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Máme nejlepší webové stránky v kraji
Na Krajském úřadě Jihomoravského kraje se
ve středu 20. dubna uskutečnil slavnostní ceremoniál při příležitosti akce Zlatý erb 2022,
která vyznamenává města a obce za nejlepší
webové stránky. Město Mikulov si v letošním
ročníku připsalo historické vítězství, a získalo
tak fantastické první místo. Za město Mikulov
se slavnostního setkání zúčastnila místostarostka města pro kulturu, Sylva Chludilová
a Ing. Miloš Novotný, správce ICT Městského
úřadu Mikulov. Zhotovitelem webu města je
olomoucká společnost Orbinet, která ve veřejné soutěži podala nejlepší nabídku, a nyní
se potvrdilo, že nabídka byla opravdu nejlepší. „Jsme pyšní, že má město Mikulov po dlouhých letech konečně reprezentativní stránky,
za které se nemusí stydět. Prvenství by však
nebylo možné bez pracovního týmu, který na
projektu téměř po celý loňský rok tvrdě pracoval, aby stránky byly nejen vizuálně atraktivní, ale také uživatelsky přívětivé. Tímto bych

chtěla všem zúčastněným, kteří se na tvorbě
webu jakkoliv podíleli, upřímně poděkovat,
vážíme si toho,“ zhodnotila výsledek akce místostarostka. „Nyní postupujeme do celostátního kola, které se uskuteční v Hradci Králové,
třeba se nám podaří zabodovat i zde, to by už
však byla pomyslná třešnička na dortu,“ zakonDominik Ryšánek
čuje Chludilová.

Uvnitř Zpravodaje ještě najdete
• chytré a přívětivé město Mikulov
• program na Slavnosti města Mikulov
• o záhon v Mikulově projevilo zájem už 18 občanů
• okénko Městské policie Mikulov
• co rezonuje Mikulovem – rozhovor
se starostou Rostislavem Koštialem
• informace ze života seniorů
• úspěchy mikulovských žáků v recitačních soutěžích

SLOVO
STAROSTY

Vážení a milí
občané,

máme tu měsíc květen, tedy máj, lásky
čas. V tomto čísle
Zpravodaje si můžete
na straně 6 přečíst rozhovor se mnou na témata,
která v poslední době rezonují městem. Ať už je to
vyvěšení ukrajinské vlajky, parkovací systém v Mikulově, či plánovaný prodej sportovní haly na ulici
Koněvova a s ním spjaté otázky, například ohledně
stavby krytého plaveckého bazénu. Rád bych Vás
také pozval na naši kulturní akci Slavnosti města
Mikulov, která se bude konat od 27. do 29. května.
Těším se na osobní setkání! A samozřejmě, mé dveře
jsou pro vás kdykoliv otevřeny, jak zde pravidelně
zmiňuji. Přeji krásné jarní dny plné radosti.
váš starosta Rostislav Koštial
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Chytré a přívětivé
město Mikulov
V dubnu letošního roku došlo k ukončení projektu „Chytré a přívětivé město Mikulov“ (reg. číslo
CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014605), který byl
finančně podpořen z Operačního programu Zaměstnanost. Hlavním cílem projektu bylo zlepšení strategického řízení města v souladu s prvky konceptu smart city.
V průběhu let 2020–2022 byly realizovány
aktivity týkající se posílení komunikace úřadu
směrem k veřejnosti – jednalo se o dokument komunikační strategie města, portál občana, elektronickou úřední desku a aplikaci pro přípravu a tvorbu zpráv rady a zastupitelstva města.
Všechny výstupy projektu v podobě elektronických dokumentů jsou společně s přístupem do
Portálu občana veřejnosti přístupné prostřednictvím www.mikulov.cz, elektronická úřední
deska je umístěna v podloubí budovy radnice.
Součástí projektu bylo také zpracování dvou dokumentů z oblasti pasportizace – pasport odpadových míst a pasport zeleně a dřevin.
Marcela Šimánková

Adoptuj si zeleň
Na akci Adoptuj si zeleň doposud zareagovalo
18 občanů. Záhony do vlastní péče bude v nejbližší době přebírat většina z nich, například na ulici
Nová, Pod Strání, Pavlovská nebo Husova. Město všem zájemcům děkuje a vyzývá další občany
k této spolupráci. Město samozřejmě přispěje na
rostlinný materiál a poskytne i odbornou pomoc.
Bližší na t. 778 757 473, michna@mikulov.cz

formy slivoní), byly prořezány a vyvětveny na
podchodovou výšku. Nyní je celý prostor čistý
a hlavně přehledný.
V následujících týdnech zde proběhne výsev
stínomilné travobylinné směsi, která prostor doplní svým květnatým podrostem. Celý zkultivovaný prostor doporučujeme zhodnotit nejen ze
strany od parkoviště u Billy, ale i z druhé strany – přístupem od sportovní haly. Naše město
má takových míst více a vzhledem k pozitivní
odezvě budeme v jejich kultivaci pokračovat.
Ing. Vilém Michna
odbor stavební a životního prostředí

Z žabáka princem

Jak jsme se
v roce 2021
podíleli na ochraně
životního prostředí?

Každé město má místa, na která se zapomíná.
Tato místa nejen zarůstají, ale také se v nich
hromadí odpadky. Jedno takové se donedávna
nacházelo i v Mikulově za obchodem Billa, podél bývalé zdi bažantnice. Celý prostor byl však
v uplynulých týdnech zcela vyčištěn. Práce, které jsme zde prostřednictvím firmy Tedos provedli, spočívaly v odstranění křovin, mezi kterými
byla například invazivní kustovnice cizí. Dřeviny, které byly perspektivní (zejména keřovité

Díky svým obyvatelům se město Mikulov může
v roce 2021 pochlubit sběrem starého elektra určeného ke zpětnému odběru a recyklaci
o hmotnosti 21,39 tuny. Na každého obyvatele
tak připadá 2,86 kg vysloužilých spotřebičů.
Byla tím uspořena spotřeba elektřiny a produkce skleníkových plynů, celosvětově omezena těžba ropy a železné rudy a recyklací se
pokryla i část dodávek mědi nebo hliníku pro
průmyslovou výrobu.

Jaromír Crhan

Samozabarvovací
brýlové čočky

Prohlédněte si
v optice také výstavu
Kateřiny Rutherford

ZEISS za cenu čirých
v Top Optik
Akce platí do 30. 5. 2022

ušetříte
až

Dealer

2 000,–
+ měření zraku
ZDARMA

Mikulov
Svobody 2

www.topoptik.cz

Konkrétní přínos obyvatel vyčísluje Osvědčení
o podílu na zlepšení životního prostředí, které
na základě dosažených výsledků vystavil kolektivní systém pro sběr a recyklaci vysloužilých
spotřebičů Elektrowin.
Vyplývá z něj, že díky obyvatelům došlo za
rok 2021 k úspoře produkce CO2 o 251,63 tun.
Víte kolik smrků pohltí stejné množství CO2 ?
97 kusů.
Nebylo nutné vytěžit přibližně 12 538 litrů
ropy. Představte si, že z tohoto množství se
pokryje spotřeba pohonných hmot auta např.
na cestu z Prahy do Brna po dálnici D1, a to
469krát.
Došlo také k úspoře 129 067 kWh energie. Asi
stejné množství, jako kdybychom spustili cyklus
myčky nádobí 129 068krát.
Podařilo se recyklovat 12 312 kg železa. Toto
množství recyklovaného železa by bylo možné
použít pro výrobu 505 ks nových praček bez nutnosti těžby železné rudy.
Recyklací vysbíraných spotřebičů se podařilo
získat téměř 434 kg mědi, což by postačilo pro
ražbu 77125 kusů jednoeurových mincí, nebo
odhadem 527 kg hliníku, který by stačil na výrobu 35102 plechovek o objemu 0,33 l.
partnerská společnost Elektrowin

DŮLEŽITÉ OZNÁMENÍ
Veterinární ordinace MVDr. Jiřího Krabicky
působí od 9. 5. 2022 na nové adrese
Jiráskova 10, Mikulov.
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Redakční rada
Zpravodaje města Mikulov
Předsedkyně – Sylva Chludilová • JUDr. Květoslava
Budínová • Mgr. Jaromír Crhan • Mgr. Darja
Kocábová • MUDr. Ivo Koneš • Bc. Silvie Pelant
Janatová • Mgr. Ilona Salajková • Jaroslav Smečka •
Mgr. Zbyněk Tureček ml. • Petra Eliášová
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Slavnosti města
Tradiční oslavy města Mikulov se v letošním
roce uskuteční od pátku 27. do neděle 29. května. Program se jako vždy rozmístí do několika
lokalit, hlavní program se bude odehrávat na
pódiu, které vznikne na Náměstí. Těšit se můžete na vystoupení známé zpěvačky Olgy Lounové, mikulovské kapely Denwer, rockové kapely
z partnerského města Šumperk – Trocha klidu,
Jazzpetitu Q a dalších. Samozřejmostí jsou pěvecká, taneční a hudební vystoupení z našich
místních škol. Pro děti je připraveno dětské divadelní představení na Lormově náměstí. V zámeckém parku se uskuteční řemeslný jarmark,
zatímco na Náměstí se můžete těšit na tradiční
jarmark, kde zakoupíte dobré jídlo a pití. Na
sídlišti vznikne opět tzv. „Panel stage,“ na které vystoupí kapely Obligate a Kule, připraveno
je pro občany samozřejmě občerstvení a i v letošním roce zde budeme promítat film na zeď
panelového domu! Tentokrát jsme si pro vás
vybrali film Vlastníci. Bohužel letošní termín
Slavností města Mikulov se nesešel s termínem
muzejních nocí, který je vždy pevně daný. Přesto věříme, že vás program zaujme a vyrazíte
za kulturou! Akce je samozřejmě pro všechny
zájemce zdarma, těšíme se na vaši návštěvu!
Kompletní harmonogram Slavností města naleznete na webu www.slavnostimestamikulov.
cz. V případě vašeho zájmu o prodej na této akci
se můžete přihlásit ke stánkovému prodeji do
8. května na stránce www.stankymikulov.cz.
Dominik Ryšánek

Fyzioterapie
v Biliculu

Fyzioterapie je zdravotnický obor zaměřený
na prevenci, diagnostiku a terapii poruch
funkce pohybového aparátu. V rámci celostní medicíny spolupracuje s lékařskými obory
nejen v oblasti ortopedie, neurologie, gynekologie a obecné rehabilitace, ale také v rámci
interního lékařství a psychoterapie.
Fyzioterapii poskytujeme v Denním stacionáři
Mikulov téměř od začátku našeho působení a za
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tu dobu jsou vidět u našich klientů pokroky jak
po tělesné, tak po psychické stránce. Rehabilitace
jednotlivých klientů vyžaduje rozmanitý, individuální, mnohdy značně kreativní přístup. Tato
práce je specifická, kdy musíte klienta zaujmout
a motivovat, jak jen to je možné, a v rámci tohoto
zapojit, protáhnout nebo uvolnit svaly, a dosáhnout tak co nejoptimálnějšího nastavení těla.
Naše dlouholetá zaměstnankyně a fyzioterapeutka Mgr. et Bc. Svatava Zichová rozvíjí a udržuje
naše klienty ve fyzické kondici a tím podporuje
i jejich psychickou pohodu. Pro svoji práci v Denním stacionáři Mikulov má zařízenou terapeutickou místnost se všemi potřebnými pomůckami
a využívá vědomosti získané z NDT Bobath terapie, Baby Bobath kurzu, bazální stimulace, sportovní rehabilitace a mnoho dalšího. Pro dosažení
co největších pokroků u klienta je důležitá spolupráce s ostatními členy týmu, ať už je to učitel, sociální pracovník, lékař a v neposlední řadě rodič.
V rámci rehabilitace také řeší správnost chůze,
sezení, oblékání, stravování, polohování či nakládání do auta. Vždy je zde snaha o maximální
možnou samostatnost v rámci dané činnosti. V některých případech může být klient omezený kvůli zvýšenému svalovému napětí (spasticitě) nebo
epilepsii. Proto ke každému klientovi přistupuje
individuálně a na prvním místě nejsou maximální výkony klientů, ale jejich psychická pohoda,
která může vést k lepšímu fyzickému stavu.
Podle naší fyzioterapeutky je práce ve stacionáři značně rozmanitá, pestrá a pro ni také zábavná. Naši klienti rehabilitaci se Svaťkou milují
Marie Kopčíková
a skvěle spolupracují.

