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ZPRAVODAJ 

 
 

ÚVODNÍ SLOVO 

Milé čtenářky, 
milí čtenáři, 
Dostáváte další, v pořadí čtvrté, i 
když letos samozřejmě první číslo,  
Zpravodaje dobrovolného svazku 
obcí Mikulovsko. Tento zpravodaj je 
vydáván v rámci projektu 
„Posilování administrativní kapacity 
obcí na bázi meziobecní 
spolupráce“. Pokusíme se o krátké 
shrnutí předchozího období, kdy 
vyšlo podzimní číslo i letmý pohled 
do budoucna.  
Doufáme, že nabízené aktuální 
informace Vás zaujmou a budou 
pro Vás přínosem. Máme zájem, 
aby se všem žilo v regionu 
Mikulovska dobře. Snad Vám obsah 
čísla alespoň trochu pomůže 
v orientaci v území. 
Jde o formu zpravodaje především 
v elektronické podobě, přesto, 
můžete ho najít ve Vašich obcích 

 

 

 
 

DOBRÁCI. 
Když jsem byl malý kluk, což, přiznávám, je jistě víc než dávno, chodil 
 jsem do hasičského kroužku. Ostatně jako většina mých kamarádů. 
Ještě teď se vidím, jak utíkám s hadicí a proudnicí na čas. 
Možná i to je ten důvod, že jsem vždy, pokud to šlo, podporoval  
činnost dobrovolných hasičů. Nevím, zda si to všichni uvědomujeme, ale  
tu práci ti kluci a někdy i holky, dělají zadarmo, ve svém volném čase. 
Na úkor svého osobního pohodlí i rodin. Ruku na srdce: kolik z nás je 
ochotno ve dne či v noci, v kteroukoliv hodinu, okamžitě vstát a jít  
pomoct druhému? 
 
Peněz pro dobrovolné hasiče nebude nikdy dost a asi není nikdo, 
kdo by tvrdil opak. Snad si všichni váží každého lidského života. 
Možná ti, kteří někdy váhají při rozhodování o přidělování financí  
právě dobrovolným hasičům, neví, co všechno tato činnost obnáší.  
Zcela jistě jejich pomoc zatím nepotřebovali a přejme jim, aby tak  
tomu bylo i nadále.    
Přesto, nikdy nevíme, kdy a v jaké chvíli můžeme potřebovat pomoc 

Cyklostezka Mikulov-Nový Přerov čeká na své 

první letošní návštěvníky , foto: Pavlík Jozef

 

  

Ples dobrovolných hasičů Březí, únor 2018, foto: Vala Aleš 

 



někde zřejmě i tištěný. 
Obsahem a náplní centra služeb je 
zpracování žádostí o dotace, 
poradenství u veřejných zakázek, 
odborné poradenství a konzultace 
pro zástupce obcí. 
Provázaností činností na území DSO 
Mikulovska vznikají smysluplné 
projekty, které přispívají k rozvoji 
celého území. 
Podstatné je schválení Strategie 
území pro plánovací období 2014-
2020. 
V území je úspěšně realizován 
projekt MAP. 
Důležitou oblastí je koordinovaný 
rozvoj cestovního ruchu. 
 
Pavlík Jozef, 
Předseda DSO Mikulovsko 
 

právě těchto lidí. 
Není to tak dávno, co kluci z JSDH Březí zachránili život občanovi  
obce Dobré Pole. A nestalo se tak poprvé. I turista, který trávil svoji 
dovolenou na Jižní Moravě, byl jistě rád za jejich pomoc. „Dobráci“  
z Březí totiž dokáží pracovat i s defibrilátorem.  
Pokud jde o oheň, nejednou zachránili majetek před požárem. 
Odcitujme z dopisu starší občanky:“ Dovolte mi prosím, abych  
vyjádřila obrovské díky SDH Březí za velmi pohotový zásah při požáru 
bytového domu. Možná, že by se našel někdo, kdo by mohl namítat, 
že se však až tak moc nestalo, ale kdo ten strach nezažije na vlastní 
kůži, to ani pochopit nemůže. Nebýt rychlého a pohotového zásahu  
našich ochotných chlapců, přišlo by v okamžiku o střechu nad hlavou hned 
osm rodin. Rychlost, souhra a pohotovost chlapců byla dech beroucí. Po 
Celou dobu byli v ohrožení života, protože každou minutu hrozil  
výbuch plynu.“ 
Děkuji a skládám hold a obdiv všem členům dobrovolných hasičských 
jednotek včetně JSDH Březí. 
Je mi velkou ctí, že jsem mohl být v minulosti blízko nich. 
                                                               
