, v 19.30 hodin. 

St 28. 3. Angličtina pro nejmenší, Městská knihovna, v 16 hodin.

29. 3. – 1. 4. VELIKONOČNÍ MIKULOV, kompletní program najdete uvnitř zpravodaje. 

Ne 1. 4.   Svoboda Mikulovu – Podruhé, vernisáž výstavy velkoformátových fotografií, 
galerie Efram, v 16 hodin. Výstava potrvá do 29. 4.

Pá 6. 4.   Vernisáž výstavy Tea Dohnalová – sochy Hmota, galerie Konvent, v 17 hodin. 
Výstava potrvá do 25. 4. 

Pá 6. 4.   Slam Poetry, Národní dům, od 19 hodin. Více na str. 5.

So 7. 4.   BAZÁREK dětského zboží, Centrum volného času, v pátek 6. 4. můžete přijít 
s věcmi od 16 do 18 hodin, v sobotu 7. 4. bude prodej od 8.30 do 12.30 hodin, 
pak výdej od 13.30 do 15.30 hodin. 

10.–12. 4.  Febiofest, ozvěny proslulého filmového festivalu, Městské kino. Více na str. 5.

Út 10. 4.  Hraje celá rodina – koncert, ZUŠ Mikulov – koncertní sál, v 17 hodin. 

Klub (nejen) maminek 
Neformální setkání rodičů, kojenců a batolat 

v Městské knihovně Mikulov.
26. 3., 9. 4., 23. 4. od 10 do 11 hodin
Péče o zdraví, kojení, psychohygiena, 

vyprávění, hry, čtení…        Městská knihovna
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DÁLE NABÍZÍME:

• PORADENSTVÍ
• PRACOVNÍ DIAGNOSTIKU
• KURZ KLÍ OV C  KOMPETENCÍ

• KURZ ZÁKLADY PODNIKÁNÍ
• REKVALI IKA NÍ KURZY
• DOTOVANÉ PRACOVNÍ MÍSTO

 
administrátor projektu  expert projektu 
e      e    

sta  so iá n  ino a  o p s  i ade n     rno   info@socialni-inovace.

POM EME VÁM NASTARTOVAT VA I PRACOVNÍ KARIÉRU

ZDARMA

Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

MOBILNÍ CENTRA PRACOVNÍHO PORADENSTVÍ

www.socialni-inovace.cz/mcpp

Vertikulace odstraní plevel, mech i starou trávuVertikutace odstraní plevel, mech i starou trávu
a provzdušní vrchní vegetační vrstvu trávníku.

HOTEL MAROLI
MIKULOV

přijme: obsluha čerpací stanice, 
pomocná síla do kuchyně, 
recepční, číšník, servírka.

Informace: Libuše Marcinčáková, 
tel.: 736 489 359,

e-mail: libamarcincakova@seznam.cz

Stavební firma František 
Dvořák-Stavitelství

přijme zedníky, dělníky.

Zaškolíme. 

Životopis zaslat na 
stavbydvorak@quick.cz

Úklid domácností, firem, oken, 
čištění interiérů vozů 

„PARNÍM STROJEM S VYSAVAČEM“. 

Totální likvidace plísní, 
roztočů, alergenů. 

Během hodinky suché! Ideální pro 
alergiky, čištění bez chemie.
www.parni-uklid-mikulov.cz

Tel.: 777 584 998

Chcete i vy inzerovat ve Zpravodaji města Mikulov?
Volejte na 608 828 699 nebo piště na zpravodaj@mikulov.cz a příště může být ve Zpravodaji i vaše inzerce!

777 754 560

KOMENSKÉHO 1, MIKULOV

HLEDÁ SE
V NEDĚLI 11. 3. SE ZTRATIL V CENTRU 

MIKULOVA NA NÁMĚSTÍ KRÁTKOSRSTÝ ŠEDÝ 
MOUROVATÝ KOCOUREK LERY. 

Kastrát, 5 let starý, mandlový tvar 
žlutozelených očí, červený čenich, bílý motýlek 
kolem čenichu, bílá brada, dlouhé štíhlé tělo, 

dlouhé tlapky, dlouhý silný ocas. 
Prosím, zkontrolujte sklepy a půdy (nemňouká 
hlasitě). Prosím o jakékoliv informace. Nálezce 
bude odměněn. Tel.: 721 941 236. Děkujeme. 
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Beseda v mikulovském kině
V občanské výchově na naší Základní škole na ulici Hraničářů probí-
ráme učivo o kultuře, a tak jsme s paní učitelkou Zdenkou Novákovou 
26. února navštívili Městské kino Mikulov. 

Zde se nás ujal pan David Gerneš, ředitel Mikulovské rozvojové, s. r. o. 
Nejprve nám povídal o kulturních akcích, které se mají v budoucnu v Miku-
lově konat, potom jsme se šli podívat do místnosti, kde se promítají filmy, 
a nakonec jsme se seznámili s prostorem pódia a jeho zázemím. Dozvěděli 
jsme se spoustu nových informací a obdrželi jsme i hodnotný dárek.