MICHAELA VRBKOVÁ

EXHIBITION 23. 4. – 9. 7. 2022
ZÁMEK MIKULOV, UDÍRENSKÁ VĚŽ

CURATOR – LENORE JURKYOVÁ

GENERÁLNÍ PARTNEŘI / GENERAL PARTNERS

PARTNEŘI /
PARTNERS
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MEDIÁLNÍ PARTNER /
MEDIA PARTNER
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Společenská kronika

Víte, že...

Vzpomínka
Dne 13.května to bude rok, co nás opustil pan Vladimír Tyma.
V našich srdcích a vzpomínkách však stále budeš žít a tvůj hlas
nám dále bude v našich uších znít. Moc nám chybíš a stále s láskou vzpomínáme.
Manželka Věra a děti Vlaďka, Petr a Pavel s rodinami.

Blahopřání
Dne 3. května 2022 oslaví paní Anna Slámová krásných 92 let.
Naší milované mamince, babičce a prababičce přejeme do dalších let mnoho zdravíčka a celkové vitality.
Blahopřejí všichni milovaní.

Blahopřání
Dne 18. května oslaví paní Jarmila Adámková životní jubileum
80 let. Nejen k narozeninám, ale i do dalších let jí ze srdce přejeme především pevné zdraví, štěstí a lásku.
Blahopřejí manžel Jaroslav, syn Radek a dcera Marcela s rodinami.

Gratulace
Dne 16. června to bude 60 let, co oslaví krásné výročí svatby manželé Adámkovi.
Gratulujeme!

Poděkování

• st. tenisté ve složení: Brozák, Gajan, Bařina, Chromík, Kalous porazili Znojmo
10:0, Vyškov 10:5, a tak udrželi v Mikulově krajský přebor?
• po dvou letech se konala tradiční velkopáteční (15. 4.) křížová cesta na Svatý
kopeček? Absolvovala ji téměř stovka účastníků, z toho 30 dětí.
• čtenář J. K. nám doložil, že první letošní blesk byl viděn 30. 1. – 7:45? Tzn. že
v minulém Víte, že… uvedený blesk premiant ze 17. 2. – 15,40 je až druhým.
• 30. 4. oddal mladý pár kardinál Fr. Dietrichstein? Snoubenec byl nejdříve na skřipci dotazován, zda se dostavil dobrovolně, na závěr pak dostal půlroční záruku na
nevěstu. Novomanželi byli Míša a Petr Bitčánkovi, členové divadelního spolku.
• nejoblíbenější jídla na ZŠ Mikulov, Valtická: kuře na paprice s knedlíkem, rajská
omáčka s klopsy a těstoviny, buchtičky s krémem? ZŠ Mikulov, Hraničářů: kuře
na paprice, špagety, buchtičky s krémem a vše sladké, G – centrum: krupicová
kaše, řízek, bramborový guláš, svíčková, amolety.
• letos je tomu 30 let od obnovení činnosti Muzejního spolku v Mikulově? Patří za
to poděkování i manželům Olze a Slavomíru Měšťánkovým, kteří u toho byli také,
a protože se jmenovaní dožívají v letošní roce významného životního jubilea,
bylo jim, stejně jako některým dalším členům spolku v průběhu roku, zároveň
poděkováno a popřáno osobně od předsedy Muzejního spolku Jiřího Matušky.
• za 1. čtvrtletí v Mikulově napršelo 25,5 mm vody? Největší množství za uvedené
období bylo v r. 2016 – 121,7 mm. V posledních 20 letech je průměrné množství
srážek za 1.Q – 68,5 mm.
• 23.–24. 9. se konají komunální volby? V r. 2018 jsme vybírali zastupitele (25)
z 13 subjektů: ODS (6), KSČM (4), Pro Mikulov (4), Mikulovští (3), ČSSD (3), ANO (3),
STAN (2), TOP 09, Sdružení nestraníků pro Mikulov, ŽENY PRO MIKULOV, NEZÁVISLÍ, KDU-ČSL, Klub podnikatelů.
• každá třetí domácnost má bazén? Napouštět vodu bychom měli v noci tlakem
v hadici cca 10 l za 1 min. Po napuštěni udržujeme pH v rozmezí 6,8 - 7,4. Voda ke
koupání je vhodná, když se začne koupat paní domu = cca při 20 st.(+!).
• kolem 4 h ráno začíná zpívat rehek zahradní? Cca ve 4:30 se hlásí o slovo kos, po
něm vstává sýkorka, okolo 5 h. pěnkava a vrabec, až po 7 h. klepáním zobáku
do stromu začíná šichtu strakapoud, kolem 8:30 h. vstává Holub (Stanislav).

Ráda bych touto cestou poděkovala paní Jarmile Zajacové za její obrovskou pomoc při řešení mé náhlé zdravotní komplikace. Jste důkazem, že pozemští Andělé
opravdu existují.
Srdečně děkuji Silvie Pelant Janatová

Jaromír Crhan
Květen, měsíc lásky, miláčku, co budeme dělat 2.–31. 5?
P.S.: O obsahu přemýšlím, jen když vidím legíny.

Poznačte si do kalendáře

Z naší přírody

Pá 20. 5. Muzejní noc s bohatým doprovodným programem pro děti a dospělé.
Více informací na www.rmm.cz.
Út 24. 5. Jarní brigáda a opékání špekáčků ve Farské zahradě u kostela
sv. Václava v Mikulově. Organizuje Okrašlovací spolek Mikulov. Začátek
v 17 hodin.
Pá 27. 5. Divadelní Mikulov, Letem sokolím, Městské kino Mikulov, od 19 hodin.
Vstupné 300 Kč, vstupenky na kino.mikulov.cz
Pá 27. 5. Křehký Mikulov. Slavnostní zahájení 10. ročníku festivalu art designu. Začátek v 16.00 hodin na zámku.
So 28. 5. Česko – rakouský maraton, běžecký závod o délce 42,195 km vedoucí
po české a rakouské straně. Více informací na www.crmaraton.cz
27.–29. 5. Slavnosti města Mikulov. Třídenní oslavy města s bohatým kulturním programem pro celou rodinu. Program naleznete na str. 8.
St 1. 6. Den dětí v Mikulově, akce pro děti na mikulovském amﬁteátru od
16.00 hodin s přehlídkou integrovaného záchranného systému – hasiči, policie, záchranáři.
Pá 3. 6. XX. Jazzový večer, vzpomínkový večer na Karla Krautgartnera v roce
stého výročí jeho narození. Účinkuje Ondřej Havelka a Melody Makers.
Začátek v 19.30 hodin v zámeckém sále.

Jak dělá čolek?

V sobotu 14. 5. 2022 se od 6:00 hodin uskuteční pro členy
MRS PS Mikulov tradiční rybářské závody na revíru Dyje 7A v Dolních
Věstonicích. Závodů se mohou účastnit dospělí i mládež.
Všechny zájemce zve výbor PS Mikulov.

Čolek obecný je nejhojnější z našich druhů
čolků (celkem jich v ČR žije 7), především
díky své nenáročnosti. Ideální jsou pro něj
nezarybněné trvalé tůně, osluněné a přiměřeně zarostlé vodní vegetací, ale když
nemá na výběr, spokojí se i s drobnými periodickými tůňkami v pískovnách, se
zahradními jezírky nebo třeba se starou požární nádrží. O jejich nenáročnosti
svědčí i to, že se s nimi lze setkat i přímo v Mikulově.
A jak tedy čolek dělá? U žab s touhle otázkou nemáme problém – žáby prostě kvákají, zejména v době rozmnožování (některé pouze tehdy) a každý druh se ozývá
trošku jinak. Čolci se však domlouvají mnohem raﬁnovaněji. V době páření se samečci čolků mění – přibývá barev, naroste jim vysoký hřbetní lem, zkrátka se „hodí
do gala.“ K tomu, aby vzbudili zájem vybíravé samičky, to ovšem pořád není dost.
Musí předvést i své taneční umění. Čolčí zásnubní tance obsahují složité krokové
variace, postup vpřed i couvání, a jako by nestačilo uhlídat, co dělají 4 nohy, musí
k tomu ještě šlehat ocasem. Právě mrskání ocasem směrem k samičkám k nim
přenáší samečkovy feromony (chemické látky, vzbuzující v samičkách smyslné
touhy). Teprve tehdy, když čolčí slečna vyhodnotí nápadníkovo zbarvení, taneční
umění a vůni jako vyhovující, nastává samotné páření. Při troše štěstí a hromadě
trpělivosti můžete tohle divadlo sledovat nejpravděpodobněji v průběhu května,
(ale záleží na počasí, teplé jaro může celý proces uspíšit).
Kresba čolka obecného je součástí kolekce exponátů expozice Domu přírody
v Dolních Věstonicích, kterou připravuje Regionální muzeum v Mikulově a jejím
autorem je malíř Petr Nesvadba.
Pavel Dedek, zoolog Správy CHKO Pálava
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Okénko Městské policie Mikulov
Výběr událostí za měsíc duben 2022
» Dne 1. 4. 2022 v čase 21:25 hodin zasahovala hlídka MP Mikulov na ul. 22. dubna, kde docházelo k výtržnosti, kterou zde páchal místní občan r. 1980. Podstatou
výtržností bylo opilecké obtěžování bývalé partnerky uvedeného výtržníka. V tomto se v určitou chvíli nahromadil takový vztek, jelikož ho v značně podroušeném
stavu nechtěli vpustit dovnitř bytu, že úmyslným úderem ruky vysklil skleněnou
výplň vstupních dveří nájemního domu. Následně se do vzniklého konﬂiktu začali
zapojovat i další obyvatelé domu. Vyhrocení incidentu na místě posléze zabránili
přivolaní strážníci MP Mikulov. Agresivní opilec nakonec svoji pozornost obrátil proti
samotným zakročujícím strážníkům MP Mikulov. Z důvodu neuposlechnutí zákonných
výzev strážníků byly proti agresivní osobě použity donucovací prostředky. Agresor
nakonec skončil s nasazenými služebními pouty na služebně MP Mikulov. Po zdravotní prohlídce a provedené dechové zkoušce s naměřenou hodnotou 2,66 promile
alkoholu bylo posléze rozhodnuto o převozu problémové osoby na protialkoholickou
záchytnou stanici v Brně. MP Mikulov spáchané výtržnosti kvaliﬁkovala jako spáchání
přestupkového jednání proti majetku a veřejnému pořádku. Spáchané protiprávní
jednání bude dořešeno v kompetenci MP Mikulov v následujících dnech.
» Dne 3. 4. 2022 v čase 9:45 hodin asistovala hlídka MP Mikulov zakročujícím záchranářům RZP JMK na ul. Nádražní v Mikulově. Jednalo se o problémový případ, kdy se
záchranáři obávali o svou bezpečnost. Ošetření pacientky následně dopadlo úspěšně.
Posléze byl proveden její transport záchranářskou sanitou na odborné vyšetření
do nemocnice v Břeclavi. O přítomné nezletilé děti pacientky se následně postarali
přivolaní rodinní příslušníci.
» Dne 4. 4. 2022 v čase 12:50 hodin řešili přivolaní strážníci MP Mikulov narušování klidného občanského soužití na ul. Nová v Mikulově. V celé záležitosti se jedná