                                                                                      Jozef Pavlík 
 
 
 
 
 
 

 

 

ODBORNÉ PORADENSTVÍ 
 

ZÁKON O STŘETU ZÁJMŮ 
 
Od 1. 09. 2017 je účinná novela č.14/2017 Sb. zákona o střetu zájmů. 
Tento zákon ukládá veřejným funkcionářům mj. povinnost udávat 
oznámení o: 
 
1. Jejich vykonávaných činnostech 
2. Majetku nabytém v průběhu funkce 
3. Příjmech, darech a závazcích                                                                                
                                                                                                                                       
 
 
 
 
Zákon se vztahuje na veřejné funkcionáře, kterými jsou: 
 
-člen zastupitelstva obce, který je pro výkon funkce dlouhodobě uvolněn 
-starosta obce a členové rady obce, kteří nejsou pro výkon funkce 
dlouhodobě uvolněni 
-vedoucí zaměstnanec územního samosprávního celku podílející se na 
výkonu správních činností zařazený do obecního úřadu 
 
Zřizuje se registr oznámení jako informační systém veřejné správy. 
Správcem je Ministerstvo spravedlnosti.  

  CENTRUM SPOLEČNÝCH SLUŽEB 

PRO ÚZEMÍ 
Území DSO Mikulovsko je  
cenné nejen svým velkým 
turistickým potenciálem, ale 
i tím, že zde dobře pracují 
organizace, které dělají pro  
podporu a rozvoj této oblasti 
důležitou a potřebnou činnost.   
                                              

MAS MIKULOVSKO o.p.s. 
                                                                                         
MAS Mikulovsko je spojení  
veřejného  
a  
soukromého sektoru.  
Slouží k vyváženému  
rozvoji území.  
A to na základě  
komunitního plánování.  
V závěru roku 2017 
byla schválená  
„Strategie MAS  
Mikulovsko o.p.s.  
pro období 2014-2020“,  

díky čemuž bude možné          2 



 
V těchto dnech začal parlament projednávat novelu, který by měla 
změkčit předmětný zákon a to zřejmě tak, aby údaje z registru nebyli 
veřejnými a netýkali se neuvolněných zastupitelů. Uvidíme, co s návrhem 
poslanecká sněmovna udělá. 
 
 

 
 
Koláčky připravené k oslavě případného schválení „opravy“ novely č.14/2017 Sb. 
foto: Jozef Pavlík 

 
Důležité je, aby profesní organizace Sdružení místních samospráv ČR a Svaz měst 
a obcí ČR nestáli u této novely proti sobě, ale dokázali se spojit při prosazování 
možného a dosažitelného. 
Do druhého čtení jde novela 10. dubna 2018. 

 
 
CHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
 
Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR-General Data 
Protection regulation) představuje právní rámec ochrany osobních údajů 
platný na celém území Evropské unie.  
 
Nařízení zpřesňuje ochranu osobních údajů a posiluje právo fyzické osoby 
na kontrolu zpracování osobních údajů. GDPR se týká všech osobních 
údajů. Takové údaje mohou být zachycené v listinné podobě, ale i 
v elektronické podobě, zejména v různých informačních systémech. Pro 
obce je rovněž typická jejich role zřizovatele dalších právnických osob, 
např. školských právnických osob, neziskových organizací, ale i organizací 
obchodněprávní povahy. Je tedy na obci, aby zajistila poučení o 
povinnostech v oblastech ochrany osobních údajů a implementaci 
odpovídajících procesů též u těchto subjektů. V této souvislosti je nutné 
též připomenout článek 8 týkající se souhlasu dítěte. I související 
problematiky (typicky mateřské školy, ZŠ a podobně). Vzhledem k tomu, 
že u dětí je zvýšena ochrana poskytování osobních údajů (citlivé údaje). Je 
nutné dbát, aby se vedly údaje pouze nezbytné pro výkon dané agendy 
(např. školský zákon), pokud školský zákon neobsahuje osobní údaje, 
které např. škola/školka potřebuje ke své činnosti, je nutný souhlas dle 
obecného nařízení. 