 Za uspořádání besedy děkujeme, velmi se nám líbila.
  Aneta Žůrková, Adéla Filková, 7. A

Dvě zajímavé exkurze
Jak už jsme jednou uvedli, obohacením výuky žáků učňovských oborů 
jsou exkurze do potravinářských firem, v nichž se seznamují s jejich 
provozem a získávají nové zkušenosti. Dne 6. 3. 2018 žáci 2. ročníku 
oboru Kuchař-číšník navštívili taková zařízení rovnou dvě. Jedním byla 
firma Řeznictví Miluška Mikulincová, druhým firma Frigonova, obě v Mi-
kulově. V řeznictví je paní majitelka provedla po prodejně a seznámila se 
všemi úseky provozovny. Následovala praktická ukázka zpracování ma-
sa – vepřového i hovězího. Také si žáci prohloubili své znalosti o využití 
jednotlivých částí masa pro tepelnou úpravu.

Firma Frigonova, s. r. o., je významným evropským zpracovatelem 
mořských ryb. Tato exkurze byla pro žáky novinkou. Zde se také sezná-
mili s celým provozem – od přípravy, přes balení výrobků až po výstupní 
kontrolu. Viděli při práci automatické linky na balení mořských ryb, 
kaviáru a sardelové pasty. 

Při obou exkurzích museli dodržovat přísné hygienické podmínky, které 
jsou v potravinářských provozech samozřejmostí. Zároveň od paní učitelky 
odborných předmětů dostali úkol – písemně zhodnotit obě exkurze a zpra-
covat své dojmy. Zdeňka Sîrbu, Dana Strouhalová, GSS Mikulov

Zeměpisná olympiáda – okresní kolo 
V úterý 20. února se v Břeclavi konalo okresní kolo zeměpisné olym-
piády, v němž dosáhli skvělých výsledků naši nejlepší řešitelé kola škol-
ního – Ondřej Fichtl z primy, Anežka Čechová ze sekundy, Jiří Souchop 
z tercie a Tomáš Dostál ze septimy.

Do krajského kola v Brně se podařilo probojovat Anežce Čechové, která 
ve své kategorii obsadila překrásnou první příčku!

Blahopřejeme a všem zúčastněným děkujeme za vzornou reprezentaci 
naší školy. Kamila Dědková, GSS Mikulov

„Přízraky ulice“
Ve středu 28. února jsme se všichni žáci 2. stupně ZŠ Mikulov, Val-
tická 3, v rámci výuky zúčastnili preventivního programu „Přízraky 
ulice'“, který si pro nás v městském kině připravil Vojenský umělecký 
soubor Ondráš.

Celé představení bylo provedeno taneční formou. Příběh, který jsme 
viděli, byl o dvou kamarádkách, které měly šťastný život. Dařilo se jim, 
byly veselé, šťastné a spokojené. Jedna z nich začala brát drogy a život se 
jí úplně změnil. Už nebyl tak bezstarostný jako dřív.

Mně osobně se vystoupení líbilo, bylo pro mě hodně poučné. Každý z nás 
by si měl uvědomit, jak rychle se můžeme dostat do problémů a jak lehce 
můžeme ztratit to, o co jsme se dlouho snažili. Taky bychom si měli uvědo-
mit, že cesta zpět může být hodně dlouhá a složitá. Myslím si, že právě to 
bylo cílem programu, aby se každý z nás zamyslel nad tím, jaké mohou být 
následky užívání návykových látek a jak bychom se neměli chovat. Moc se 
mi to líbilo. Zuzana Šopíková, žákyně VII. A ZŠ Mikulov, Valtická 3

Ještě jednou potravinářský veletrh Salima 

Žáci tříd 2. SK a 2. SP navštívili společně s třídními učitelkami Bo-
humilou Servusovou a Ivou Šrámkovou v rámci exkurze mezinárodní 
potravinářský veletrh Salima v Brně. Ten podává dokonalý přehled o čes-
kých i zahraničních dodavatelích potravin, přísad, alkoholických i nealko-
holických nápojů, cukrovinek, kávy, čaje a lahůdek, spojený s degustací 
nejen potravin, pokrmů, ale i vína a piva.  

