
 
 
 

 

 

Mikulov, 7. 4. 2015 

Amfiteátr prochází kompletní rekonstrukcí 

Mikulovský amfiteátr, místo, kde se odehrávají největší kulturní akce města, prochází rozsáhlou 
rekonstrukcí. Prostor za zdí nyní obývá technika a pozemek se mění přímo před očima. Klasik by řekl: 
„Nezůstane kámen na kameni.“ 

Celková investice za 13 773 342 korun bude dokončena do 30. června. Akci provádí hodonínská firma Plus, 
s. r. o, která zvítězila v soutěži mezi osmi firmami. „Opravuje se úplně všechno. Prostor je odvodňován, 
budou zde nové lavičky, nová elektřina, budují se nové nouzové východy, osvětlení, podium,“ upřesnila 
místostarostka Marie Leskovjanová. Také zde bude nové zabezpečení objektu, a pokud někdo do prostoru 
amfiteátru „za zdí“ vstoupí, tak bude zalarmována Městská policie. 

První velkou akcí, která se na amfiteátru po jeho rekonstrukci bude konat, bude Rozmarné léto zpěváka 
Tomáše Kluse a jeho hostů 3.–4. července. 
(js) 

Připravuje se nový relaxačně komunitní prostor na sídlišti  

Město Mikulov připravuje na sídlišti na pozemku mezi Casinem Abbas a lávkou k nádraží nový relaxačně 
komunitní prostor. Mělo by se jednat o odpočinkovou zónu pro obyvatele se zázemím pro grilování, 
lavičkami, loučkou pro psy a prostorem pro děti. „Toto jsou samozřejmě zatím úvahy. Chceme, aby si 
občané taky sami řekli, co tam chtějí. Proto až bude celé místo vyčištěno, tak uspořádáme přímo tam 
společné setkání s občany a na workshopu budeme hledat využití,“ řekl starosta města Rostislav Koštial. 
Zároveň také podotknul, že už nyní má velká skupina obyvatel přilehlých domů obavy před rušením nočního 
klidu, hlučným projevem či obtěžováním a nepořádkem, který by mohl v prostoru vznikat. Jak bude místo 
finálně vypadat a k jakému účelu bude sloužit, nakonec vyplyne z diskuse. Setkání s občany přímo na 
zmíněném pozemku plánuje město uspořádat v druhé polovině května. 
(js) 

Věž kostela svatého Václava by měla být opravena ještě letos 

Jedna z dominant Mikulova, věž kostela svatého Václava, prochází rekonstrukcí. Očím kolemjdoucím je 
oprava na první pohled neviditelná a mnohdy lidé upozorňují na to, že hodiny na věži ukrajovaly čas podle 
sebe a nyní už vlastně ani nejdou vůbec, a kroutí nad tím hlavou. Rozsáhlá rekonstrukce však již druhým 
rokem probíhá uvnitř interiéru věže. Podle sdělení probošta mikulovské kapituly Pavla Pacnera byl už 
proinvestován jeden milion korun a do konce roku by za další milion korun měl být interiér věže včetně 
opravy schodiště hotový. Na opravu celé věže a také střechy kostela je přislíbeno v postupných dotacích 
sedm milionů korun od Ministerstva kultury ČR a Jihomoravského kraje. „Dva miliony korun pak padnou na 
opravu fasády věže a se třemi miliony je počítáno na střechu kostela,“ řekl Pavel Pacner s tím, že časový 
horizont všech oprav si netroufá specifikovat.  
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„Jediným problémem, co se týká oprav věže, je, že musíme ještě sehnat finance na elektroinstalaci, na to se 
totiž tato dotace nevztahuje,“ řekl mikulovský probošt. Stejně tak je nutné sehnat finance na hodiny. „Starý 
stroj byl odmontován z důvodu oprav podlah interiéru, je však už zastaralý, nevyhovující, zpožďuje se, tak 
uvažujeme o novém. Ten by ale stál kolem sedmdesáti tisíc korun,“ říká probošt. Peníze na dofinancování a 
zejména nový stroj hodin přislíbil získat i starosta města Rostislav Koštial. „O některých zdrojích víme, a i 
když věž není městský majetek, tak je to dominanta i turisty vyhledávaná a je v našem zájmu, aby opět 
hodiny na věži ukazovaly přesný čas,“ řekl starosta města.  
(js) 