čerpat další finanční  
prostředky sloužící  
k rozvoji území a obcí  
v DSO Mikulovsko. 

 

DESTINAČNÍ SPOLEČNOST 
 

V území vyvíjí  
činnost destinační  
společnost   
Mikulovsko.  
Její hlavní náplní je  
rozvoj cestovního ruchu.  
Má zájem představit  
Mikulovsko jako  
region mnoha tváří. 
 
 

 
 

                                           
 

   
 
 Dobrovolný svazek obcí  
 Mikulovsko 

-Centrum společných služeb 
 

Sdružení obcí, které 
řeší problematiku v území  
ORP Mikulov.  
                                                                                                                            
 
Obce mikroregionu se snaží 
společně prosazovat záměry, 
které svým rozsahem a 
významem přesahují každou 
z nich. Společně usilují  
o ochranu životního  
prostředí, koordinují  
významnější investiční akce, 
zajišťují a realizují technickou 
infrastrukturu, zvyšují 
zaměstnanost, vytvářejí 
podmínky pro investování ve 
veřejném i soukromém  

sektoru, podporují rozvoj          3 

 

 

Foto: archiv DSO 



GDPR bylo schváleno Parlamentem EU 14. dubna 2016. V platnost 
vstoupilo 20 dnů po jeho zveřejnění v úředním věstníku EU a ve všech 
členských státech bude přímo uplatněno dva roky po tomto datu, tedy 25 
května 2018. 
 
Pozor na ochranu osobních údajů v souladu s novým nařízením. 
 
 

 

 

 
Ilustrační foto, autor: Pavlík Jozef  Ilustrační foto, autor: Pavlík Jozef 
 

cestovního ruchu, snaží se o 
vyrovnanost školského 
vzdělávání, podporují  
rozvinutou dopravní  
obslužnost. 
Mikroregion Mikulovsko tvoří 18 
obcí, ve kterých žije přes 20.000 
obyvatel. 
 
 
 
 
 

           
 
 
 
 
                                          
 

 
                                           

                                                                                                                                                                                                                                

KALENDÁRIUM 2018 

FOLKA VÍN 
3. 3. Brod nad Dyjí * Košt vín * Kulturní sál OÚ 

10. 3. |18.00| Jevišovka * Řízená degustace * Kulturní dům 

10. 3. |10.00| Mikulov * Výstava vín Mikulovské vinohradnické podoblasti * Zámecký sál 

11. 3. |14.00| Drnholec * 7. dětský krojový ples * Kulturní dům 

17. 3. |13.00| Březí * Místní výstava vín * Obecní sál 

17. 3. |12.00| Pasohlávky * Tradiční výstava vín * Kulturní dům 

17. 3. |10.00| Sedlec * Košt vín * Kulturní dům 

29. 3.–2. 4. Mikulov * Velikonoční Mikulov * Náměstí, restaurace, hotely 

31. 3. Dobré Pole * Košt vín * Obecní dům 

31. 3. |10.00| Drnholec * Místní výstava vín * Kulturní dům 

31. 3. Pavlov * Výstava pálavských vín * Pavlov 

1. 4. |9.00| Dolní Dunajovice * Místní výstava vín * Kinosál 

1. 4. |9.00| Dolní Věstonice * 44. výstava vín * Kulturní dům 

7.–8. 4. Perná * Otevřené sklepy * Vybraná vinařství 

14. 4. |16.00| Jevišovka * Degustace vzorků vín * Kulturní dům 

21. 4. |13.00| Bavory * Košt vín * Společenský sál                                                                                             4 

O 
 



 

21. 4. |14.00| Jevišovka * Košt vín * Kulturní dům 

27.–28. 4. |18.00; 10.00| Mikulov * Setkání souborů pod Taneční horou * Náměstí                                 

28. 4. |13.00| Klentnice * Košt vín * Klentnice 

28. 4. |10.00| Mikulov * Mikulovská přehlídka vín * Náměstí 

—— 

5. 5. |13.00| Nový Přerov * Výstava vín * Kulturní dům 

5. 5. Perná * Výstava vín * Kulturní dům                                                                                

5. 5. |10.00| Sedlec * Zahájení turistické sezony * Areál ZD – vinařství Sedlecká vína  