Žákům se exkurze líbila a všichni jsme odcházeli spokojení.
Bohumila Servusová a Sylva Podzemská, GSS Mikulov

ZÁPIS do 1. ročníku školního roku 2018/19
Zápis do 1. ročníku základní školy speciální a základní školy praktické 
se koná ve čtvrtek 5. 4. 2018 od 8.00 do 16.00 hodin.
Přijímáme děti, které mají doporučení lékaře a školního poradenského zaří-
zení k zařazení do speciálního vzdělávání. Vezměte s sebou, prosím, rodný 
list dítěte a přijďte mezi nás. Pokud chcete vidět celou školu a výuku dětí, 
přijďte již dopoledne, škola bude pro vás otevřena. ZŠ Mikulov, Školní, p.o. 
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Po vstupu na korejský trh zamířila moravská 
vína pod společnou značkou Wine of Czech 
do Japonska. Sdružení vinařů se zde zúčastnilo 
největšího potravinářského veletrhu východ-
ní polokoule Foodex v Tokiu. Veletrh je určen 
pouze obchodníkům a za čtyři dny jej navštívilo 
sedmdesát dva tisíc hostů. Velká účast byla znát 
i u stánku České republiky, kde jsme prezentovali 
naši nabídku vín a mikulovského piva.

Japonský trh je jiný než ten korejský. 
Zatímco Korejci víno teprve objevují a zákazníci 
jsou výrazně orientovaní na cenu, tak Japonci 
znají a pijí vína z celého světa a hledají nové 

produkty, kterými by obohatili své vinotéky. 
Proto jsme zde vsadili na moravská vína vyšších 
produktových řad. Zájem byl zejména o místní 
tradiční odrůdy jako je Ryzlink vlašský nebo 
Moravský muškát. Sázkou na jistotu potom byla 
Pálava jako originální moravská odrůda. Co však 
zcela učarovalo, bylo mikulovské pivo Resurre-
ction vyrobené v kombinaci s hrozny usušenými 
podobně jako pro výrobu slámového vína. 

Novinka letošního roku z pivovaru Wild Crea-
tures měla na japonském veletrhu světovou pre-
miéru a stala se tahákem naší expozice. Nad kom-
binací chutí chmele a usušených muškátových 
rozinek Japonci užasle kroutili hlavami a vraceli 
se několikrát, aby svůj objev nechali ochutnat 
přátelům. Pivo je velmi robustní, chuťově inten-
zivní, což mají Japonci rádi a vzdáleně připomíná 
Tokajské, kterým je volně inspirované. 

V pivovaru Wild Creatures říkají, že pivo není 
jen ležák. 
Jitka Ilčíková, spolumajitelka rodinného pivova-
ru: „Na taková ta ‚jiná piva‘ se zaměřujeme už 

dlouho. Spontánní kvašení, které u výroby použí-
váme, není náš vynález. Je to velmi stará metoda. 
Vlastně jedna z nejstarších vůbec. Pivo ležákového 
typu, založené na spodním kvašení, se objevilo 
až v 19. století. Spontánně kvašeným pivům se 
nejčastěji říká lambic, i když by se tak měla ozna-
čovat jen ta vyrobená v Belgii. Zrají v dřevěných 
sudech a chutí se blíží vínu. Jsou neuvěřitelně 
chuťově pestrá a krásně se kombinují s ovocem. 
Právě ten vinný charakter nás nejvíc zaujal a při-
vedl k prvním pokusům a omylům, kterými jsme 
si prošli během několika posledních let. O ná-
ročnosti výroby takového piva svědčí i fakt, že 
v Čechách jsme jediní s takovou produkcí. 

Při výrobě využíváme ideálních podmínek da-
ných vinařským regionem. Vedle specifické mikro-
flóry jsou to samozřejmě i hrozny z našich vlastních 
vinohradů. Sládek Libor Ilčík je nejenom zkušený pi-
vovarník, ale také vinař a vinařský technolog. Právě 
kombinace zkušeností z obou oborů je klíčová. A to 
už byl jen krůček k pivu s vínem. Vzhledem k tomu, 
že jsme si slámové hrozny pro novinku Resurrecti-
on sami připravovali, je to rozhodně nejnáročnější 
počin, do kterého jsme se kdy pustili.“

Michal Solařík, www.wineofszch.cz

Japoncům chutná vinné pivo z mikulovského pivovaru

Ronnie Fit Ze-
manová (36) je 
mistryně ČR 
a SR v mrtvém 
tahu. Přede-
vším ale v té-
to disciplíně 
je i mistryně 
světa! Má na 
triku několik 
dalších světo-
vých i národ-
ních rekordů 
a pro nás to 
nejpříjemněj-

ší – je šest let občankou Mikulova. 

Paní Zemanová máte nespočet diplomů 
a titulů – kdepak parkujete svůj Mercedes?
„Bylo by krásné vlastnit mercedes díky tomuto 
sportu, ale realita je úplně jiná.

Příprava je drahá záležitost a nejprve jsem 
si vše musela hradit sama, takže byla doba, kdy 
jsme si opravdu nemohli s manželem dovolit jít 
třeba do kina, nebo jen tak na večeři.