o opakované dlouhodobé sváry mezi nájemníky jednoho činžovního domu. V posledních dnech museli mikulovští strážníci přijíždět na uvedenou adresu opět několikrát. Podezření z obtěžujícího jednání strážníci kvaliﬁkovali jako páchání různých
schválností a úmyslného rušení nočního klidu. Jedna strana uváděla, že jim sousedka
úmyslně vypíná hlavní jistič v el. rozvaděči a dále také celé noci tluče rezonančním
předmětem do rozvodových trubek ústředního topení. Druhá strana zase uvádí, že
jí někdo neznámý zalepil vložku zámku sekundovým lepidlem. Preventivní domlouvání strážníků se vždy po nějakém čase začne míjet svým účinkem. Z důvodu, že se
strážníkům nepodařilo znesvářené strany udobřit, bude celá záležitost po důkladném
zadokumentování postoupena k dořešení na správní orgán města Mikulov.

» Dne 8. 4. 2022 v čase 13:45 hodin zasahovali strážníci v lokalitě ul. K Vápence.
V celé záležitosti se jednalo o zranění postaršího cyklisty, který neudržel svoji rovnováhu a upadnul ze svého kola v momentě, když projížděl kruhovou křižovatkou.
Strážníci MP Mikulov zraněnému seniorovi r. 1952 poskytli první pomoc a na místo
ihned přivolali zdravotnický výjezd RZS JMK. Dále byla celá záležitost také nahlášena na PČR Mikulov. Šetřením bylo zjištěno, že cyklista spadl z kola bez cizího
zavinění. Zraněný muž následně putoval sanitním vozem na odborné vyšetření
do nemocnice v Břeclavi. V celé záležitosti byli také vyrozuměni rodinní příslušníci
seniora, kteří si na místo přijeli pro zde zanechané jízdní kolo.
» Dne 10. 4. 2022 v čase 23:00 hodin byla MP Mikulov požádána RZS JMK o asistenci
při převozu psychicky labilního pacienta do zdravotnického zařízení v Břeclavi. V celé
záležitosti se jednalo o zabezpečení bezpečnosti zasahujících zdravotníků z výjezdu
RZS JMK. U převáženého mikulovského pacienta r. 1993 totiž hrozila agresivita vůči
zasahující osádce záchranářské sanity. Přítomnost strážníka při samotném převozu
pacienta uklidnila a převoz psychický labilního mladého muže proběhl posléze bez
komplikací.
za MP Mikulov zdraví strž. Radek Vážný

Kompletní výběr událostí za měsíc duben si můžete přečíst na www.zpravodajmikulov.cz

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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EKOLOGICKÁ
LIKVIDACE VOZIDEL

Za kompletní vozidlo 3 000 Kč.
Odtah autovraku ZDARMA.
Vystavení dokladu o ekologické likvidaci
ZDARMA IHNED PŘI PŘEVZETÍ.
E-mail: likvidacevozidel.mk@seznam.cz
www.likvidace-vozidelmk.cz
Provoz: Pod Hradbami 176, Moravský Krumlov
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NÁŠ
ROZHOVOR

R O Z H O V O R

Co
rezonuje
městem?

Dobrý den,
pane starosto, děkuji, že
jste si našel čas
pro rozhovor
do Zpravodaje města Mikulov. Přejdeme
rovnou k věci.
Na sociálních
sítích se horlivě diskutuje
o tom, že město Mikulov plánuje prodej sportovní haly
na ulici Koněvova. Dle reakcí se jedná o nesmyslný prodej ceněné nemovitosti v centru města, dle místních by zde mohl vzniknout krytý plavecký bazén. Mohl byste nám
k tomu říct pár slov?
V prvé řadě je nutno zmínit, že město Mikulov
obdrželo od vyzyvatele žádost o odkup této haly
a my jsme povinni se touto žádostí zabývat. Proč
z toho neuděláme plavecký bazén? To se jednoduše říká, ale těžko realizuje. Abych to shrnul,
zvažovali jsme různé ekonomické dopady přímo u této nemovitosti. K dispozici máme několik analýz z minulých let, ze kterých v podstatě
vyplývá, že jakákoliv varianta krytého bazénu
je ekonomická sebevražda. Rekonstrukce této
budovy na krytý bazén je tak prakticky neuskutečnitelná. Mnozí architekti a projektanti se shodují na tom, že investice do takové nemovitosti
je nerentabilní. Byla zde i naše komise výstavby
a architektury, která také naznala, že je lepší se
této budovy zbavit, obzvlášť v této v době, kdy
nám za to žadatel nabízí poměrně slušné peníze. Pokud bych to měl vyhnat do extrému, tak
lze s jistou mírou nadsázky říct, že se městu vyplatí vypravit autobus pro zájemce o plavání
do Hustopečí, Pasohlávek či Břeclavi. Vyjde to
zkrátka levněji, než postavit krytý bazén a starat
se o něj. Neříkám, že je to dogma, které se nedá
překročit, pakliže se najde vůle a najdeme zdroje, například pomoc prostřednictvím dotačního titulu a podaří se nám bazén zrealizovat, tak
musíme občanům narovinu říct, že nás to bude
stát pět, šest nebo třeba deset milionů ročně. Nemáme ještě ani projekt, jen studie, a už se říká:
„Vstup pro děti zadarmo, senioři zadarmo, občané slevu,“ takže kdo zaplatí náročný provoz,
vodu, plyn a vše s tím spojené? Ano, jsou města,
která kryté plavecké bazény vybudovala a přispívají nemalou částkou. Narovinu říkám, že se
snažím najít vhodné řešení, hledám pozemky,
kde případně vystavit krytý bazén, rezonuje to
tu už snad celých 16 let, co jsem na radnici, ale
tento projekt je nesmírně těžký.
Před nedávnem se podařilo městu Mikulov
vyhotovit na Mušlově autobusovou zastávku, tzv. točnu. Nicméně autobusy zde stále

nezastavují. Dle všeho je problém s novým
dopravcem, který při nájezdu na ostrůvek
vždy „škrtne“ o přední nárazník. Kvůli tomu
zde autobusy nezastavují, a občané tak stále chodí po nebezpečné krajnici k původní
zastávce. Kdy se zastávka zprovozní? A kdo
je viníkem?
Je to pro nás komplikace, která nás zaskočila.
V současné době nově vybudovaná točna ještě
nefunguje, ale mám informaci, že všichni zúčastnění na tom pracují. Momentálně se zjišťují technologické postupy, jak to napravit, a mám informaci, že do měsíce by veškeré komplikace měly
být odstraněny. Podle platných norem město
Mikulov v ničem nepochybilo a vše splnilo tak,
jak má. V tuto chvíli hledáme řešení, aby zde autobus mohl zajíždět. Je to paradox, že se až nyní
ozývají občané, kteří nemohou využívat nově
vzniklou zastávku a musejí chodit po nebezpečné krajnici, přestože tomu tak bylo prakticky
dodnes. A teď, když jsme se rozhodli projekt zrealizovat a už máme vše hotovo, tak se řeší jeden
měsíc navíc kvůli odstranění nedostatků. Bohužel, dnešní doba sociálních sítí tomu nahrává.
Když jsme informovali o vybudování zastávky,
tak se psalo, že zakázka je předražená a nás mají
zavřít. Zakázka byla samozřejmě řádně vysoutěžena a jsem rád, že už ji máme hotovou, protože dneska bychom ji za tuto částku rozhodně
nebyli schopni zrealizovat. Byl by to minimálně
dvojnásobek. Je také důležité zmínit, že v rámci
ceny zakázky je zahrnuta například i výstavba
chodníků či veřejného osvětlení. Mrzí mě, že se
lidé neinformují přímo u zdroje, ale raději věří
tomu, co „jedna paní povídala“ na sítích.
Dalším zajímavým tématem, které rezonuje
Mikulovem, je vyvěšení ukrajinské vlajky na
radnici. Dle několika lidí se porušuje zákon,
když zde není vyvěšena česká vlajka. Mohl
byste to uvést na pravou míru?
Nemyslel jsem, že po tolika letech, co jsem na
radnici, mě ještě něco dokáže tak překvapit. Celá
situace je pro mě úsměvná. Radnice pochopitelně žádný zákon neporušuje. My jsme se rozhodli
vyjádřit solidaritu se zemí, která je nám velmi
blízká a byla agresivně napadena. Mnohé místní
firmy by si zabezpečení provozu v posledních letech bez ukrajinských pracovníků ani nedokázaly představit. Jelikož jsme ukrajinskou vlajku vyvěsili samostatně, nebylo třeba řídit se pravidly
uvedenými v zákoně pro užívání státních symbolů ČR, konkrétně pravidly pro vyvěšování státní
vlajky ČR současně se státní vlajkou jiného státu.
Nic tedy neporušujeme. Debata na sociálních sítích je zavádějící, vyjadřují se k tomu lidé, kteří zákon ani neznají nebo nás ve vedení města
chtějí poškodit. Na druhou stranu jsem rád, že
se našli i odvážní občané, kteří se našeho kroku
zastali a dali najevo svoji solidaritu tím, že třeba
vyvěsili ukrajinskou vlajku ze svého balkonu.
Více bych to už nerozebíral.
Parkování, parkování, parkování. Ozývá
se, že systém je výhodný pro turistu, ne pro
místní. Je to pravda?
Právě naopak, parkování je skutečně palčivý
a letitý problém města. S rostoucím turistickým

