
 
 
 

 

 

Mikulov, 4. 5. 2015 

V Mikulově budou soutěžit nejlepší studenti uměleckých škol ve hře na lidové nástroje 

Do Mikulova se po třech letech vrací celostátní soutěž Základních uměleckých škol ve hře na lidové 
nástroje.  

„V letošním ročníku očekáváme účast téměř sedmi set účastníků, vítězů krajských kol z dvaapadesáti škol 
celé České republiky,“ řek ředitel mikulovské školy Jiří Vrbka. Soutěž proběhne 7. a 8. května ve čtyřech 
sekcích. Mikulovem budou znít dudy i cimbál. Vedle koncertních prostor školy budou soutěžícím sloužit i 
zámecké sály Regionálního muzea a prostory Městského kina.  

„V současné době sestavujeme časový harmonogram soutěže tak, aby všichni soutěžící vystoupili v průběhu 
čtvrtečního a pátečního soutěžního programu a členové čtyř odborných porot mohli objektivně vyhodnotit 
předvedené výkony,“ prozradil Jiří Vrbka. Vybraní vítězové jednotlivých kategorií se potom představí 
v pátek v 15 hodin v programu Koncert vítězů, na který je volný vstup i pro veřejnost.  

Na závěr prvního soutěžního dne ve čtvrtek 7. května vystoupí také BROLN z Brna se svými sólisty. Na 
housle během koncertu zahraje Marie Hasoňová, absolventka mikulovské základní umělecké školy. Koncert 
začne v 19 hodin ve velkém zámeckém sále.  

Soutěž má pro Mikulov podle ředitele Základní umělecké školy Mikulov obrovský význam. A i když se jí 
nikdo z jejích žáků aktivně hudebně neúčastí, tak řada z nich vypomáhá pořadatelsky. „Pro naši školu i pro 
celý Mikulov je to velká prestiž a všichni účinkující se sem po minulém ročníku moc těší,“ řekl na závěr Jiří 
Vrbka. 
Jitka Sobotková 

Setkání souborů pod Taneční horou v Mikulově 

Druhý májový víkend se v Mikulově potkají folklorní soubory na tradičním setkání Pod Taneční horou.  
Zpívání před radnicí začne v pátek 8. května již v podvečer v 18 hodin a vystoupí na něm místní soubory: 
Národopisný spolek Pálava s cimbálovou muzikou Píšťalenka, cimbálová muzika Kasanica a dechová hudba 
Mikulovanka.  
Hlavní sobotní program začne v 10 hodin, kdy se představí dětský národopisný soubor Palavánek a 
Palavěnka a dětské folklorní soubory Salajenka z Dambořic a Javorníček z Brna. 
Odpolední program zahájí ve 14 hodin opět místní Národopisní spolek Pálava a Pálavští senioři a poté je 
vystřídá folklorní soubor Pentla z Boršic a horácký folklorní soubor Bajdyš z Třebíče.  
Vstup na akci, která je zároveň i oslavou třicátého výročí založení Národopisného souboru Pálava, je volný.  
Jitka Sobotková 
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Mikulovské fotbalové naděje budou bojovat o postup do Švédska 

V pátek 8. května se mikulovský areál FC Pálava zaplní mladými hráči, kteří budou bojovat o postup na 
mezinárodní fotbalový turnaj ve Švédsku.   
Bude se hrát již 9. ročník fotbalového turnaje Meet The World pod záštitou společnosti SKF CZ. Cenou pro 
vítěze je účast na největším mládežnickém mezinárodním fotbalovém turnaji na světě ve Švédsku.  
Loni turnaj v České republice vyhrál tým FC Pálava Mikulov a odletěl na Gothia Cup do švédského 
Göteborgu. Jeden z hráčů účast svého týmu zhodnotil slovy: „Byla to ta nejlepší věc za celou prázdninovou 
sezónu. Gothia Cup je obrovskou fotbalovou událostí, zúčastnily se týmy z celého světa a atmosféra byla 
skvělá, získali jsme spoustu zkušeností a zážitků.“ 
Letos se 9. ročníku turnaje Meet The World v Mikulově zúčastní osm týmů – FC Moravský Krumlov, FC 
Pálava Mikulov, TJ Sokol Tvrdonice, TJ Sokol Lanžhot, FC Pohořelice, FC Hrádek, FC Miroslav, FC Podivín. 
 