 

 

Revitalizace zeleně ve městě pokračuje 

V Mikulově začala v loňském roce rozsáhlá revitalizace zeleně. Pro některé občany možná až moc radikální 
a kontroverzní, ale město Mikulov k ní přistoupilo na základě odborného projektu. Za 2,8 milionu korun je 
regenerováno stromořadí o celkové délce dva tisíce devět set metrů a vysázeno tak čtyři sta sedmdesát 
osm dřevin. A v ozelenění města chce Mikulov i nadále pokračovat. „Chceme se starat o zeleň 
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s renomovanou zahradnickou firmou, která působí v našem kraji. Chceme 
přijmout odborného zahradníka. Už máme i předběžné reference a výběr 
proběhne v nejbližší době,“ řekl starosta města Rostislav Koštial.  

„Revitalizace zdaleka nekončí. Víme, že máme ještě hodně starých stromů 
ve městě a bude odborně rozhodnuto, zda budou také vyměněny za novou výsadbu či odborně prořezány. 
Těch míst, kde ještě budeme konat, je mnohem víc,“ dodala místostarostka. Jedním z takových míst je 
například amfiteátr. 

Dosavadní revitalizace však dle projektu a dotačních podmínek smí probíhat pouze na pozemcích města. 
Proto některé dřeviny, například na ulici Žižkova zatím nebyly ošetřeny. „S vlastníky takových pozemků však 
jednáme a chceme jejich souhlas, abychom mohli i zde revitalizaci provést,“ upřesnila Marie Leskovjanová. 

Podle jejích slov město přijímá i často podněty přímo od občanů na odstranění stromů. „Zrovna nedávno 
jsme dostali tři žádosti na vykácení stromů, ale zamítli jsme je. Vše je vždy odborně konzultováno 
s pracovníky odboru stavebního a životního prostředí,“ dodala místostrostka.  

Kácení zeleně, která zavazí, průřezy a údržba se po konzultaci s odborníky děje po celý rok nejenom 
v období vegetačního klidu, tj. od 1.10 do 31. 3. „Stanovení doby vegetačního klidu je jen doporučením. 
Zákon o ochraně přírody a krajiny výslovně nezakazuje kácet dřeviny v jiném čase než v uvedeném období. 
A tak se běžně stává, že revitalizace probíhá i v dubnu či květnu,“ dodal na vysvětlenou Jan Hluchý z odboru 
stavebního a životního prostředí MěÚ Mikulov. 
(js) 

Mikulov si připomene 70. výročí osvobození města 

Mikulovští si připomenou 70. výročí osvobození města. Ve středu 22. dubna položí zástupci města, 
městské organizace KSČM a Svazu bojovníků za svobodu věnce u památníku rudoarmějců na ulici Piaristů. 
Pietní akt pak bude pokračovat u Stromu svobody, který starosta města vysadil s Radovanem Králem 
u vchodu do parku na hřbitov na Brněnské ulici. „Rostoucí strom, lípa sevřená v kleci je symbolikou 
nejenom doby komunistické zvůle, ale jakéhokoliv útlaku,“ přiblížil myšlenku Stromu svobody starosta 
města Rostislav Koštial a zároveň pozval občany k setkání a uctění památky osvobození Mikulova. „Zveme 
občany na tento slavnostní pietní akt, během něhož si připomeneme sedmdesát let od osvobození našeho 
města a ukončení druhé světové války.“ Pietní akt s kladením věnců začne v 16 hodin na ulici Piaristů a 
bude pokračovat v parku na ulici Brněnská. 
(js) 

Přehlídka vín na Náměstí 

Místní vinařský spolek Moravín srdečně zve v sobotu 25. dubna od deseti hodin na degustační přehlídku 
vín z mikulovské vinařské podoblasti.   