ruchem jsme se začali potýkat s problémy v oblasti parkování. V současné době vrcholí definování systému, jak a kde parkovat. Vytvořili jsme
zóny, které mají usnadnit parkování místním
občanům. Celý systém tkví v tom, abychom vymezili parkovací místa ve městě právě pro mikulovské občany, turisty odkázali na parkoviště
na okraji města a naučili je respektovat dopravní značení. Každý návštěvník Mikulova by měl
primárně sledovat označení zóny, do které vjíždí a jaké povinnosti mu z toho plynou. Věřím,
že postupně vychováme návštěvníky tak, aby
parkovali tam, kde mají, a tím zvýšili komfort
mikulovských občanů. Letošní rok je startovací,
řekli jsme si, že budeme dolaďovat chyby, které
v průběhu vyvstanou. Mikulovským občanům
jsme v rámci čtyřměsíční lhůty „bez sankcí“
umožnili zakoupit si parkovací oprávnění a seznámit se se systémem. Od května již policie
zvýší aktivitu a bude důsledně pokutovat, tudíž jakmile se rozkřikne, že parkovat na místech bez oprávnění se nevyplatí, tak se opravdu
docílí toho, že parkovací místa budou primárně
k dispozici pro naše občany s platným parkovacím oprávněním. Neříkám, že náš systém je ideální. Nikde na světě to není ideální, ale věřím,
že je to změna k lepšímu pro místní občany.
Pane starosto, děkuji za rozhovor. Je něco,
co byste rád na závěr zmínil?
Já také děkuji a ano, pokud máte jakékoliv otázky, pochybnosti, stížnosti – není nic jednoduššího, než si se mnou domluvit schůzku, zavolat mi
nebo napsat e-mail. Ve funkci starosty pracuji
již čtvrté volební období a jsem tu především
pro vás, místní občany. Nevěřte všemu, co se
píše na sociálních sítích, přijďte si informace
ověřit ke zdroji a uvidíte, že se mnohé vysvětlí. Přál bych si více ohleduplnosti a tolerance
k nám všem navzájem. Krásný den.
připravil Dominik Ryšánek

Mezinárodní filmový
festival míří ze Zlína
do Mikulova!
Známý ﬁlmový festival ve Zlíně se letos po 62. představí s ﬁlmovými novinkami pro desítky tisíc návštěvníků, kteří se do krajského města pravidelně
vydávají. Nicméně Zlínským ﬁlmovým festivalem
tato událost nekončí, naopak. Od 9. do 12. června si
můžete poznamenat do kalendáře, že tento „svátek
kinematograﬁe“ se přemístí do našeho města pod
názvem „Mikulovské ozvěny Zlín Film Festivalu“.
Během čtyř dní přiblížíme v mikulovském kině
návštěvníkům skvělé ﬁlmové novinky, připravíme
řadu workshopů s kinematografickou tématikou
a chybět nebude ani promítání pod širým nebem
na amﬁteátru. Přesunutí mezinárodního ﬁlmového festivalu pro děti a mládež ze Zlína do Mikulova
se nám letos podaří již pošesté, tak si tuto událost
rozhodně nenechte ujít. Slavnostní zahájení pro širokou veřejnost proběhne v Městském kině v pátek
10. června od 18.00 hodin.
Dominik Ryšánek

Z P R A V O D A J S T V Í

Muzejní noc
Tématem letošní sezony na zámku v Mikulově
jsou šlechtické slavnosti. A kdy jindy toto bohaté téma v různých variacích připomenout než na
jedné z největších akcí celého roku. Slavnosti na
šlechtických dvorech udávaly rytmus života jeho
tamních obyvatel, mnohdy však významně ovlivnily i chod celého města. Ať už byly velkolepé, či se
naopak držely v mezích intimních rodinných radovánek a sešlostí, poskytovaly v každém případě
možnost bujarého veselí i vítaného, až opojného
uvolnění starostí a těžkostí mysli. A skrze mozaiku pestrých a možná i někdy roztodivných aktivit
bude návštěvníkům letošní Muzejní noci takováto
atmosféra představena a nabídnuta. Pro letošní
ročník se proto v rámci tématu šlechtických slavností rozkročíme nad linií času a během jednoho
večera poznáme slavnosti a tradice hned z několika období. Dobu keltských osadníků připomene zejména prezentace keltských řemesel, která
interaktivní formou rozšíří hlavní sezonní výstavu Keltové pod Pálavou. Do mladší doby pak

návštěvníky přenese koncert skupiny Delorein,
v níž se hudebníci dotknou středověké a pohanské tradice. Milovníky zámecké noblesy zase jistě
zahřeje u srdce ukázka a výuka renesančních tanců souboru Alla Danza, který nás svým vystoupením přenese do prostředí císařského dvora. A co
by to bylo za slavnosti, kdyby postrádaly jiskřivé
zakončení. O to se postará ohňová show v podání
Knock Knock. Tyto hlavní body programu v průběhu celého večera doplní cimbálová muzika a také
řada doprovodných aktivit ve stálých expozicích
muzea, které zaujmou především rodiny s dětmi.
Nejmenší objevitelé budou moci zakusit různé hry,
kterými se bavila šlechtická dítka. Volně přístupné budou všechny výstavní prostory na mikulovském zámku, kromě toho však speciálně pro účely
letošní Muzejní noci připravili pracovníci muzea
malou výstavu nejzajímavějších přírůstků do depozitářů, které se během uplynulých tří let podařilo zařadit do muzejní sbírky. A nebyly by to slavnosti, pokud by se řádně nehodovalo. O spokojené
žaludky a veselou mysl se postarají místní gastronomické podniky. Přijměte proto srdečné pozvání
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na mikulovský zámek, a to v pátek 20. května od
18 hodin. Celým večerem vás bude provádět zámecké panstvo v dobových kostýmech, které se
už nemůže dočkat, až opět po roce otevře do široka zámecké brány a celý areál prodchne radostná, uvolněná a sváteční atmosféra. Akce se koná
v rámci Festivalu muzejních nocí, který je pořádaný Asociací muzeí a galerií České republiky. Více
informací k akci i podrobný program naleznete
na www.rmm.cz nebo na pokladně zámku či na
Turistickém informačním centru Mikulov. Chceteli ve večerních hodinách nahlédnout i do dalších
mikulovských památek, svoji bránu otevře i dietrichsteinská hrobka, a to od 18 hodin.
Muzejní noc bude probíhat i na ostatních pobočkách Regionálního muzea v Mikulově. Archeopark Pavlov přivítá své návštěvníky 28. května
od 18 hodin, Památník Bratří Mrštíků v Divákách
Kristýna Jandová
ve stejný den od 14 hodin.

Křehký Mikulov
Podesáté proběhne od 27. do 29. května festival
uměleckého designu Křehký Mikulov na mikulovském zámku. Jubilejní ročník se měl vlastně uskutečnit už v roce 2020, ale z důvodu pandemie byl
dvakrát odložen. Tématem letošního ročníku bude
nejen oslava výročí festivalu, ale především oslava
15 let vzniku galerijní značky Křehký. Představí se
stěžejní autoři, kteří s Křehkým spolupracují: Maxim Velčovský, Jan Plecháč, Klára Šumová, Ineke
Hans, Veronika Jiroušková Velčovská, Michal Bačák
a další. Architekturu hlavní výstavy bude mít na
starosti Josef Tomšej ze studia Qubus.

+420 606 223 994
prodejna@kovoprokes.cz
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Zprávy
z GSS Mikulov

Dějepisná olympiáda
V úterý 22. března se vypravila delegace historiků z našeho gymnázia na okresní kolo
dějepisné olympiády do Břeclavi.
I přes to, že účast byla veliká a hlavní téma celého ročníku se radosti moc netěšilo, podařilo se
všem studentům obsadit skvělé příčky.
Jakub Stach (6.0) obsadil 2. místo ve vyšší kategorii a Michael Staško (3.0) 4. místo v kategorii
Natálie Válková
mladších. Blahopřejeme.

Tomáš Krist –
vítěz krajského kola
Zeměpisné olympiády
Tomáš Krist (4.0) vyhrál krajské kolo Zeměpisné olympiády v kategorii C a 28.–29. dubna se účastnil celonárodního kola v Praze na
Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy.
O výsledcích vás budeme, vzhledem k uzávěrce
Zpravodaje, informovat v příštím vydání.
Krajského kola Zeměpisné olympiády, které
se konalo 30. března 2022, se účastnil také Filip
Holzner (1.0) a ve své kategorii A obsadil výborné 16. místo.
Dalšími úspěšnými řešiteli byli Tomáš Křivánek (3.0), v kategorii C se umístil na 34. místě,
Libor Čech (8.0) v kategorii D obsadil 16. příčku
a Václav Jeřábek (8.0) se umístil na 29. místě.
Všem soutěžícím blahopřejeme a děkujeme
Jitka Sobotková
za skvělou reprezentaci školy.

Prezentiáda –
úspěch v Praze

M I K U L O V S K Ý C H

probojovaly do finálové TOP 6. „Holky byly skvělé, sklidily obrovské ovace a výborné hodnocení
od poroty a v těžké mezinárodní konkurenci obsadily nádherné šesté místo,“ říká učitelka Petra Korlaar, která byla týmu od začátku soutěže
metodickou i psychickou oporou.
Jitka Sobotková, foto: Petra Korlaar

Úspěch Michaela
Staška z tercie
v krajském kole
recitační soutěže
V pátek 22. 4. 2022 Filip Klecker (2.0) a Michael Staško (3.0) úspěšně reprezentovali
naši školu v krajském kole recitační soutěže
Dětská scéna v Brně.
V Mahenově knihovně se letos sešla silná konkurence. Jen nejlepší z recitátorů dostali možnost přednést i druhý připravený text. Michael
se díky tomu probojoval do finálové šestice a získal Ocenění poroty.
Beata Kynclová
Gratulujeme!!!

Dějepisná soutěž
Ve středu 6. 4. vyjel tříčlenný tým našich studentů ve složení Jakub Stach (6.0), David Souchop
(2.A) a Lukáš Hubáček (3.A) poměřit své síly na
vědomostní dějepisnou soutěž studentů gymnázií z České a Slovenské republiky.
Bylo to úplně poprvé, co jsme se této akce
účastnili, a rozhodně nelitujeme.
Tým našich studentů se zvládl prokousat záludným testem na téma 2. světová válka na evropském bojišti v letech 1939–1945 a umístil se ve velNatálie Válková
ké konkurenci na 22. místě.

Máme pro vás
NOVINKU
Naši školu si můžete projít z pohodlí vašeho domova díky virtuální prohlídce, kterou najdete
v odkaze a na webu naší školy.
Neváhejte a vypravte se k nám online, ale
Jitka Sobotková
i osobně. Těšíme se na vás!

Fantastický výsledek a výborné hodnocení
získaly studentky Barbora Casková a Alexandra Švachová (obě 2. A) a Jana Minaříková (1. A) při finálovém kole Prezentiády. To
se konalo v pátek 22. 4. 2022 v Praze a naše studentky předvedly skvělý výkon.
Mezi 36 týmy z celé České i Slovenské republiky se neztratily. Ba naopak. Po úvodním kole se

Soutěž v psaní
v anglickém jazyce
na ZŠ Mikulov, Valtická
Mnozí netuší, jaké talenty tady v Mikulově máme.
Mluvím o našich žácích na ZŠ na Valtické a jejich
úžasných schopnostech. Jsou talentovaní, suverénní a s názorem, za který by se nestyděl žádný
dospělý. Už teď by mohli usilovat o nejvyšší jazykové certifikáty a nebojím se říct, odmaturovat.