Momentálně máme sponzoring, takže je naše 
příprava mnohem jednodušší a občas si můžeme 
užít den i jako běžní manželé.“

Jak jste se k tomuto druhu 
sportu dostala?
„Já dlouho toužila něco takového zkusit, ale tady 
v Mikulově nebyl nikdo, kdo by to dělal. Až jsem 
jednou potkala v Břeclavi Petra Petráše a ten mi 
řekl, ať to jdu k němu zkusit. Šla jsem do toho 
a poprvé ochutnala bolest ze zabandážovaných 
kolen. Není to sport pro srágorky.“ 

Jak vypadá Váš tréninkový den?
„Trénuji čtyři krát týdně, to vstanu v 6.45, nasní-
dám se a jdu do práce. V době mezi 16.30–18.30 
trénuji trojbojařské disciplíny a v sobotu doplňky 
plus kardio – posilování srdce, imunity.“

Jaké závody Vás čekají?
Duben – Višegrad Cup a trojboj v Maďarsku, pak 
ME Francie – mrtvý tah a bench press, v červnu 
mistrovství ČR – Domažlice /trojboj/. Na podzim 
MS v Maďarsku…

S jídlem si děláte starosti?
„Je to doslova alchymie. Teď momentálně jsem 
po dvouměsíčním objemu opět v dietě, akorát 
u silového sportu se ta dieta musí hodně hlídat, 
aby nepadala síla. Zkráceně teď jsem na nízko-
sacharidové stravě, ale nahrazuji to zdravými 
tuky. Když jsem byla na dně – bolesti břicha, 
deprese, tloustla jsem, přišla o práci a doktoři 
si mě přehazovali jako horký brambor, tak si mě 
vzal do práce výživový poradce Ladislav Jankovič 
a konečně se cítím dobře a můžu do přípravy 
dávat celé své já a beze strachu!“

A váš partner?
„Ten je moje nejcennější medaile. Bez něj a bez 
rodiny bych nic nedokázala. Mám pocit, že je na 
mne i pyšný! No já na něho taky. Mezi námi, on je 
taky držitelem titulu mistr světa v bench press.“

Co se Vám líbí, nelíbí v Mikulově?
„Mikulov sám o sobě je moc krásné město. Tak 
trochu fobie z turismu, ale holt je to turistické 
město, takže si člověk musí zvyknout :-)

Zdá se mi, že v našem městě jsou ale spor-
tovci nedocenění. Je tu spousta talentovaných 

dětí, a když slyším od kolegů odjinud, že tam 
každoročně oceňují sportovce roku… Myslím, 
že by to tu také mohlo být. Je to veliká motivace 
hlavně pro dětičky.“

Něco na závěr – plány?
„Chtěla bych poděkovat všem, co mi fandí, sponzo-
rům P. Gorčík – střechy, manželům Matouškovým 
z Perné a Sms Fairplay, bez kterých bych závodit ne-
mohla. A jen pro představu uvádím, že na evropský 
rekord v bench pressu (ženy do 60 kg) jsem vytlačila 
90 kg a světový rekord v mrtvém tahu mám 180 kg. 
Letos bych ráda obhájila titul absolutní mistryně ČR 
a SR v trojboji a světový pohár v Maďarsku.“

Děkuji za rozhovor Jaromír Crhan

Mikulov má mistryni světa v mrtvém tahu

V tělocvičně s manželem, doma je to obráceně!
foto: archiv R. F. Zemanová

Mrtvý tah
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Je brzké jaro a prší. Déšť však zvlhčí jen 
několik svrchních centimetrů půdy; většina 
vody odteče, navíc obohacena o půdní čás-
tice, umělá hnojiva a další chemické látky. 
Na našich polích totiž chybějí travnaté pásy 
a meze, které by vodu zachycovaly a zabraňo-
valy vodní erozi. V naší krajině byly dříve hojné 
aleje a solitérní stromy, které bránily větrné 
erozi a nadměrnému vysušování půdy. Naprostá 
většina z nich však z krajiny zmizela a před vět-
rem dnes půdu nic nechrání. Půda je vysilována 
rychleji než v minulosti a místo komplexního 
řešení se často volí řešení nejsnadnější, avšak 
krátkodobé – dodávka dalších chemikálií. Půda 
je sice umělými hnojivy obohacována o minerál-
ní živiny, ale chybí jí organická hmota, která se 
do ní dříve dostávala s hnojem a při zaorávání 
zeleného hnojiva a meziplodin. Organická hmota 
má v půdě nezastupitelnou úlohu – je substrátem 
pro vznik humusu. Ten v půdě zadržuje vodu 
a váže živiny, čímž ji udržuje úrodnou.