5.–6. 5. Březí, Dolní Dunajovice * Dny otevřených sklepů * Vinné sklepy 

11.–13. 5. Pasohlávky * Zahájení turistické sezony * ATC Merkur                            

12. 5. |13.00| Horní Věstonice * Vinný košt * Kulturně-sportovní areál obce                                                                                              

12. 5. |10.00| Milovice * Košt vín * Atrium 

12. 5. |10.00| Pavlov * Přes 3 sklepy – jarní přechod Pálavy * Pálava, Hotel Pavlov 

18.–20. 5. |18.00; 10.00; 11.00| Mikulov * Slavnosti města Mikulova * Centrum města, historické památky, 

Kozí hrádek 

19. 5. Brod nad Dyjí * Babské hody * Kulturní sál OÚ 

19. 5. |10.00| Mikulov * Mikulovské vinné trhy * Areál hotelu Zámeček 

26. 5. Dolní Dunajovice * Setkání s pěsničků * Náves 

1. 6.–9. 9. Pavlov * LÉTO OTEVŘENÝCH SKLEPŮ V PAVLOVĚ * V průběhu letní sezóny v Pavlově vždy 

najdete otevřený sklep. Při návštěvě budete mít možnost prohlédnout si historické sklepy, osobně poznat vinaře a 

ochutnat skvělá pavlovská vína. Informace na www.otevrene-sklepy-pavlov.cz 

1.–3. 6. Mikulov * Mikulov Gourmet Festival – 9. ročník * Vybrané restaurace 

9. 6. |14.00| Dolní Dunajovice * Hodečky * Náves 

9. 6. |14.00| Mikulov * Přehlídka dětských cimbálových muzik * Náměstí 

16. 6. Dobré Pole * Babské hody * Obecní dům 

16. 6. |10.00| Novosedly * Novosedelské sklepy open * Vinné sklepy 

16. 6. |18.00| Sedlec * Sedlecké hody * Areál lázní 

23. 6. |20.00| Jevišovka * Předhodová zábava * Kulturní dům 

23.–24. 6. Březí * Janské krojované hody * Areál koupaliště, obecní sál 

30. 6. |20.00| Drnholec * Krojované hody * Hřiště TJ Drnholec 

30. 6. |12.00| Mikulov * Krojované hody * Před Městským kinem 

—— 

1. 7. |15.00; 20.00| Drnholec * Krojované hody * Hřiště TJ Drnholec 

5. 7. |10.00| Sedlec * Festival Sedleckých vín * Areál ZD – vinařství Sedlecká vína 

6. 7. |9.00| Horní a Dolní Věstonice * Den otevřených sklepů * Sklepy v Horních a Dolních Věstonicích 

7. 7. |17.00| Dolní Dunajovice * Zpívání mužských sborů * Náves 

7. 7. |10.00| Mikulov * Mikulovské sklepy open * Mikulovské sklepy                                                             5 



14. 7. Dobré Pole * Tradiční krojované hody * Obecní dům 

20. 7. |20.00| Jevišovka * Krojované hody * Areál volnočasových aktivit                        

20.–22. 7. Mikulov * Festival Národů Podyjí * Náměstí                                                                                       

21. 7. |9.00| Mikulov a okolí * Letní putování po vinařských stezkách * Náměstí a okolí 

27.–28. 7. |19.00| Dolní Věstonice * Babské hody * Kulturní dům                                                                                                           

28. 7. |17.00| Sedlec * Vinařská benátská noc * Areál ZD – vinařství Sedlecká vína    