Š K O L
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Angličtina je pro ně přirozená součást každodenního života a my se je, tady na Valtické, snažíme
zapojit do soutěží, aby mohli vyniknout.
Už jsme informovali o školním a okresním
kole anglické olympiády, kde se náš žák Dominik
Müller z VIII.A umístil na krásném druhém místě.
On i několik dalších dětí se 1.4. opět utkali, tentokrát v psaní v anglickém jazyce. Dostali za úkol
napsat esej, přičemž měli na výběr ze tří témat:
Autoritativní režimy ve světě, Teenageři a rodiče
a Moc sociálních sítí. Ve svých pracích pak ukázali nejen nadstandartní znalost anglického jazyka,
ale také rozhled ve společenských fenoménech
a znalosti z historie. Jako nejlepší z tohoto klání
vyšel Kristián Pavlinec z IX.A a také zaujali Bára
Kosíková z IX.A a Viktor Daniel z IX.B a už zmiňovaný Dominik. Nejlepší byli odměněni anglickou
knížkou ze světové literatury.
I když sebekriticky uznáváme, že my učitelé
máme nejspíš jen malý podíl na jejich úspěchu
(obrovskému, ale pozitivnímu vlivu počítačových her, filmů a písniček nemáme šanci konkurovat), jsme na ně nesmírně hrdí a všem účastníkům gratulujeme a těšíme se na další roky!
Beáta Fabičovičová

Hodiny
moderní chemie
na ZŠ Mikulov, Valtická 3
Ve středu 23. 3. proběhl na naší škole zajímavý
a poučný program týkající se chemie.
Ten spočíval v tom, že nám studenti VŠCHT
Praha předvedli několik chemických experimentů, např. „chemický semafor, suchý led, chemická zmrzlina, barevný oheň“ ad. Tereza a Petr nás
po celou dobu interaktivně zapojovali do svých
pokusů, doptávali se, dokonce jsme měli možnost zmrzlinu ochutnat. Na té bylo zajímavé to,
že byla fialová s příchutí kiwi. Když jsme se při
dotazu přihlásili a správně odpověděli, byli jsme
odměněni sladkostí. Za skvělý program mnohokrát děkujeme, budeme velmi rádi, když se ho
za rok opět zúčastníme. Děkujeme paní učitelce
Pospíšilové za zprostředkování.
žáci 8. ročníku ZŠ Mikulov, Valtická 3

Ve stejný den měli tito vysokoškoláci nachystaný i program pro žáky devátých tříd. Ve dvouhodinovce s názvem „Potraviny pod lupou“ se žáci
seznámili s chemickým složením celé řady potravin. Zjistili, které látky se skrývají pod některými
čísly tzv. éček, vyzkoušeli si jednoduché pokusy
a zapojili i své chuťové a čichové receptory. Byla
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jim připomenuta pátá chuť umami, dostali dobrou
radu, kam nesahat po krájení chilli papriček nebo
proč Coca-Cola dobře vyčistí toaletu. Věřím, že
i tato Hodina moderní chemie v podání pro vědu
zapálených vysokoškoláků byla zpestřením výuky, protože jim ukázala propojení teorie s praxí.
Ani deváťákům nebylo upřeno poslední chladící kouzlo kapalného dusíku, aby i jim připravil
skvělou smetanovou zmrzlinu s barvou a příchutí, kterou si demokraticky odhlasovali.
Silvie Pospíšilová

Celostátní kolo
Nerfligy

Dne 9. dubna se konalo v Ostravě na SVČ Ostrčilova celostátní finále Nerfligy. Dva roky se bohužel Nerfliga nehrála z důvodu covidu, a tak
byli všichni plni očekávání, jak bude finále probíhat. Celkem se kvalifikovalo 42 týmů z celé
České republiky. Zapojeno bylo 7 krajů, což po
dvouleté odmlce lze považovat za skvělý úspěch.
Týmy z Mikulova byly jako jediní zástupci z Jihomoravského kraje. Samotného turnaje se nakonec zúčastnilo 29 týmů všech kategorií. Kluci
z kroužku Nerf DDM Mikulov měli celkem čtyři
zastoupení v kategorii mladší a starší žáci. Nejlépe se umístil tým Predátor (starší žáci), kteří
skončili na krásném pátém místě. I když naše
ostatní týmy neměly žádné zkušenosti z turnajů, chtěl bych je pochválit, protože se popraly
o body se soupeři do poslední šipky!

Š K O L

vše zvládli na jedničku! Přehlídku vtipně uváděla moderátorka Eva Pfefferová. Poděkování
patří všem dětem, které vystoupily, a vedoucím,
DDM
kteří děti na přehlídku připravili.

Apríl, aneb
den naruby
…mohlo by se zdát, že se nám 1.dubna nic nedařilo a den se postavil proti nám…
Kdepak! Opak je pravdou …parádní legrácky
a srandy veliké u nás ve školce na Habánské od
samého začátku dne až do konce. „Dobrý večer“
místo každodenního „dobrý den“ začalo hned při
příchodu. „Děcka, pojďte si dát kokino místo svačinky – je to parádně zdravé,“ nevíme proč, ale drobotina tento žertík přijala s nadšením a za chvilku
už chodí (aprílově opravdu jen výjimečně) každý
s bonbónem za tvářičkou spokojený jak želva.
„Děti, dnes běhejte a zlobte,“ – nikdo kupodivu nic, zřejmě máme samá hodná „habáňátka.“
K obědu jsme měli druhé a pak polévku, ke
svačině rohlík s pomazánkou opačně. Lehátka
byla nachystána vzhůru nožkama, všude ve třídách spousta převrácených triček a tepláků naruby i „kozí nohy“ se dnes tolerovaly. Oblíbená
byla výměna rolí dětí za paní učitelky. Ponožky
na rukách i pečení vánočního cukroví k tomu
obrázky, co jsou vidět ne hned, ale až potom –
prostě všechno jinak než jindy.
Naši caparti byli nadšení jak hrom – od rána
jsme se nasmáli, až jsme se za břicha popadali.
Postě parádně vydařený APRÍL.

kolektiv MŠ Habánská

Úspěchy recitátorů
a zpěvačky ze
ZŠ Hraničářů

kolektiv „Zeleného ráje”

Prožitek je nejvíc

Petr Leikeb, vedoucí kroužku Nerf DDM Mikulov

Stonožka 2022
V sobotu 23. dubna se sešli příznivci tance na již
17. ročníku nesoutěžní taneční přehlídky Stonožka, kterou pořádal dům dětí a mládeže. I přes
menší účast tanečních skupin se odpoledne plné
tance a bouřlivého potlesku, kterým obecenstvo
odměňovalo tanečníky, vydařilo. Pro některé tanečníky bylo vystoupení v kině premiérou, ale

stavebnic nebo krabic a kartonů. V encyklopediích jsme provětrali všechny informace, a dokonce jsme programovali i vesmírný bagřík, aby se
dostal na své správné místo v galaxii – klidně
až na Mars nebo ke kometě. Upekli jsme si celou
Mléčnou dráhu podle naší fantazie, vyrobili několik mimozemšťanů, a dokonce i létající talíř
plný barevných světýlek z bambulek a sklíček.
Také tvořivé hry s kupou rozmanitého materiálu
přímo v „černé díře“ se našim holkám i klukům
moc líbily. Seznámili jsme se s Malým princem
a povídali si o jeho zážitcích. Míchali jsme barvy
v mléce a pozorovali shlukování, které jsme pak
přiřazovali k planetám jim podobným. Vesmír
teď i díky mobilnímu Planetáriu, co přijelo k nám
do „Zeleného ráje,“ pro nás není tak velkou záhadou a každopádně jsme si s ním úžasně pohráli.

V průběhu měsíce března proběhla na prvním
stupni ZŠ Mikulov, Hraničářů třídní kola v recitaci. Nejlepší recitátoři ze třetí a čtvrté třídy postoupili do oblastního kola, které se uskutečnilo
6. dubna v městském kinosále. Všichni postupující žáci ze 4. B Nicolas Šída, Regína Dufková,
Soňa Bravencová a ze 3. A Klaudie Hoduláková, Ondřej Klačman skvěle reprezentovali naši
školu. Za svůj velmi přirozený projev získala
Soňa Bravencová 2. místo a Ondřej Klačman
3. místo, každý ve své kategorii.Velkého úspěchu také dosáhla Michaela Medvecká ze 4. B,
která se zúčastnila pěvecké soutěže Mikulovský
zpěváček. Svým krásným zpěvem okouzlila porotu a ve své kategorii se umístila na 1. místě.
Koncem dubna nás bude reprezentovat v oblastním kole ve Veselí nad Moravou. Všichni jí budeme držet pěsti.
Mgr. Jarmila Widholmová, třídní učitelka 4. B

… všechny činnosti jdou jak na drátku, když se
spojí jedno do druhého – co jsme viděli, co zažili,
dozvěděli se, a to vše formou hry, jak je to prťatům přirozené. K tomu nám přispělo nádherně
PLANETÁRIUM, které pak dále rozvinulo témata
o vesmíru téměř ve všech třídách – všude mléčné dráhy, vesmírná tělesa s hvězdami a planetami. Holky a kluci si stavěli souhvězdí jen tak ze
špejlí a kousků plastelíny, nebo gumových bonbónů, v některých třídách občas startovala raketa nebo se minimálně kreslila či vytvářela ze

Recitační přehlídka
V březnu proběhla v naší škole recitační přehlídka. Zúčastnili se žáci všech ročníků základní školy a Základní školy speciální Mikulov.
Recitovat přišel i žák ze stacionáře Biliculum
v Mikulově. Zazněly básničky vesměs veselé od
známých autorů. Starší žáci recitovali texty písní, které doplnili zajímavými plakáty. Všichni
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mnoho slepiček, vajíček, zajíčků a kytiček a také
si vyzkoušeli upéct pravého velikonočního beránka a voňavé perníčky.
Výrobky se našim výtvarníkům moc povedly
a my se nyní můžeme těšit z krásné jarní výzdoby v prostorách školy. Veselé Velikonoce!
Simona Žárská, Základní škola Mikulov, Školní

recitátoři byli odměněni diplomem a malým
dárkem. Děkuji všem za příjemný zážitek a těším se na příští rok.
za kolektiv pedagogů ZŠ Mikulov, Školní, p.o.
Mgr. Jarmila Šrámková – garant akce

Den Země
S předstihem, ale s využitím dne před velikonočními prázdninami, jsme oslavili Den Země.
Byli jsme rozděleni na dvě skupiny podle
věku, kdy starší žáci probrali historii vzniku Dne
Země a v praktické části vyrazili na procházku
do lomu, kde se dozvěděli všechny podrobnosti
o lomu Janičův vrch a o Mariánském mlýně. Pro-

běhla i nezbytná fota s rozkvetlou jarní přírodou
a také kresba v plenéru.
Mladší se věnovali zahradničení. Už dopředu si
nechali naklíčit hrách, který zalévali, a dnes si ho
šli vysadit na školní záhonky. K hrachu přidali i fazoli, rajčata a papriky. Ani ti mladší nepřišli o trochu teorie v podobě obrázků vysázených plodin,
které zpracovali do výsledné prezentace, kde nechyběly ani informace o zmíněných rostlinách.
Závěrem na nás všechny čekala „mastná“ odměna v podobě opékání špekáčků, jejichž vůni
ZŠ Školní
jsme si odnesli i s sebou domů.