Místní turnaje Meet the World se každoročně konají po celém světě a vítězné týmy se setkají na největším 
mezinárodním fotbalovém turnaji na světě Gothia Cup v Göteborgu ve Švédsku 12.–18. července. 
  
Proč společnost SKF turnaj Meet The World pořádá? 
Životní podmínky se v různých koutech světa dramaticky liší. Ideální prostor ke vzájemnému poznávání 
poskytují akce, jichž se mohou zúčastnit mladí lidé z celého světa. Právě proto se SKF rozhodla v roce 2007, 
kdy oslavila své sté narozeniny, sponzorovat fotbalový turnaj Gothia Cup. A nejen to, SKF koncepci Gothia 
Cup rozvinula a odstartovala v mnoha zemích po celém světě fotbalové turnaje pod hlavičkou Meet The 
World. V těchto turnajích se utkávají týmy různých věkových kategorií, přičemž cenou pro vítěze každého 
místního turnaje je pozvání do Göteborgu na Gothia Cup.  
Jitka Sobotková 
 

Nichias oslavil své desetileté působení v Mikulově darem na opravu kostelní věže 

Společnost Nichias Autoparts Europe, a. s., oslavila v dubnu své desetileté působení v mikulovské 
průmyslové zóně. Coby dceřiná společnost japonské firmy zde na Moravě vyrábí těsnění a brzdové 
podložky pro automobilní průmysl.  

U příležitosti oslav věnovala společnost Nichias městu Mikulov finanční dar ve výši dvě stě tisíc korun. 
Jejího ředitele Zdeňka Posáka jsme se zeptali na pohnutky, které vedly firmu k takto štědrému daru. 
„Předně musím říct, že tuto částku věnovala naše japonská mateřská společnost Nichias Corporation. Její 
vedení si velmi cení dlouhodobé spolupráce s vedením města od samého začátku působení firmy v Evropě. 
Mikulovská radnice v počátku přispěla velmi dobře připraveným projektem průmyslové zóny, velmi 
seriózním a konstruktivním jednáním a i další spolupráce je na velmi dobré úrovni. Naši japonští kolegové 
rádi přijíždí do Mikulova a mimo jiné oceňují i krásu města a regionu a také každoroční zlepšování. Proto se 
rozhodli přispět účelovým darem na opravu věže mikulovského kostela. Rádi se pak podívají při příštích 
návštěvách na to, jak se tato turisticky zajímavá atrakce změnila k lepšímu,“ řekl Zdeněk Posák.  

Mikulovská společnost Nichias Autoparts Europe pak městu Mikulov každoročně věnuje finanční dotaci sto 
tisíc korun na podporu kulturních akcí pořádaných městem. „Velice si vážíme, jak město pracuje na 
propagaci regionu prostřednictvím právě takových akcí, jež jsou určeny nejen pro návštěvníky, ale i  
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obyvatele města a jeho okolí. Naši zaměstnanci se takových akcí účastní také, proto považujeme finanční 
příspěvek na tyto akce za naši milou povinnost,“ doplnil Zdeněk Posák.  

Společnost Nichias Autoparts Europe nyní v Mikulově zaměstnává více než padesát lidí. Nové zaměstnance 
si podle slov jejího ředitele vždy pečlivě vybírá. Složitější je to s náborem specializovaných pracovníků, 
protože těch je vždy v technických oborech velký nedostatek. „Pro získání takových pracovníků je třeba 
vynaložit nemalé úsilí a prostředky. A v souvislosti se současným zaměřením našeho školství nevidím v této 
oblasti v blízké budoucnosti žádný možný pokrok,“ zauvažoval Zdeněk Posák.  