Na Náměstí se představí nejlepší vinaři z Mikulova a okolních obcí formou řízené degustace. Všechna 
nabízená vína zde mohou návštěvníci přehlídky koupit přímo od vinařů a za výhodnější ceny než ve 
vinotékách.  
(js) 
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Výlet parním vlakem 
V sobotu 25. dubna se můžete historickým parním vlakem vydat z Brna do 
Mikulova, Valtic a Lednice na Pálavský okruh. Vlak tažený lokomotivou 
Šlechtična přijede na mikulovské nádraží v 10.30 hodin. Do Valtic a do 
Lednice odjíždí v 10.40 hodin. Odjezd z Lednice zpět je v 14.30 a do 
Mikulova dorazí v 15.37 hodin.  
(js) 

 
Martin Nešpor si splnil další svůj sen. Dobyl Nordkapp 

V zimě někteří z nás ujíždějí za teplem, mnozí jedou zdolávat alpské vršky, ale jsou i tací, kteří se vydávají 
za dobrodružstvím a podnikají zimní výpravy do míst, kam se běžný smrtelník nedostane.  

A Martin Nešpor, dvacetičtyřletý vášnivý cestovatel, fotograf a dobrodruh z Mikulova, patří právě mezi 
ně. Na přelomu ledna a února letošního roku si splnil svůj další cestovatelský sen. Dojel za tři týdny 
stopem až na Severní mys, Nordkapp. Zdolal 4 200 kilometrů a nestálo ho to prakticky ani korunu.  

 

Co vás vedlo k tomu vyrazit stopem na Nordkapp? 
„Já mám zimu rád a už na podzim jsem uvažoval o tom, že vyrazím někam, aby na to stačil také můj 
rozpočet. Rozhodl jsem se, že udělám okruh po Skandinávii a aby to nebylo jen takové bohapusté trmácení 
se, tak jsem si zvolil cíl. Můj sen byl Nordkapp. A taky jsem chtěl vyzkoušet, zda je tam možné dostopovat.“ 
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Jaké to bylo dosáhnout svého cíle? 
„Bylo to divoké, já vlastně vůbec netušil, zda tam dojedu. Měl jsem i trochu 
romantické představy. Ale jak jsem se blížil na Nordkapp, tak jsem se 
dostával do reality. Tvrdé reality. Asi sto padesát kilometrů od svého cíle jsem si stopl silničáře. Ti si mne 
pak na jednotlivých úsecích předávali jako ‚horký bramborʻ a moc mi pomohli. Právě díky nim jsem se dostal 
až na nehostinný Nordkapp. Byly tam sněhové jazyky, závěje, krutý mráz a já jel na sedadle závozníka ve 
sněžném pluhu. Když jsme tam dorazili, vyskočil jsem ven do minus osmi stupňů, vítr o rychlosti 80 km/h 
mne málem odvál, udělal jsem pár fotek a videí a zase celý promrzlý naskočil do kabiny auta, rychle do 
tepla.“  

Co jste cítil, když jste stanul na Nordkappu? 
„Byl jsem obrovsky šťastný, že jsem to zvládl. Že jsem si splnil svůj další životní sen a potvrdilo se mi, že 
můžu v životě dělat cokoliv, co si vytyčím. Rád dělám věci, které ještě nikdo přede mnou nevyzkoušel. A 
troufám si říct, že jsem první Čech, který podobnou cestu uskutečnil.“ 

Další plán – dobytí Severního pólu Martinem Nešporem? 
„Pravda Severní pól mne láká. Ale na to je potřeba spousta peněz. Teď mám spíš v hlavě zorganizovat svou 
vlastní zimní expedici, co možná nejlevnější s lidmi, kteří budou mít o to zájem.“ 