Zarážející je, že dokonce i pole ležící v CHKO 
jsou několikrát ročně polévána totálním glyfosá-
tovým herbicidem. Vedle odplevelování se použí-
vá pro zamezení růstu meziplodin a k vysoušení 
plodin před sklizní. Dlouho se tvrdilo, že je tato 
chemikálie neškodná pro živočichy včetně člově-
ka. Nedávno se však zjistilo, že glyfosát působí 
negativně na mikroorganismy, které žijí v tělech 
živočichů a přispívají k obranyschopnosti jejich 
organismu. Poškození těchto mikrobů vede 
u živočichů k zánětlivým onemocněním. Koncem 
loňského roku se proto v EU jednalo o zákazu 
používání této látky, návrh byl však zatím zamít-
nut s tím, že se dosud nepodařilo prokázat její 
karcinogenní účinky. Na důsledky, které má pou-
žívání glyfosátu na zdraví volně žijících živočichů, 
a na nutnost jeho omezování poukazují nejenom 
vědci, ale také myslivci (Myslivost 1/2018). Bez 
používání herbicidů se dnes neobejdeme, ale 
u polí ležících v CHKO bychom se o jejich omezení 
měli rozhodně snažit, a to nejen kvůli zajícům 

a koroptvím. Chráněná území by měla být skuteč-
nými ostrovy biodiverzity v intenzivně využívané 
krajině. Měly by v nich proto dostávat prostor 
k životu i tak zdánlivě bezvýznamné organismy 
jako polní plevele a hmyz. Bohužel administra-
tivní nástroje Správy CHKO jsou pro vyloučení 
příliš intenzivních zemědělských technologií 
použitelné pouze v nejcennějších místech CHKO 
(I. a II. zóna), a proto žádáme o pomoc.

Místní zemědělci, kteří mají k půdě vztah, 
o výše zmíněných problémech mnohdy vědí 
a snaží se jim předcházet. Klíčová je v tomto 
případě změna přístupu ze strany velkých země-
dělských společností, pro které však půda před-
stavuje především výrobní prostředek, a proto se 
z ní snaží vytěžit, co jde. Často až za hranici jejích 
možností. Řešení této problematiky přenechme 
politikům a zaměřme se na to, co pro zlepšení 

stavu naší půdy můžeme udělat my. Dobře zvaž-
me, zda prodat svou půdu velkým zemědělským 
společnostem, které mají sídlo daleko od našeho 
regionu. Pokud půdu pronajímáme, měli bychom 
se zajímat o to, jakým způsobem se na ní hospo-
daří a jak se to projevuje na jejích vlastnostech. 
Uvést totiž půdu, zneúrodněnou nevhodným hos-
podařením, zpět do příznivého stavu je skutečně 
běh na dlouhou trať. (Seznam zemědělců hospo-
dařících alespoň na části pozemků ekologicky 
najdete zde: eagri.cz/public/app/eagriapp/EKO/
Prehled/.) Navracejme do zemědělské krajiny 
protierozní prvky – meze, travnaté pásy, aleje, 
solitérní stromy – a chraňme ty, které v ní zbyly. 
Pomůžeme tak pozdvihnout nejen kvalitu půdy, 
ale také kvalitu života v našem regionu.

Helena Prokešová

LITERATURA
Opatření vedoucí k zamezení biologické degrada-
ce půd a zvýšení biodiverzity v suchých oblastech 
ČR – Petr Salaš et al. (2012)
Prohlédni si tu zemi – Václav Cílek
Respekt 35/2013 – Půda jako zlato

SERIÁL
CHKO PÁLAVA

Co sužuje naši krajinu? – 3. Degradace půdy

Půda je nejen životní prostředí pro mnoho or-
ganismů, ale zejména skutečné, ničím nenahra-
ditelné bohatství pro lidstvo. Nenechávejme ji 
tedy napospas necitlivému hospodaření. Trpí-li 
půda, brzy to pocítíme i my.  (foto Jiří Kmet)

Velikonoční perlička trochu jinak
SUROVINY PRO DVĚ OSOBY
Perlička o váze cca 1 kg, 6 plátků slaniny, 1 menší cibule, 1 svazek jarní cibule, 25 g másla, 15 g 
zázvoru, sůl a pepř, kopřivy dle chuti

POSTUP NA PERLIČKU
Perličku rozpůlíme na dvě části, ze kterých vyřízneme prsa a stehna. Z prsou odřízneme křídla, ale 
kůži si na nich ponecháme, stehna rozpůlíme na spodní a vrchní stehno. Vzniklou stehenní paličku 
naložíme do nasekaného zázvoru, soli, pepře a kopřiv. Necháme odležet. Zbylé stehno vykostíme, na-
klepeme a do každého vložíme plátek slaniny, zelenou část jarní 
cibulky a za pomoci potravinářské fólie s alobalem zabalíme do 
tvaru válečku. Troubu předehřejeme na 75 stupňů a dáme péct 
společně s paličkami. Válečky vyjmeme po 35 minutách. Zvýšíme 
teplotu na 180 °C a dopečeme do měkka paličky. Před podá-
váním rozpálíme pánev, na které dozlatova opečeme roládky 
a prsíčka společně s najemno nasekanou cibulkou, máslem, 
slaninou. Z kostí doporučuji udělat masovou omáčku a jako 
přílohu špenát s žemlovým knedlíčkem. Celý pokrm můžete od 
29. 3. do 2. 4. ochutnat v hotelové restauraci Hotelu Volarik****. 
 Srdečně zve šéfkuchař David Roztočil a celý kolektiv.

