
 
 
 

 

 

Mikulov, 13. 4. 2015 

Den Země plný soutěží, muziky i s prohlídkou jeskyní 

Letošní tradiční oslavy DNE ZEMĚ v Mikulově se budou konat v sobotu 18. dubna opět v přírodní 
rezervaci Na Turoldu. Hlavním organizátorem oslav je již podruhé Správa Jeskyně Na Turoldu. Její vedoucí 
Jiří Kolařík se svými kolegy a dalšími občanskými sdruženími připravuje pestrý program akce, ovšem hliník a 
baterie se ani v letošním roce už vybírat nebudou.  

 

Během oslav, které začnou v deset hodin, si na své přijdou jak malí, tak velcí návštěvníci. Dopolední část 
programu a soutěže budou pro všechny věkové kategorie. Na šesti stanovištích mohou soutěžit v síle, 
šikovnosti, ve střelbě či v postřehu i děti mladší pěti let a rodičovský tandem. V pravé poledne bude 
vyhlášení vítězů dopoledních soutěží. „Všichni, kdo budou soutěžit, se mohou těšit na zajímavé ceny, které 
nám věnovali sponzoři včetně města Mikulova,“ řekl Jiří Kolařík.  

O kulturní část programu se postarají malí divadelníci z dramatického kroužku DDM Mikulov, kteří ve 12.45 
hodin sehrají představení „Jak pejsek s kočičkou dělali k svátku dort“. Ten, kdo si bude chtít zasoutěžit i 
odpoledne, bude mít také možnost od 13.15 do 15.15 hodin. A opět se bude hrát o zajímavé ceny. „Pro 
všechny návštěvníky DNE ZEMĚ je jako již tradičně připravena netradiční bezplatná prohlídka jeskyní, a to 
od 9 do 16 hodin,“ řekl na závěr za organizátory Jiří Kolařík. 
(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 
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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) 

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) 

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.  
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