Hody, hody...
a jsou tu Velikonoce
I v naší škole jsme si navodili jarní atmosféru
a konečně po dvou letech uspořádali tradiční
Velikonoční dílny. Žáci 1. i 2. stupně si tak před
Velikonocemi trochu odpočinuli od učení. Ale
určitě se ani trochu nenudili! Během kreativního dopoledne si vyzkoušeli různé výtvarné či rukodělné techniky. Brousili dřevo, natírali, stříhali, lepili, malovali. Pod jejich rukama vzniklo
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IV. kategorie (6. a 7.třída)
1.místo: Adéla Bálintová- postup do krajského
kola (ZŠ Mikulov, Valtická)
2.místo: Filip Klecker- postup do krajského kola
(Gymnázium Mikulov)
3.místo: Viktorie Hladníčková (ZŠ Dolní Dunajovice), Marie Válková (ZŠ Březí)

16. ročník
oblastního kola
recitační soutěže

V. kategorie (8. a 9.třída)
1.místo: Adéla Wernerová- postup do krajského
kola (ZŠ Drnholec)
2.místo: Michael Staško- postup do krajského
kola (Gymnázium Mikulov)
3.místo: Boris Krištof (ZŠ Mikulov, Valtická 3)

Základní škola Mikulov, Valtická 3 uspořádala ve spolupráci s Mikulovskou rozvojovou ve
středu 6. dubna 2022 další ročník oblastního
kola recitační soutěže. I tento rok se do soutěže zapojili nejlepší recitátoři a recitátorky ze
základních škol v Dolních Věstonicích, Dolních
Dunajovicích, Březí, Valticích, ale i z místního
gymnázia a ZŠ Valtická a ZŠ Hraničářů. Celkem
se zúčastnilo 54 recitátorek a recitátorů. Hlavní pořadatelkou soutěže byla paní učitelka
Mgr. Lenka Buchtová. Za bezvadnou organizaci soutěže jí tímto děkujeme.
Všichni zúčastnění předvedli výborné výkony.
Velkou motivací všem byl postup do krajského
kola v Brně. Tam budou mít recitátoři možnost porovnat své výstupy s konkurencí z celého našeho
kraje. Porota vybírala ty nejlepší a neměla to vůbec jednoduché. Letos v porotě opět zasedli Jaromír Crhan, Věra Subotová a Jindřiška Kudrnová.
Chtěli bychom touto cestou poděkovat Gymnáziu, SOŠ a SOU Mikulov za sladké větrníky,
které zhotovila cukrářská dílna. Děkujeme i Městskému úřadu Mikulov za zapůjčení velmi pěkného prostoru k pořádání soutěže – kinoklubu.
Na uspořádání celé akce se finančně podílelo
také SRPDŠ při Základní škole Mikulov, Valtická
3, příspěvková organizace.
Gratulujeme všem vítězům k postupu do
krajského kola a vážíme si výkonů všech recitátorek a recitátorů a přejeme jim hodně úspěchů
v dalších soutěžních kláních. Náš dík patří také
vyučujícím, které své svěřence na oblastní kolo
recitační soutěže pečlivě připravili.

CENA DIVÁKA:
Tomáš Dudík (ZŠ Dolní Dunajovice)
Nikola Křižanová (ZŠ Březí)

Výsledky soutěže:
I.kategorie (1.třída)
1.místo: Alžběta Klašková- postup do krajského
kola (ZŠ Mikulov, Valtická)
2.místo: Lea Plvanová- (ZŠ Mikulov, Valtická)
3.místo: Zuzana Hrůzová (ZŠ Mikulov, Valtická)

II.kategorie (2. a 3.třída)
1.místo: Julie Pospíšková- postup do krajského
kola (ZŠ Mikulov, Valtická)
2.místo: Lukáš Bukovský- (ZŠ Drnholec)
3.m ísto: Ondřej K lačma n (ZŠ M i k ulov,
Hraničářů)
III.kategorie (4. a 5.třída)
1.místo: Evelína Kizeková postup do krajského
kola (ZŠ Dolní Věstonice)
2. místo: Soňa Bravencová (ZŠ Mikulov, Hraničářů)
3.místo: Nelli Mikušová (ZŠ Dolní Věstonice)

V kategorii autorská báseň byli oceněni:
Kryštof Goiš (ZŠ Mikulov, Valtická)
Barbora Kadrnková (ZŠ Mikulov, Valtická)
Justýna Lukešová (ZŠ Dolní Věstonice)
Jindřiška Kudrnová

Školní kolo
recitační soutěže na
ZŠ Mikulov, Valtická 3
Recitační soutěž má na naší škole dlouholetou
tradici. Velmi rádi jsme ji po dvou letech „nucené“ přestávky opět vzkřísili.
Ve středu 30. března jsme se sešli, abychom si
poslechli krásné přednesy žáků 2. stupně. Rozhodování o postupujících nebylo jednoduché, výkony
byly skutečně velmi zdařilé, každý z žáků dal do
svého výkonu i kus sebe. Nakonec se porota ve složení jednotlivých vyučujících českého jazyka shodla na umístění následujících dětí: ve IV. kategorie
se na skvělém 1. místě umístila Adéla Bálintová
(7.B), na 2. místě Michael Pospíšil (6.A) a na 3. místě Helena Ondráčková (6.B). Všichni tři zároveň postoupili do oblastního kola, které se koná 6. dubna.
V kategorii starších žáků byla oceněna Anna Valešová (8.A), která skončila na 1. místě, Boris Krištof
(8.B) na 2. místě, oba postupují do oblastního kola.
Na 3. místě se umístil Jakub Kováč (8.B).
Oceněným srdečně gratulujeme a všem 18 recitátorům velmi děkujeme. Přejeme mnoho dalších úspěchů.
Klára Goišová a kolektiv vyučujících ČJ

Čištění sedaček a koberců
„PARNÍM STROJEM S VYSAVAČEM“.
Hloubkové čištění, likvidace plísní,
roztočů, alergenů.
Během hodinky suché!
Pro menší koberce a běhouny
PŘIJEDEME a vyčištěné DOVEZEME!
Tel.: 777 584 998
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Duben v G-centru
Čtvrtý měsíc kalendářního roku je spojován s přívlastkem „aprílový.“ Většinou se to týká počasí,
ale ani další zprávy, informace či situace a dění
kolem nás obecně si s aprílem mnohdy nezadají.
V úterky 5. a 19. dubna navštívila seniory po
vynuceně dlouhé době dobrovolnice, paní Darja.
Jako vždy usměvavá, plná energie s připraveným
povídáním o různých tématech se zajímavými
informacemi. Děkujeme!
Na „střídačku“ v ten samý den 12. a 26. dubna přicházel za seniory s hudebními odpoledni
pan Dalibor. Také on se po dlouhých měsících
mohl vrátit na pomyslné „pódium“ a dělal radost seniorům.
Ve středu 13. dubna proběhlo plánované
čtvrtletní setkání seniorů pobytových sociálních

Klub seniorů
informuje
Měsíc duben tohoto roku nezačali členové Klubu seniorů Mikulov příliš optimisticky. Hned
1. dubna ve 12:30 hodin doprovodila v mikulovské obřadní síni skupina našich členek na
poslední cestě naši dlouholetou členku a dobrou
kamarádku paní Evu Bradáčovou. I když jsme
se s ní rozloučili, v našich srdcích a myslích bude
žít dál. Čest její světlé památce!
Další naše činnost v jarních měsících, především však v měsíci dubnu, byla radostnější.
Nejvýznamnější akcí z nich byla Velikonoční
párty. Tato krásná a tradiční akce se uskutečnila dne 6. dubna ve 14:00 hodin v sále Centra pro
volný čas. Stylově a moc krásně vyzdobený sál
plný barevných vajíček a jarních kytiček to slavnostní odpoledne přilákal mnoho seniorů a seniorek. Nechyběli ani milí a vzácní hosté, a to
obě místostarostky MěÚ, paní Leona Alexová
a paní Sylva Chludilová. Z pracovních důvodů
se omluvil pan Zbyněk Tureček.
Veselý a vtipný kulturní program i tentokrát
připravily členky pěveckého sboru. Nechyběla ani
tetička s vajíčky v podání paní Ludmily Šiprové,
vyšňořené dívky s košíčky a chlapci s krásnými

služeb s vedením organizace. Přítomní zájemci
se dozvěděli plány na měsíce duben až červen,
popovídali jsme si o situaci u nás doma i ve světě
a zhlédli foto-obrázky z akcí v lednu až březnu.
Svátky jara – „Velikonoce“ jsme prožili v klidu
a pohodě. Od 1. dubna byla zrušena všechna dosavadní omezení a opatření pro návštěvníky v domově. Po velmi dlouhém období si oddechli všichni

a v platnosti zůstává už jen povinnost ochrany
horních cest dýchacích při pobytu v budově.
Přejeme radostné dny, hodně slunce a pohody v našich srdcích.
Více o nás a z našeho života se dozvíte na facebookovém profilu organizace: www.facebook.
com/gcentrummik/ a webových stránkách organizace: www.gcentrummikulov.cz. Pavel Rous

mrskačkami. K tanci a poslechu i tentokrát hráli
naši chlapci z Dolních Kounic. Nechybělo ani vynikající pohoštění opět z dílny členek pěveckého
sboru, a to výborné chlebíčky, dobré kafíčko, lahodný svařáček a plno dalších dobrot, které většinou přinesly naše aktivní členky. Všichni přítomní se i tentokrát velmi dobře bavili a i na parketu
jich bylo stále plno. Na své si přišly i naše oslavenkyně, které se v kole točily jako o život!
Vedení Klubu seniorů Mikulov děkuje paní
Věrce Dusilové za stylovou výzdobu sálu, členkám pěveckého sboru za velmi pěkný, především
však vtipný kulturní program, výrobu vynikajících chlebíčků a dalších dobrot pro přítomné seniory a také úklid po akci. Kdybych chtěla poděkovat všem, kteří mají velký podíl na zdárném
průběhu této skvělé akce, objevovala by se opět
stejná jména a jejich výčet by byl opravdu velmi
dlouhý. Z celého srdce děkuji tedy všem, kteří
přiložili ruku k dílu. Jsme vynikající kolektiv!
V dubnu – měsíci bezpečnosti, a to 13. 4. ve
14,00 hodin mezi nás opět zavítal velitel Městské policie, pan Jiří Hamerník. I když členky
našeho klubu měly plné ruce práce před blížícími se svátky jara – Velikonocemi, tuto skvělou akci si rozhodně nenechaly ujít. Sešly se nás
téměř dvě desítky. Velitel pan Jiří Hamerník ani
tentokrát nezklamal a jako vždy byl prostě skvělý. Ví, že neustálé varování seniorů před nebezpečím, které jim hrozí pro jejich důvěřivost, je
opravdu zapotřebí. Z celého srdce mu za všechno
moc a moc děkujeme! I tuto akci lze hodnotit na
velkou jedničku. Nechybělo ani dobré kafíčko,
slané i sladké pečivo a výborné celerové jednohubky od paní Štěpánky Moravcové, které tímto moc děkujeme! Opravdu jsme si pochutnali!
Dne 20. dubna ve 14,00 hodin opět děvčata
„vyletíme.“ To odpoledne se bude konat tradiční akce, a to Slet čarodějnic! Ale o této akci až
v příštím čísle Mikulovského zpravodaje.