Celou cestu na sever jste stopoval, měl jste nějaký trik? 
„Přiznám se, měl jsem i trošku obavy, ale stopoval jsem bez cedule a věřil, že ten, kdo mi bude chtít 
zastavit, tak zastaví a vezme mne a po cestě se už domluvíme, kam až mne může svést. Stopoval jsem na 
hlavních tazích. Žádný trik jsem neměl, stoupl jsem si, usmíval se a čekal, kdo zastaví. Velmi záhy jsem ale 
také zjistil, že stát na místě je dost náročné. Byla mi zima a tak jsem raději šel a občas zvedl ruku na stopa. 
Všichni, kteří mi zastavili, mi chtěli pomoci a zajímal je můj příběh, proč jsem se vydal z moravského 
Mikulova na sever Evropy stopem.“  

Kde se vám stopovalo nejlépe? 
„Za polárním kruhem na severu Norska, když se blížil hurikán. To jsem zvedl ruku a hned mi zastavovala 
auta. Všichni se ptali – co tu děláš, kam jedeš, blíží se hurikán, brzy bude noc. Samotného mne překvapilo, 
jak jsou tam lidé empatičtí a když se Norsko řítí do ‚problémůʻ, tak si lidé pomáhají.“  

Kde jste nocoval, opravdu pod širým nebe? 
„Převážně jsem spal venku ve spacáku. Pak jsem potkal mladou rodinu z Čech žijící v Norsku, a tak jsem 
několik dní pobyl u nich. A taky jsem strávil tři noci ve srubu v národním parku, kde jsem měl možnost si 
zatopit. Bylo to místo odříznuté od civilizace, bez mobilního signálu uprostřed vysokých hor.“  

Jak jste se živil? 
„Měl jsem nějaké zásoby z Česka. Ale upřímně, ani jsem moc nejedl, neměl jsem hlad, jak jsem pořád 
stopoval. Pak jsem se snažil kupovat to nejlevnější, co tam bylo. Protože jídlo v Norsku je opravdu hodně 
drahé. Dvakrát třikrát víc než u nás.“  

Cestoval jste sám, co vás na tom baví? 
„Vlastně mne to nebaví, cestovat sám. Není s kým sdílet ty okamžité autentické zážitky. Ale zase na něco to  
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bylo dobré, hlavně když vás nabere dodávka a fakt má místo jen pro 
jednoho. V těch chvílích se to hodilo, že stopuji sám.“ 

Vy jste pověstný i tím, že cestujete nízkonákladově, můžete prozradit, na kolik vás cesta vyšla? 
„Celkem jsem za pět týdnů na cestách včetně zpáteční letenky do Vídně utratil 9 700 korun. Je fakt, že jsem 
čtrnáct dní strávil u přátel. Ale opět se mi potvrdilo, že i taková cesta se dá podniknout za minimum financí. 
Jen se nebát, vyrazit a uspořádat si své priority.“ 

Jitka Sobotková 

Foto: archiv Martin Nešpor 

 

Křest katalogu MVS “dílna“ 2014 

Jednadvacátý ročník Mikulovského výtvarné sympozium “dílna“ 2014 je již dávnou minulostí, ale tradičně 
jeho ukončení probíhá až křtem katalogu. Loňský ročník vyvrcholí právě v sobotu 11. dubna v galerii 
Mikulovského Rudolfina, kdy bude v 18 hodin pokřtěna publikace Divnej ročník – blízká setkání.   
„Katalog prostřednictvím rozhovorů se zúčastněnými autory přibližuje jejich tvorbu nejen v rámci sympozia. 
Kromě textů obsahuje kvalitní reprodukce děl, jež se stala součástí sbírky současného umění města 
Mikulova, dokumentární fotografie z průběhu akce a odborné zhodnocení výtvarného teoretika. Koncept 
katalogu byl oproti minulým rozšířen o náhledové reprodukce také všech ostatních děl, která autoři 
v průběhu sympozia vytvořili,“ řekla produkční sympozia Jitka Havlíková.  
 