*  19.4.1948 
†    7.3.2015

Dne 10. 3. se 
sešli v Bowlingu 
vyznavači šipek, 
aby si zahráli 
a vzpomněli 
na výborného 
kamaráda a spo-
luhráče Tomáše 
Ranzenhofera.

                                

Jana Neuwirtová

Vzpomínka



Servisní středisko ručního nářadí 
Bosch Mikulov nabízí:

NÁSTUPNÍ PŘÍSPĚVEK 30.000,– Kč 
PRO NOVÉ ZAMĚSTNANCE

▶   Servisní technik na opravu elektrického nářadí
 ▶   Operátor zákaznického centra 

s aktivní NJ nebo HU

519 305 775
nabor.mikulov@cz.bosch.com
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Připomínáme si…
V tomto měsíci uplyne deset let od ustavující 
schůze Místní organizace Svazu důchodců ČR 
v Mikulově. Po určitých peripetiích členové vystou-
pili ze sdružení Svazu důchodců Moravy a Slezska 
a rozhodli se založit vlastní místní organizaci pod 
Svazem důchodců České republiky. Ustavující schů-
ze dne 12. března 2008 se zúčastnilo 96 členů, byla 
provedena volba výboru a jeho předsedkyní se stala 
paní Hana Sedláčková. Náplní činnosti a posláním 
se stalo motto Svazu: „Aby člověk nebyl sám.“.

Postupně, tak jak se vyvíjelo široké spektrum 
činnosti organizace, se přidávali další senioři. A to 
nejen z Mikulova, ale i z jeho blízkého okolí. V sou-
časné době již členská základna dosahuje téměř čtyř 
set. Organizace má tzv. „Naši Univerzitu 3. věku“, po-
řádá ozdravné pobyty, sportovní aktivity, přednáš-
kovou činnost, kulturní akce, pobyty v termálních 
lázních, zájezdy s poznávacím zaměřením, vycházky 

po Mikulově i okolí, country tance, návštěvy divadel 
aj. – pravidelně informujeme ve Zpravodaji.

Od roku 2011 je předsedkyní místní organi-
zace paní Mgr. Ludmila Holubová a pod jejím 
vedením pracují členky výboru ochotně a obětavě 
jako tým; těší nás, že se do plánování a organizo-
vání akcí aktivně zapojují i další členové, ocenit 
je zapotřebí i důležitou práci úsekářů.

Zde je namístě poděkovat také vedení města 
Mikulov a vedení okolních obcí za faktickou i fi-
nanční podporu naší činnosti a dobrou spolupráci. 
Vážíme si toho, stejně jako možnosti realizovat 
naše aktivity v Centru volného času.

Od 1. ledna 2018 přijal sjezd Svazu důchodců 
nové stanovy a změnu názvu na „Senioři ČR, z. s.“. 
Po zapsání této změny u jednotlivých základních 
organizací do rejstříku spolků budeme i my po-
užívat tento název pro naši základní organizaci 
v Mikulově.  JUDr. Květoslava Budínová 

členka výboru MO SD ČR

OSLAVTE LETOŠNÍ 
SVÁTKY JARA JINAK!

Těšíme se na Vás v
Therme Laa – Hotel & Silent Spa

restaurant@therme-laa.at  
+43 /0/ 2522-84 700 733 

www.therme-laa.at
Mluvíme i česky.

Přijďte k nám na Velikonoční brunch. 

1.4. budeme během slavnostního brun-
che servírovat voňavou jehněčí pečínku, 

velikonoční šunku a další regionální 
lahůdky, které potěší nejen chuťové 
pohárky. Nenechte si ujít příležitost 
přivítat jaro gurmetským zážitkem  
a rezervujte si co nejdříve Váš stůl  

telefonicky nebo e-mailem.

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

MF ENERGY, spol. s r.o.
Výroba turbínových lopatek 

Pod Platanem 263/2, 
692 01 MIKULOV

hledá zaměstnance 
na pracovní zařazení

ruční broušení turbínových lopatek.
Práce je v jednosměnném provozu.

Bližší informace na tel.č. 603444136.

Řádková inzerce

• PŘÍPRAVA NA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY A STÁTNÍ 
MATURITNÍ ZKOUŠKU Z ČESKÉHO JAZYKA 
A LITERATURY. MGR. ALENA ŠIMŮNKOVÁ, 26 LET 
PRAXE VE ŠKOLSTVÍ, TEL.: 776 577 809, 
E-MAIL: SIMUNKOVA.A@CENTRUM.CZ

• Prodám 250 ks vinné révy ve vinici Pod Turoldem. 
Tel.: 604 283 160.

• Pronajmu větší pokoj (pro 2 osoby) v rodinném domku 
v centru města. Tel.: 775 058 427.

• Pronajmu vinohrad Pod Sv. kopečkem, ul. Zlámalova, asi 
1 000 hlav RV, VZ, SV. Tel.: 603 480 722.