Akce v měsíci červnu:
• 8. 6. Vycházka na Turold 13:30 hodin,
sraz u archivu a na křižovatce ulic Pavlovská, Havlíčkova a U Lomu.
• 15. 6. Beseda s paní Sylvou Chludilovou
14:00 hodin, Galerie Efram
• 22. 6. Zábavné odpoledne 14:00, sál centra
Kulturní program zajistí členové pěveckého
sboru.

P o z o r !!
Připomínám ještě některé akce, které se uskuteční v měsíci květnu:
• 18. 5. Výlet do ZOO v Sedleci – odjezd bude
upřesněn na naší společné akci.
• 25. 5. Beseda se zastupiteli MěÚ 14:00 hodin, sál centra

Vedení Klubu seniorů Mikulov blahopřeje našim
členům, a to paní Evě Pelikánové a panu Jiřímu Sekerešovi, kteří se v měsíci červnu dožívají významného životního jubilea. Přejeme jim
pevné zdraví, hodně spokojenosti a životního
optimismu. Blahopřejeme! Libuše Danielová

Senioři České
republiky, z. s.,
základní organizace
Výroční členská schůze za rok 2021
Ta minulá proběhla teprve před pár měsíci díky
karanténním opatřením. Vrátili jsme se do rytmu
a doufáme v něm setrvat. Plný kinosál budil nadšení u hostů (pan starosta Koštial, paní místostarostka Alexová a paní Petra Eliášová, kteří nás pozdravili a pochválili za naši činnost) i po dlouhé
době se zase shledavších členů. Vystoupením klarinetového souboru vedeného Barborou Pončíkovou nás potěšila ZUŠ, její pan ředitel také ocenil,
jak je krásné vystupovat zase pro publikum.
Po zprávách o činnosti a hospodaření organizace následovaly nemalé plány na rok 2022,
zatím ještě s minimem zahraničních akcí (pobyt v Piešťanech, jednodenní pobyty v termálních lázních), ale o to bohatším programem
tuzemským (zájezdy, pobyty, výlety vycházky, cvičení, divadla, společenské a vzdělávací
akce, dílničky).
Živou kronikou těch loni uskutečněných bylo
promítnutí série hudbou podložených okomentovaných fotografií z dovedných rukou naší Marušky Bednářové.

O K É N K O
Po programu ještě v kinosále proběhlo přihlašování a placení na nejbližší akce, zatímco jiná část
přítomných už se věnovala občerstvení a povídání v menších prostorách přilehlého sálku, tam
jsme se postupně vystřídali.
Besedy
Přibývá sluníčka a přibývá venkovních akcí. Tím
končí období besed. Jedna, s Dr. Macháčkem, proběhla ještě v březnu. Je to velký cestovatel po světě, ne tak jako většina za památkami a požitky.
Jeho životním zájmem je příroda a s tím související fotografování. Odmítá, aby se jeho návštěvy
u nás nazývaly besedami, on „jen“ promítá fotografie. Nádherné záběry okomentované s hlubokými znalostmi a zkušenostmi nám přinášejí nové
a krásné poznatky. Tentokrát to bylo z Afriky. Na
podzim se těšíme na Ekvádor a Kostariku.
Dubnová beseda proběhla v archivu, kam
chodíme za panem ředitelem Svobodou na cykly
o historii, z velké části vojenské. Domnívali jsme
se, že už jsme uzavřeli projekt třicetiletá válka
tématem Obléhání Brna Švédy. (Budeme ještě pokračovat obsazením Prahy.) Je zajímavé, že i když
na naše akce sem tam nějaký muž přijde, v archivu je to vždy pouze dámská společnost. A zajímá
nás to velice. Zaujetí přednášejícího se přenáší
i na nás. Za to více než desetiletí vznikl téměř
neměnný okruh posluchaček právě tak početný,
aby zaplnil sál. Tentokrát nás obzvlášť zaujaly
způsoby dobývání ohrazených měst pomocí spojovacích zákopů a podkopů. Pan ředitel nám vyrobil igráčka Raduita de Souches a obohatil druhy
vojska o dělostřelce. Také jsme se dozvěděli, že
pověsti o zvonění poledne v 11 hodin jsou nepodložené a bojovalo se 23.8. 1645 až do večera.

Bronx
Dalšími poznávacími akcemi jsou již tradiční
výlety do Brna za architekturou. Tentokrát nás
Mgr. Petr Czajkowský povodil nikoli po severní
části města, ale po dříve tak obávané, ještě dříve
reprezentativní části zvané Bronx, tj. po ulicích
Cejl a Bratislavská. Majitelé textilních továren
si stavěli na území bývalých zemědělských dvorů svá honosná obydlí u závodů, aby měli vše

pěkně pod dohledem. Později koncem 19.století
vznikaly v okolí pavlačové dělnické domy. Ale
i střední podnikatelská vrstva budovala své provozovny a nad nimi byty. Mnohé jsou architektonicky velmi zdařilé. Po 2.světové válce , kdy byly
některé vybombardovány, se uvažovalo o demolici a vybudování luxusní čtvrti jako La Dévence
v Paříži. Z toho sešlo po r. 1948, místo zboření
byly domy osídleny méně přizpůsobivým obyvatelstvem a staly se „ brněnským Bronxem.“
Pod dohledem NPÚ se stavějí krásné budovy
na místě těch vybydlených. Za všechny jmenujme divadlo Radost.
Diváky a Těšany
Dalším dovršeným cyklem byl projekt Mrštíci.
Zahájili jsme ho ještě v zimě dvěma autorskými
divadelními představeními v Boleradicích, bohatě navštívenými. Stejně tak plný autobus jel 6.
4. na zájezd, dlouho předem zajištěný ještě před
začátkem sezony na všední den. Mezi mrazivými
a větrnými dny nám vyšel den jako korálek.
Diváky nás lákaly i tím, že zdejší Památník
bratří Mrštíků, patřící mikulovskému regionálnímu muzeu, byl po tříleté rekonstrukci prakticky čerstvě otevřen. Asi před deseti lety nás
v něm bylo kolem desítky na výletě. Upřímně:
expozice je moderně pojatá tak, aby zaujala
mladého nepoučeného návštěvníka. Což se jí
nepochybně daří. Zaujme. Ovšem konzervativnějším srdcím bylo bližší původní pojetí s živým
slovem průvodce než audio video. Skupina více
než dvaceti osob byla příliš velká na to, aby
všichni slyšeli a stačili se přesouvat ve stísněných prostorách rodinného domku. Přitom nám
muzeum vyšlo vstříc tím, že jsme se navzájem
prostřídali s druhou skupinou, jež zajela autobusem na Vilémův palouk v katastru Boleradic
s včelíny, skulpturami a infotabulí. V Divákách
pak ještě ke hrobu Viléma Mrštíka. A co hlavně:
s průvodkyní znalou věci a ochotnou odpovídat
na četné dotazy. K tomu krásný slunný den v zelené přírodě – co si přát víc.
Ujasnili jsme si:
starší Vilém, bohém, spisovatel, ženatý, majitel
domku, včelař, zemřel vlastní rukou a má hrob
v Divákách,
mladší Alois, učitel (Ostrovačice, Těšany. Diváky), spisovatel, pochovaný na ÚH v Brně, zemřel
na tyfus dlouho po Vilémovi.
Autorství: spolu Maryša a Rok na vsi, Alois Pohádka máje.
Tak už je to jasné. Ale jak to bylo s Maryšou?
To jsme se dozvěděli v Těšanech. Jmenovala se
Marie Horáková, viděli jsme malý rodný domek, rodiče ji donutili vzít si bohatého vdovce

S E N I O R Ů

13

se třemi dětmi, ale ne mlynáře Vávru, ale sedláka Turka, kterého neotrávila, ale měla s ním
několik dalších dětí. Mají spolu hrob na starém
hřbitově v Těšanech, od něho přes uličku má
hrob Francek. Tolik k projektu Mrštíci.
V Těšanech jsme navštívili barokní kovárnu,
do objektu je přenesena i kolárna. Zde si přišli na své muži, kteří s námi tentokrát jeli. Pro
nás ženy zajistila poutavý program naše členka
Majka Havranová, jež pozvala svou spolužačku
z textilní průmyslovky Marii Horákovou (sice
příbuznou Maryši, ale přes Turka). Připravila
nám prodejní výstavku „résovaných“ kraslic své
maminky a ukázku krojových součástek, které
sama šije a vyšívá.
Všichni byli již předem v autobuse seznámeni
s další raritou Těšan. Mají starou tradici chovatelů koní a novou tím, že jsou rodištěm a působištěm žokeje Václava Chaloupky. Ten vypiplal
a vycvičil legendárního Koroka, trojnásobného
vítěze Velké pardubické.
Další jarní aktivity
Dvě dílničky vedené Pavlou Porubskou byly věnovány tvorbě kraslic voskovou batikou.
Paní Svozilová uspořádala výlet pro své věrné cykloturisty.
Nadále cvičíme. Scházíme se v Pohodě, ale
podle počasí přejdeme na pobyty v atriu na
cvičebních strojích.
Plán květnových akcí
• 9. 5. pondělí Katzelsdorf. Odjezd linkového
busu do Valtic 8.19 od parku. Odjezd z Valtic ke
kasárnám v 9.48, dále pěšky cca 1km, zpět pěšky
do Valtic asi 5 km. Sraz s Mgr. Lyčkou v 10.15 na zámečku. Auta opouštějí Valtice ulicí Lipovou (proti
zastávce u nemocnice), dále dle ukazatelů.
• Do 12. 5. čtvrtek se hlásí stejným způsobem zájemci o Dunajovické kopce na číslo
737 948 716.
• 16. 5. v 17.30 odjezd na My Fair Lady ze
Zelňáku. Hraje se na hudební scéně Městského
divadla Brno. Pro naše ženy je darem ke Svátku
matek. Trasa busu jako obvykle. Představení začíná v 19 hodin, končí ve 22.15.
• 23. 5. v 15.30 dílnička
• 25. 5. Strážnice. Cestovní kancelář do uzávěrky Zpravodaje nedodala místo a hodinu odjezdu. Budete informováni maily a ve vývěsce.
• 2. 6. Dunajovické kopce. Organizuje Ludmila Dudová, vede Helena Prokešová. Linkový autobus do Dol. Dunajovic odjíždí v 7.48, na
druhé zastávce v DD je v 8.00. Tam je sraz s těmi,
kteří přijedou auty.
Dobromila Vlčková
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Básník v městečku M.
V březnu v našem městě pobýval v rámci programu Čtení Mikulov Petr Borkovec, autor řady
básnických sbírek, povídek, publicistických textů, překladatel, redaktor a dramaturg literární
kavárny Fra. Jeho poezie byla přeložena do většiny evropských jazyků. Je držitelem Ortenovy ceny a dvakrát byl nominován na prestižní
cenu Magnesia Litera.
Petr Borkovec strávil v Mikulově týden, pracoval tu na nových textech a na veřejném autorském čtení v Galerii Efram představil svoje mistrné krátké prózy. Z mikulovských památek si
oblíbil kostel svatého Václava. Nápis na dveřích
chrámu ho inspiroval ke krátké povídce Lavabo, kterou nám zaslal jako výstupní text svého
rezidenčního pobytu. Texty dalších významných
současných spisovatelů inspirované pobyty v Mikulově pořádanými od roku 2017 si můžete přečíst na blogu www.ctenimikulov.wordpress.com.
Petr Šesták

