Z P R A V O D A J S T V Í

Dětské hřiště na ulici Bardějovská – ANKETA
V Mikulově jsou v současné době čtyři veřejná
dětská hřiště vybavená kvalitními a certifikovanými herními prvky – u nákupního centra
TESCO, na ulici Nová, na amfiteátru, kde je
i skatepark, a na ulici Bardějovská. A právě
na občany této horní části Mikulova (ulice Dukelská, Žižkova, Bardějovská) a nejenom na ně
se obracíme s naší anketou.
Rádi bychom znali váš názor na to, zda a do
jaké míry využíváte toto dětské hřiště, popřípadě
jaké nové herní prvky byste zde uvítali. Zda by měly
být pro malé děti či mládež. „Z dostupných údajů
víme, že právě v této oblasti žije zhruba čtyřicet
dětí do pěti let a stejný počet dětí od pěti do deseti
let,“ řekla Magdalena Krčmová z Městského úřadu
v Mikulově, která má dětská hřiště na starosti.
V současné době jsou na hřišti kolotoč, závěsná houpačka, pružinová houpačka, pískoviště,
kreslicí tabule, lezecký kovový prvek a bylo zde
opraveno i posezení, vše za zhruba dvě stě tisíc
korun. Nový herní prvek, například domek se
skluzavkou včetně dopadové plochy, by stál cca
150 tisíc korun.

Všechna dětská hřiště ve městě včetně těch u základních škol prošla za poslední roky výraznou
změnou a modernizací. Ročně je na údržbu,
pravidelné kontroly a nový mobiliář, jako jsou
třeba i pryžové dopadové desky, počítáno se
zhruba dvěma sty tisíci korunami. „Každé hřiště
se snažíme doplňovat podle zájmu dětí i rodičů
novými herními prvky, loni to byly třeba balanční
prvky na amfiteátru,“ řekla Magdalena Krčmová.
K těm kuriózním požadavkům, které si od rodičů

vyslechla, patřil třeba automat na kávu či veřejné záchodky. Zároveň si ale také posteskla nad
krádežemi, které nejsou ojedinělé. Dvakrát ukradená plachta na pískovišti, či dokonce houpačka
včetně závěsného systému na amfiteátru.
V sezoně (duben-říjen) se provádějí na všech
hřištích dvě pravidelné provozní kontroly pracovníky Městského úřadu a společností Tedos, která
se stará také o údržbu hřišť, včetně prohrabávání
a dosypávání písku v pískovištích. Jednou ročně
je pak povinná hlavní kontrola certifikovanou
js
osobou.

DĚTSKÉ HŘIŠTĚ BARDĚJOVSKÁ – ANKETA
Využíváte toto dětské hřiště (zakroužkujte)

ANO

NE

Pokud ANO, uveďte příklad toho, co vám zde chybí:
• herní prvek pro malé děti (např. domek se skluzavkou) –
• herní prvek, atrakce pro starší děti a mládež –



Své odpovědi, nápady a náměty můžete adresovat přímo na Magdalenu Krčmovou,
tel.: 724 168 684, 519 444 545, e-mail: krcmova@mikulov.cz.
Na podatelně MěÚ Mikulov bude také odpovědní schránka pro vyplněné anketní lístky.
ANKETA TRVÁ DO 30. BŘEZNA 2016

Pronájem bytů
Město Mikulov připravuje pronájem bytů:
• byt 2+1 na ul. Nová 11, Mikulov
• byt 3+kk na ul. Koněvova 15, Mikulov
Prohlídky bytů se uskuteční koncem března 2016
– termín bude upřesněn. Bližší informace naleznete na Úřední desce MěÚ Mikulov a na webových stránkách www.mikulov.cz v sekci „Nabídka
městských bytů“ nebo na MPO města Mikulov,
tel.: 519 444 525. Majetkoprávní odbor města Mikulov

Město Mikulov vyhlašuje výběrové řízení na funkci:
odborný referent/ka odboru rozvoje a živnostenského podnikání
– oddělení obecní živnostenský úřad Městského úřadu Mikulov.
Podrobnosti a podmínky pro přihlášení do výběrového řízení naleznete na stránkách www.mikulov.cz
v části úřední deska, v kategorii volná pracovní místa nebo na úřední desce města Mikulov.
Přihlášku doručte nejpozději do 4. 3. 2016 poštou nebo osobně na podatelnu Městského úřadu
MěÚ Mikulov
Mikulov, Náměstí 1, 692 01 Mikulov.