AAAAAAAAkkkttttuuuáálníí děěníí z MMMikkkuullovvaa 
mmmmmmůůůůžžeeete ssledoovvaat taaakkéé nnaa 

FFFFaaaacccceeeebbboookku MMěěsstto MMikkkullovv.
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O K É N K O  S E N I O R Ů

Místní organizace

svazu důchodců ČR

Chystáme na duben
• 3. 4. ve 14.00 výběr Mošoň, Bratislava 16. 5., 
divadlo Rozmarné léto 19. 5., doplatek na Teplice 
a Uherský Brod
• 3. 4. v 15.00 výbor
• 4. 4. v 15.00 100 JENTAK. Beseda o podnika-
telských rodinách uplynulého století. Projekt ke 
100. výročí ČR.
• 11. 4. v 15.00 dílnička s Pavlou Porubskou. 
Budeme vyrábět aprílovou hračku pro malé i vel-
ké. Přineste si tužku, nůžky, krabičku od zápalek, 
případně černou fixu. 
• 16. 4. v 6.00 Mošoň. Odjezd pouze od kap-
ličky.
• 17.4. Vycházka s p. Pavlou Porubskou na roz-
kvetlý Šibeničník. Sraz v 15 hodin u Billy.
• 19. 4. v 8.00 Uherský Brod, Komňa, Blatni-
ce pod Svatým Antonínkem. Zájezd s Vlastou 
Křižanovou. Oběd zajištěn, není v ceně zájezdu. 
Odjezd pouze od kapličky.
• 23. 4. v 8.45 Dobré Pole. Výlet připravily 
paní Požárková a Svízelová v rámci projektu 
Poznáváme obce regionu. Začínáme s návra-
ty na stará místa, těšíme se na proběhnuvší 
změny. Jedeme linkovým autobusem 174 v 9.10 
od parku.
• 23. 4. v 17.15 Žítkovské čarování. Společná 
akce s Městskou knihovnou. Přednáška dr. Jiřího 
Jilíka. Hrají Gajdoši z Kopanic.
• 25. 4. v 15.00 dílnička s Pavlou Porubskou. 
Budeme pokračovat v pletení z  papírového 
„proutí“ – věnečky.
• 26. 4. v 9.30 Aqualand Pasohlávky. Sraz 
u pokladny.
• 30. 4. v 8.00 Kroměříž. Odjezd pouze od 
kapličky poschoďovým autobusem. Zájezd vede 
Jitka Švecová.

Několik poznámek k akcím konce února a po-
čátku března.
Již jsme zmiňovali krásnou cestovatelskou bese-
du 27. 2. s Jitkou Sobotkovou, která nás naplnila 
nadšením. 

Zcela jiného druhu byla 12. 3. věcná beseda 
o finanční gramotnosti. Dozvěděli jsme se mnoho 
z oblasti nám velmi málo známé.

13. 3. proběhla v sále městského kina každoroční 
výroční členská schůze s již zaběhnutou organi-
zací a programem. Oživili ji svým zpěvem Mužáci 
z Březí vedeni panem Stibůrkem. Tentokrát žádné 
dětičky. Změna je život. Již tradiční bylo malé 
pohoštění v prostorách kinoklubu. Není velký, 
ale dobrých lidí se vejde dost.  

Moc děkujeme společnosti Mikulovská roz-
vojová, s. r. o, za velkou vstřícnost a pomoc při 
organizaci naší výroční členské schůze.

Dobromila Vlčková

Klub seniorů informuje
Konec měsíce února a první polovina měsíce 
března byl pro členy našeho klubu opravdu 
hektický. V krátkém časovém sledu se uskutečnilo 
plno pěkných akcí, kterých se naši členové v hojném 
počtu zúčastnili. Některé je zapotřebí vyzvednout.

Velmi pěknou a mimořádně zdařilou akcí byla 
dne 27. února v sále centra Beseda o zdraví, kte-
rou pro nás připravili pracovníci lékárny Cyrmex 
na ulici Piaristů v našem městě. Postarali se 
nejen o vynikající pohoštění, ale také připravili 
vtipnou tombolu. Slovem i obrazem nás provázel 
PhDr. Libor Číhal, který byl tak empatický a pře-
svědčivý, že si všechny přítomné členky okamžitě 
získal. To odpoledne, i když venku mrzlo, až praš-
tělo, se nás sešlo opravdu hodně. Byl to skutečně 
mimořádný zážitek. Všichni odcházeli nadmíru 
spokojeni a projevili zájem o další pokračování 
této skvělé akce.

Dne 5. března téměř dvacet našich členek 
v kostele sv. Václava v našem městě doprovodilo 
na poslední cestě našeho mnohaletého příznivce 
a přítele senátora Ing. Jana Hajdu, který podlehl 
těžké nemoci. Vzdali jsme mu tím úctu a také 
poděkování za mimořádnou pomoc, ochotu 
a obětavost. V našich srdcích a myslích bude žít 
dál. Čest jeho světlé památce!