Petr Borkovec:
Lavabo
Řídil jsem a poslouchal
rádio a všiml si, že dopravní zpravodajství
jsou dnes plná předmětů
na silnicích. Po celou cestu prudce svítilo slunce
a vál mírný vítr. Hlasatel
každou chvíli oznamoval, že na jakémsi desátém
kilometru se nachází předmět, který vítr neodvane, nebo že v levém jízdním pruhu leží neznámá
věc větších rozměrů. A řidiči, co do vysílání telefonovali, vzrušeně hlásili balíky nejasného původu, uprostřed dálnice pračku, která ale ve sněhové přeháňce není vidět, i „cosi jako zabalené
křeslo,“ u něhož je potřeba zpomalit, být opatrný, jet krokem. Když jsem odbočil k městečku M.,
jež jsem dosud kvůli stále stejně prudkému protislunci ani nezahlédl, měl jsem už celý seznam
neznámých rozměrných věcí na vozovkách.

A snad že jsem po celou dobu jízdy očekával,
že se i na mé vozovce objeví neznámý objekt
větších rozměrů, začal jsem nyní očima vyhledávat takové předměty v jarní krajině, která
mě – jak jsem sjel z dálnice a přibližoval se
k městečku – obklopila. Povalovaly se všude.
Kraj byl prostupný a slunce ho odkrývalo ještě
víc, obklopoval mě jakoby dvakrát otevřený
a já v prázdném a jasném prostoru mezi větvemi a kmeny stromů, na polích a vinicích, doslova dýchajících volným prostranstvím, viděl
těla zabitých velkých zvířat, divokých i hospodářských, a mrtvá těla mužů a žen, zabalená
do plachtovin a igelitů, polorozbalená z barevných celt a barevných rozměrných pytlů. Velké
měkké balíky blýskaly jako nastavená zrcadla
poházená v krajině a cípy a třepiny látek a fólií
a uvolněných pásů, jimiž byly původně ovázány, vlály a třpytily se ve vzduchu. I v průhledných předměstských zahradách, které jsem
míjel, když jsem vjížděl do M., ležela zabalená
těla, jen o něco menší a pečlivě a pevně svázaná po celé délce a šířce.
Záležitost, kvůli které jsem do městečka přijel, byla vyřízena za čtvrt hodiny, možná dokonce za deset minut. Ačkoli se jednalo o konečné
zahlazení té hrozné záležitosti, v níž jsem žil poslední dva roky, necítil jsem rozrušení ani úlevu.
Vyšel jsem z úřadu takový, jaký jsem tam vcházel, rozhodnutý a připravený nasednout do auta
a vyrazit zpět. A stalo by se to, kdybych si cestou
k autu zaparkovanému na náměstí nevšiml otevřených kostelních dveří, na nichž visela cedulka s nápisem „Prosíme, zavírejte dveře, do kostela vlétají holubi.“ Vzkaz se mi líbil, zněl mi jako
milé pozvání; ten, kdo ho psal, cítil jsem, myslel
laskavě i na kostel i na holuby. Kdyby chtěl holuby ponížit, nenapsal by slovo „vlétají,“ připadalo
mi. Ale nechtěl jsem vejít dovnitř, vzal jsem za
kliku jenom proto, abych zavřel.
Na okamžik jsem ale za užuž zaklaplými
dveřmi zahlédl zvláštní velký předmět, který mě přiměl znovu otevřít. V té první chvilce jsem rozeznal jenom to, že uvnitř se nachází cosi nepatřičného, a bleskový dojem se mi
v hlavě ihned zformuloval do slov „bílý kmen
staré lípy.“ Uprostřed kostela roste „bílý kmen
staré lípy!“ Ale tajemství se prozradilo, jakmile jsem se v kostelním přítmí, do něhož jsem
vstoupil z ulice plné slunce, zorientoval. Přede
mnou stála nejspíš socha zabalená do bílého
pomačkaného papíru, utaženého plastovými
páskami. Nebo nějaké kostelní příslušenství,
které nestačili rozbalit?
Obešel jsem několikrát předmět, který vítr
neodvane, a po krátkém váhání roztrhl papír
v horní části, abych zjistil, co je uvnitř. Škvíra
nestačila, musel jsem pokračovat, proniknout
několika vrstvami papíru a vytrhat poměrně
velký otvor. Balík ukrýval mramorovou kropenku ve tvaru svatojakubské lastury. Neviděl
jsem ji dobře, jenom jsem ohmatával hladká
místa mezi žebry. Při tom mě napadlo, že kropenka nemívá sokl, bývá přece uchycena ke stěně nebo ke sloupu. Vybavila se mi kamenná nádrž na noze a slovo křtitelnice. Anebo se jedná,
pomyslel jsem si, o umyvadlo, v němž si kněz
umývá ruce před mší nebo při ní.

Chtěl jsem věc vidět zblízka, a tak jsem opatrně
vstrčil hlavu do otvoru a zasunul se o něco hlouběji. Držel jsem studenou lasturu oběma rukama
a potom hladil a pak i zblízka spatřil její vnější
stranu, hladkou jako popelavý vosk nebo sval
syrového kuřecího masa. Vnitřek škeble, v němž
stála voda, byl jiný, hrubý, neleštěný a vystouplá
žebra v něm věrně připomínala staré kosti. Naklonil jsem se ještě víc, až jsem se celou horní
polovinou těla ocitl v papírové schráně – a v té
tmě, kterou mramorová lastura tiše osvětlovala, jsem si umyl ruce až po lokty a obličej.

Den bez úrazu

Preventivní akce „Den bez úrazu“, aneb jak se zachovat v nebezpečných situacích, byla organizována pro děti nultých a prvních tříd ZŠ Mikulov,
Hraničářů a ZŠ Mikulov, Valtická. Důležité je myslet na základní pravidla bezpečnosti nejen v dopravě, ale také ve svém volném čase. Za spolupráDDM
ci děkujeme Městské policii Mikulov.

Hledání
velikonočních vajíček
Našli, nenašli? Tradiční hledání velikonočních
vajíček na Kozím hrádku mělo veliký úspěch.
Zajíček přivítal přes 170 dětí. Některá vajíčka
schoval tak dobře, že se je ani nepodařilo najít.
Nechyběla dílnička, kde si každý vyrobil vajíčka své fantazie. Úsměv na tváři dozdobilo malování na obličej. U zakrslého králíka Tedíka
se stezka stala výzvou jak pro děti, tak i rodiče.
Doufáme, že si každý přišel na své, a příští rok
DDM
zase na shledanou!

I N Z E R C E

S měsíční splátkou
již od 5 999 Kč
Rozjeďte se vstříc novým zážitkům v inovovaném provedení
modelu KAROQ. K ﬁnancování CHYTŘE navíc zdarma získáte
předplacený servis Standard na 5 let nebo do 60 000 najetých
kilometrů.

NOVÁ ŠKODA

KAROQ

Již od 638 900 Kč

Vzorový příklad úvěru na vůz ŠKODA KAROQ 1,0 TSI 81 kW Ambition v ceně 638 900 Kč, při ﬁnancování
se ŠKODA Financial Services v ceně 638 900 Kč, splátka předem 191 670 Kč (30 %), výše úvěru
447 230 Kč, poplatky za uzavření a vedení smlouvy 0 Kč, celkové platby za úvěr 534 263 Kč, celkové platby
za úvěr vč. pojištění 581 975 Kč, RPSN vč. pojištění 11,410 %, délka úvěru 36 měsíců, poslední nerovnoměrná
splátka 366 011 Kč, měsíční splátka úvěru 4 674 Kč, měsíční splátka úvěru vč. pojištění 5 999 Kč, úroková
sazba p. a. 7,09 %. ŠKODA Pojištění Standard obsahuje havarijní pojištění, povinné ručení (10 % spoluúčast)
s uznáním bonusů za bezeškodní průběh dosavadních pojištění (60 měsíců) a pojištění skla (limit plnění
10 000 Kč). Další parametry jsou: min. 31 let a běžné použití vozu. Tato indikativní nabídka není nabídkou
ve smyslu § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a jejím přijetím nevzniká mezi společností
ŠkoFIN s.r.o. a druhou stranou závazkový vztah. Platí při předání vozu zákazníkovi do 30. 11. 2022.

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:
AGROTEC a. s.
Brněnská 74
693 01 Hustopeče
Tel.: 519 402 111
www.agrotecauto.cz

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozu
ŠKODA KAROQ: 4,7–8,0 l/100 km, 123,2–181,0 g/km

Ilustrativní fotograﬁe
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Nejrychlejší
půjčka
BEZ
ELE
RUČIT

peníze na cokoliv
vyplacení do 24 hodin

Hotovostní půjčky do

www.expresscash.cz

70.000,- Kč

XXX XXX
773
681 XXX
772

ZÁMEČNICTVÍ
MIKULOV
Zakázková výroba, ploty,
brány, vrata schody,
zahradní ploty, zábradlí,
ocelové konstrukce.
Provozovna: Jiráskova 13,
Mikulov, tel.: 725 172 055
e-mail: bert.lang@seznam.cz

Hotel Zámeček Mikulov
hledá sklepiéra
Odměna 130Kč – 150Kč/h,
brigádně na akce v týdnu
i o víkendu, vhodné pro důchodce.
Kontakt Ing. Josef Ševčík – majitel,
tel. 602 74 99 09

Potřebujete
uklidit?
Nabízím úklidy domácností, kanceláří
a jiných prostor. Tepuji koberce, sedací
soupravy a jiné potahové materiály,
dezifikuji koupelny parním čistěním.
Volejte 720 029 842
jana@uklidvdomacnosti.cz

RM-mont s.r.o.
Valtická 1295/34
692 01 Mikulov

Zajišťuje
• dodávku a montáž
vodoinstalace. kanalizace
a topení
• montáž plynoinstalace
• dodávku a montáž tepelných
čerpadel včetně servisu
• dodávku a montáž plynových
kondenzačních kotlů

Přijmeme montéry na ŽL.

Tel.: 731 487 746

VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ
a KUCHYNĚ NA MÍRU
VZORKOVNA: MIKULOV, VALTICKÁ 36
(PRŮMYSLOVÝ AREÁL SMĚR VALTICE)

TEL.: 724 089 180
WWW.JGINTERIER.CZ
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