Okénko Městské policie
Výběr událostí za leden 2016.
Více na www.zpravodajmikulov.cz
Dne 5. 1. v ranních hodinách bylo na MP Mikulov
oznámeno, že v Mikulově došlo na různých
místech k posprejování několika objektů. Jednalo se jak o městské, tak i soukromé budovy!
Řádění sprejerů neušlo ani několik zaparkovaných vozidel. Počáteční šetření strážníků
MP Mikulov bylo následně oznámeno na
místní oddělení Policie ČR, jelikož postupně
vycházelo najevo, že tentokrát se nejednalo
jen o malou sprejerskou akcičku. Následným
šetřením vyšlo najevo, že pachatelé se pohybovali na trase sídliště, ul. Pod Platanem
a ul. Vídeňská. Největší šok sprejeři způsobili
asi obyvatelům ul. Hraničářů, kteří byli pyšní
na svou novou zateplenou fasádu domu! Odhadovaná vzniklá škoda byla předběžně vyčíslena
na částku přesahující 130 000 Kč. Intenzivním
šetřením a podrobným analyzováním záznamů z městského kamerového systému byly

zajištěny okolnosti, které policisty přivedly
ke konkrétním podezřelým pachatelům. Záležitost je šetřena Policií ČR jako spáchání
trestného činu.
Dne 13. 1. v 17.00 hodin zasahovala hlídka MP
Mikulov poblíž Casina Admirál, kde se v blízkosti komunikace vedoucí směrem k bývalé
celnici nacházela ležící a zraněná osoba!
Zasahující strážníci MP Mikulov následně na
místě samotném zjistili, že se jedná o muže
r. 1949 krvácivě zraněného v oblasti hlavy
v silně podnapilém stavu. Provedená dechová
zkouška u něj vykazovala 1,92 promile alkoholu v dechu. Strážníci osobu z důvodu místní
znalosti poznali a věděli, že se jedná o jednoho
z místních bezdomovců. Do příjezdu přivolané
RZS Mikulov poskytli strážníci zraněnému
muži první pomoc. Šetřením bylo zjištěno, že
si zranění nalezený muž způsobil sám, bez cizího zavinění svým nekontrolovaným pádem.
Muž byl následně převezen sanitou RZS na
odborné vyšetření do nemocnice v Břeclavi.

Tísňová linka 156 (volat pouze z pevné linky)

NON-STOP

Dne 23. 1. v 00.05 hodin bylo na MP Mikulov telefonicky nahlášeno, že na ul. Piaristů je rušen
noční klid, a to lidmi, kteří na ulici odpalují
zábavní pyrotechniku! Operátor městského
kamerového systému zaměřil kameru do uvedeného místa a zde zpozoroval tři osoby, které se
pouštění světlic a rachejtlí věnovali. Jednoznačně se jednalo o osoby, které vycházely z přilehlé
provozovny baru. Vyslaná hlídka MP Mikulov se
poté dostavila do uvedené lokality. Strážníci zde
oslovili přítomného místního 45letého provozovatele baru a požadovali po něm vysvětlení
ohledně odpalování zábavní pyrotechniky. Zmíněný provozovatel se k celé záležitosti postavil
čelem a odpalování rachejtlí vzal na svoji osobu.
Na vysvětlenou uvedl, že v baru probíhá oslava
narozenin, a proto si ji chtěli zpestřit odpálením
světlic, které jim zbyly od Silvestra. Porušení
nočního klidu si nikdo neuvědomil. Za přestupek narušení veřejného pořádku strážníci na
místě uložili blokovou pokutu.
Za MP Mikulov zdraví trž. Radek Vážný

Telefon 519 444 656, 602 763 477

http://mp.mikulov.cz
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