V blízké budoucnosti plánuje firma Nichias svůj další rozvoj z hlediska instalace nových výrobních a 
pomocných zařízení a také i z hlediska zlepšování podmínek pro zaměstnance. „Ve střednědobém horizontu 
pak pracujeme na získávání nových zákazníků a nových zakázek. Našimi novými zákazníky budou další 
významné automobilky. Pokud bude tento náš záměr úspěšný, budeme rozšiřovat jak výrobní prostory a 
zařízení, tak i nabírat nové zaměstnance,“ upřesnil ředitel Zdeněk Posák.  
Jitka Sobotková 

Vrchol Děvína je po sedmdesáti letech opět přístupný návštěvníkům 

Po desítkách let zákazu vstupu na vrchol Děvína byla letos na jaře nově vyznačena zelená turistická 
stezka, která návštěvníky přivede až na nejvyšší bod tohoto kopce (550 m n. m.).  

Po téměř sedmdesáti letech tedy návštěvníci mohou oficiálně vystoupat ze soutěsky nebo od hradu Děvičky 
do míst, kam byl doposud vstup zakázán. Děvín je totiž chráněn v kategorii národní přírodní rezervace (NPR) 
a pohyb mimo značené cesty není v této nejpřísnější kategorii chráněného území dovolen. Navíc byl celý 
prostor kolem vysílače od druhé poloviny 20. století až do konce 90. let 20. století obsazen a střežen 
armádou. Po zrušení vojenských objektů a zlikvidování oplocení stála státní ochrana přírody před 
rozhodnutím, zda prostor zpřístupnit nebo jej nadále udržovat jako klidovou zónu. Po vyhodnocení všech 
známých faktorů a vlivů se Správa CHKO Pálava v roce 2012 rozhodla ve spolupráci s Klubem českých turistů 
umožnit návštěvníkům přístup na vrchol. V návaznosti na toto rozhodnutí byl připraven projekt, který 
komplexně řeší infrastrukturu usměrňující pohyb turistů v celé rezervaci a výrazně vylepšuje stávající 
informační systém. Na podzim roku 2014 byla v rámci rozsáhlého projektu „Posílení návštěvnické 
infrastruktury chráněných území ve správě AOPK ČR“ na Děvíně realizována řada opatření, která mají za cíl 
zvýšit komfort návštěvníkům pohybujícím se v rezervaci a zároveň ochránit nejcitlivější místa rezervace před 
nežádoucími vlivy. Kromě zpřístupnění vrcholu, které jistě ocení návštěvníci nejvíce, byla také opravena 
hlavní přístupová stezka ze soutěsky, na které byly mimo jiné nově instalovány desítky stupňů, umožňující 
pohodlný a bezpečný pohyb. Dále byly opraveny všechny panely naučné stezky Děvín, přičemž samotný 
vrchol, odkud se návštěvníkům otevírá úchvatný výhled na všechny světové strany, byl doplněn zcela novým 
panoramatickým panelem. Na některá místa kolem turistických stezek byly umístěny jednoduché zábrany 
fungující jako zábradlí a zároveň zamezující vstupu mimo stezky. V příštích letech by tyto zábrany měly být 
využívány také jako součást ohradníků pro pastvu domácích zvířat, která je na stepních trávnících vhodným 
typem údržby. Děvín v současné době navštíví ročně až sto tisíc návštěvníků, kteří jistě ocení vstřícný krok 
Správy CHKO Pálava v podobě zpřístupnění vrcholu a zlepšení infrastruktury. Byli bychom rádi, aby ti, kdo se 
v jedné z nejcennějších rezervací v České republice pohybují, na oplátku respektovali pravidla pohybu 
v rezervaci a nevstupovali do míst, kam není vstup povolen. 

Jiří Kmet, Správa CHKO Pálava 
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