28. 7. |20.00| Pasohlávky * Hodová zábava * Kulturní dům 

28.–29. 7. Bavory * Krojované hody * Prostor za OÚ  

30. 7.–2. 9. Březí, Dolní Dunajovice * 

LÉTO OTEVŘENÝCH SKLEPŮ * Vinné sklepy * www.sklepyotevrene.cz 

4. 8. |14.00| Dolní Dunajovice * Letní slavnosti vína * Náves 

4. 8. Klentnice * Hody * Klentnice 

10.–12. 8. Novosedly * Krojované hody 

17.–18. 8. Milovice * Krojované hody * Atrium 

17.–18. 8. |18.00; 10.00| Mikulov * Festival Sousedé, Zarážení hory * Náměstí 

18.–19. 8. Perná * Krojované hody * Přírodní areál na sokolovně 

24.–26. 8. Dolní Dunajovice * Tradiční krojované hody * Náves 

1. 9. |10.00| Jevišovka * Kiritof 2018 * Areál volnočasových aktivit 

7.–9. 9. |16.30; 10.00; 10.00| Mikulov * Pálavské vinobraní * Centrum města, Kozí hrádek, amfiteátr 

15. 9. |14.00| Dolní Dunajovice * Vinobraní * Náves 

15. 9. |10.00| Novosedly * Slavnost vinobraní * Na návsi, před radnicí, vinné sklepy 

15. 9. |10.00| Novosedly * Novosedelské sklepy open * Vinné sklepy 

21.–23. 9. Pasohlávky * Ukončení turistické sezony * ATC Merkur 

22. 9. |13.00| Drnholec * 8. drnholecké vinobraní * Náměstí, sklepní uličky 

22. 9. |20.00| Drnholec * Hotařova zábava * Kulturní dům 

22. 9. |11.00| Pavlov * Vinařská stezka – degustační soutěž na svazích Pálavy * Pálava, Kulturní dům 

28. 9. |18.00| Dolní Věstonice * Stavění máje a předhodová zábava * Náves 

29. 9. |10.00| Dolní Věstonice * Krojované hody * Obchůzka obce 

29. 9. |20.00| Dolní Věstonice * Hodová zábava 

29. 9. |10.00| Sedlec * Sedlecké vinobraní * Areál ZD – vinařství Sedlecká vína 

                                                                                                                               

 20. 10. |10.00| Mikulov * Pálavský gulášfest s ochutnávkou „Moravského Božolé“ * Hotel Zámeček 

Mikulov                                                                                                     

20. 10. |19.00| Drnholec * Babská krojová zábava * Kulturní dům                                                                                                                

9. 11. |17.00| Sedlec * Slavnosti Martina, Martin na koni * Areál lázní                    

 

                                                                                                                                                                                             6 



10. 11. |13.00| Dolní Věstonice * Svatomartinské slavnosti v habánských sklepech * Habánské sklepy, 

Husí plácek 

10. 11. Perná * Babské hody * Kulturní dům                                                                                                      

9.–18. 11. Mikulov * Svatomartinský Mikulov * Zámek, centrum města, hotely a restaurace 

16. 11. |16.00| Mikulov * Svěcení vína ročníku 2018 * Gajdošův sál 

17. 11. |16.00| Březí * Martinská ochutnávka vín * Obecní sál 

17.11. |11.00| Jevišovka * Martinská husa a svatomartinská vína * Kulturní dům 

17. 11. Pasohlávky * Babské hody * Kulturní dům 

24.11. |20.00| Březí * Babské hody * Obecní sál 

24. 11. Pavlov * Den otevřených sklepů * Vinné sklepy 

12. |18.00| Mikulov * Adventní koncert Národopisného souboru Pálava * Městské kino 

1. 12. Dobré Pole * Svěcení a ochutnávka mladých vín * Obecní dům 

1. 12. |13.00| Dolní Dunajovice * Adventní jarmark * Náves 

2. 12. |17.00| Drnholec * Rozsvícení stromečku * Náměstí 

7. 12. |17.00| Dolní Dunajovice * Mikulášský košt mladých vín * Sál Dr. Rennera 

8. 12. |9.00| Drnholec * 12. drnholecký jarmark * Kulturní dům 

8. 12. |16.00| Klentnice * Košt mladých vín * Klentnice 

15.–17. 12. Dolní Dunajovice * Vánoční výstavka * Sál Dr. Rennera 

20. 12. Dolní Dunajovice * Zpívání pod vánočním stromem * Náves 

27. 12. |14.00| Drnholec * Košt mladých vín * Sklep historické radnice 
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