Dlouho připravovaná akce, a to Oslava MDŽ, 
spojená s kolem štěstí, se uskutečnila dne 
7. března v sále centra. Stylově vyzdobený sál to 
slavnostní odpoledne doslova praskal ve švech. 
Mezi nás přišlo i několik milých hostů ze zařízení 
Srdce v domě v Klentnici. Našim ženám k jejich 
svátku přišli popřát žáci tanečního kroužku při 
ZŠ Mikulov Pavlovská, a to pod vedením paní 
učitelky Stanislavy Zelinkové, a také členové 
Národopisného souboru Palavánek pod vedením 

paní učitelky Marie Dostálové. Bylo to opravdu 
moc pěkné vystoupení, což všichni přítomní oce-
ňovali neustálým potleskem. „Naši muži“ z klu-
bu seniorů rozdali všem ženám krásné kytičky 
a poblahopřáli jim k jejich svátku. Následovalo 
vynikající pohoštění a pak už dlouho očekávané 
Kolo štěstí. V tombole se sešlo 376 cen, které 
nám věnovali naši příznivci a také téměř celá 
polovina našich členů. Na závěr této skvělé ak-
ce zahrál na akordeon náš dlouholetý člen pan 
Alois Greguš. Všichni přítomní odcházeli velmi 
spokojeni nejen z akce samotné, ale i z pěkných 
výher v tombole. Vedení Klubu seniorů děkuje 
našim členkám paní Marii Babicové a Štěpánce 
Moravcové, které mají největší podíl na přípra-
vě a organizování celé této pěkné akce. Naše 
velké poděkování patří místostarostce paní 
Marii Leskovjanové, ředitelství GSS Mikulov, 
lékárně U Lva a lékárně Cyrmex, panu Pořízkovi, 
kadeřnictví Oáza, Kosmetickému salonu Jana, 
Květinářství na ulici Piaristů a celé řadě dalších. 
Děkujeme a moc si toho vážíme!

SENIOŘI, POZOR!
Připomínám, že dne 28. března jedeme rela-
xovat do Aqualandu Moravia v Pasohlávkách. 
Odjezd v 9.30 hodin z již tradičních stanovišť. 
Kdo se nenahlásil dne 21. 3. na naší společ-
né akci, může tak učinit telefonicky na čísle: 
723 715 533.

Akce v měsíci dubnu:
• 4. 4. Velikonoční párty, 14 hodin, sál centra
Kulturní program připraví členové pěveckého 
sboru, k tanci a poslechu zahraje pan Miloš 
Škamrada.
• 11. 4. Burza, 9.30 hodin, sál centra
• 18. 4. Plavání Aqualand Moravia v Pasohláv-
kách – odjezd v 9.30 hodin z již tradičních sta-
novišť, telefon: 723 715 533.
• 25. 4. Slet čarodějnic, 14 hodin, sál centra
Program zajistí pěvecký sbor, hudba Rytmik 
z Dolních Kounic.

Vedení Klubu seniorů blahopřeje našim členům 
panu Aloisi Gregušovi a Jiřímu Muchkovi, kteří 
se v měsíci dubnu dožívají významného životního 
jubilea. Přejeme pevné zdraví, hodně spokojenos-
ti a životního optimismu. Blahopřejeme!
 Libuše Danielová
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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

JARNÍ AKCE 

20 % SLEVA

VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ 
a KUCHYNĚ NA MÍRU

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

TEL.: 724 089 180
WWW.JGINTERIER.CZ

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

Cestovní agentura
Merlin

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

Májové eurovíkendy
Romantická Paříž 28. 4. – 1. 5.

14 190 Kč/os.
Benátky severu – Petrohrad 4.–8. 5.

14 990 Kč/os.
Nostalgický Lisabon 27. 4. – 2. 5.

18 290 Kč/os.
V ceně je doprava, ubytování se snídaní 

a prohlídky s česky hovořícím průvodcem.
Více info v CA Merlin.

MERLIN

C
E

STOVNÍ AGENTU
R

A

NOVĚ V MIKULOVĚ 
MASÁŽE KLASICKÉ, RELAXAČNÍ, AJURVÉDA

 Masáže Ji chì  Mikulov

Masáže Jitka Špačková
Pavlovská 40, Mikulov

Objednávky na tel.: 776 706 375

Návrhy a realizace nových zahrad

SALON CASIOPEA    
Erika Hanušková, Větrná 3, Mikulov

 • ošetření obličeje a dekoltu
• ošetření kosmetickým laserem LASOCARE • 

kosmetické masáže • barvení obočí a řas • 
manikúra • depilace • dárkové poukazy

AKCE NA DUBEN
Sleva 200 Kč na permanentky na laser. 

Zregenerujte svoji pleť po zimě!

Tel.: 604 623 317
e-mail: erikahanuskova@seznam.cz