Sbírka současného výtvarného umění města Mikulova je díky 21. “dílně“ a jejím účastníkům, kterými byli 
Stanislav Diviš v roli kurátora, Václav Bláha, Petr Veselý, Oldřich Tichý, Jan Pištěk, Aldin Popaja, Viktorie 
Prokopová a Ondřej Čech v pozici teoretika ročníku bohatší o další výtvarná díla. „ Díla z tohoto ročníku byla 
znalkyní v oboru výtvarné umění ohodnocena celkem na jeden milion čtyři sta sedmdesát pět tisíc 
korun,“ dodala Jitka Havlíková a zároveň prozradila, že pořadatelé již nyní pracují na přípravách dalšího, 
v pořadí již 22. ročníku. Ten proběhne od 11. července do 8. srpna 2015.  
 
Organizací další “dílny“ byla pověřena nová produkční společnost, která jistě již brzy zveřejní jména nových 
účastníků. Prozatím je známo jen jméno nového kurátora a tím je malíř Oldřich Tichý. Součástí křtu katalogu 
bude i zahájení výstavy dokumentárních fotografií z průběhu uplynulé “dílny“ autorky Magdaleny Bláhové. 
A v rámci křtu zahraje i Roman Dragoun.  
(js) 
 
Mikulov uvítá Regionální ozvěny Febiofestu 

Dvaadvacátý ročník Febiofestu se v pátek 10. a v sobotu 11. dubna přesune na dva dny do Městského 
kina v Mikulově. Vybraná filmová díla se vymykají běžné komerční produkci a nabízejí zamyšlení nad 
závažnými tématy současnosti. Určitě potěší náročné diváky a příznivce současné kinematografie. 

„Mikulov se stal součástí prestižního projektu Febiofest v loňském roce, kdy jsme uvedli pouze jeden film. 
V tom letošním roce jsme se s organizátory domluvili na dvou filmových snímcích a speciální projekci pro  

 

 
Mikulovská rozvojová, s.r.o. 
Náměstí 158/1, 692 01 Mikulov  
IČ:276 89 310, DIČ: CZ27689310  
tel.: +420 519 324 922, e-mail: kultura@mikulov.cz     www.mikulov.cz 

mailto:kultura@mikulov.cz


 
 
 

 

 

školy.  Věřím, že tak potěšíme místní zájemce o film a kulturu,“ uvedla programová produkční Alice 
Vaňkátová.  

Festival zahájí v pátek v deset hodin projekcí pro školy a seniory, která připomene události              2. 
světové války. Nejnákladnější projekt polské kinematografie Město 44 režiséra Jana Komasy vypráví o 
skupině mladých chlapců a dívek, kteří se ocitnou vlastním rozhodnutím uprostřed Varšavského povstání 
v roce 1944. Snímek vypovídá o jejich euforii a odhodlanosti, ale také pochybnostech a prohlubující se 
beznaději. Hlavním hrdinou je samotná Varšava – město, které mělo být vymazáno z mapy Evropy.  

V sobotu v 17 hodin se bude promítat český film Danielův svět, příběh mladého muže s pedofilní sexuální 
orientací. Snímek získal diváckou cenu z Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů v Jihlavě.  V 19 
hodin pak bude promítací plátno patřit českému filmu Fotograf podle scénáristky a režisérky Ireny 
Pavláskové.  V příběhu volně inspirovaném osudy světoznámého českého fotografa Jana Saudka (Karel 
Roden) se vracíme k některým zásadním křižovatkám života umělce obdařeného nejedním výjimečným 
talentem, živelností a vášní. Všechny tyto vlastnosti mu přinesly slávu i odmítání, lásku i zradu, zástupy 
obdivovatelů i osamocení. 
(lk) 
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