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Uvnitř Zpravodaje ještě najdete
•  Mikulov má nové kontejnery na kovy
•  Kruhové objezdy se mění
•  22. dubna si připomeneme výročí osvobození 

Mikulova
•  Jak vypadá muzeum bez návštěvníků
•  Desatero psychologa 
•  Mikulovské švadlenky
•  Informace k aktuální koronavirové situaci 
•  Do přírody a na cesty alespoň virtuálně
•  Mikulovské školy a školky v nelehké době

Vážení 
spoluobčané,

dovolte mi několik 

slov v této nelehké 

době, která na nás 

bez rozdílu doleh-

la a musíme jí če-

lit, ač nikdo z nás nemá s touto situací žádnou 

zkušenost.

V těchto dnech přijímáme většinou disciplinovaně 
různá nařízení vlády, která se na nás valí téměř 
z hodiny na hodinu bez jakékoliv možnosti o těch-
to opatřeních jakkoliv polemizovat. 
Všichni věříme, že tato opatření přinesou co nej-
dříve pozitivní výsledky a život se dostane do 
relativně normálních kolejí. 
Jistě vás zajímá, co město a jeho vedení dělá 
v těchto krizových dnech a co může dělat pro své 
občany. 
V první řadě jsme po svolání krizového štábu 
a analýze aktuálních nařízení vlády rozdělili 
kompetence jednotlivých odborů a zaměstnanců. 
Každodenně analyzujeme dopady těchto opatření 
a kontrolujeme jejich dodržování. Sociální odbor 
vyhledává a monitoruje požadavky těch nejpo-
třebnějších a svými silami i s nezištnou pomocí 
dobrovolníků řeší každý jednotlivý případ. 
Nelehkou úlohu má na svých bedrech vedení na-
šeho G-centra, kdy pan ředitel zajišťuje ochranné 
pomůcky všemi dostupnými prostředky a nekom-
promisně dodržuje zákaz návštěv. 
Největší podíl však zůstal na krizovém vedení 
města a zde bych chtěl jmenovitě poděkovat 
paní Magdaleně Krčmové, která převzala tu ne-
lehkou úlohu styčného důstojníka a bez oddechu 
zajišťuje informace z krizového vývoje a distribuci 
ochranných pomůcek bez ohledu na čas.

SLOVO 
STAROSTY

MIKULOV
Z P R A V O D A J  M Ě S T A

» (Elvyn-George Badelita, Instagram: @vzpominky_na_mikulov)

Milí přátelé,
prožíváme situaci, kterou jsme si asi jen těžko 
dovedli představit. Jsme plní obav a nejistoty. 
Pokud by se nedělo nic mimořádného, tak bych 
vás v tomto článku zval na společné prožívání 
blížících se velikonočních bohoslužeb.

Ale všechno je jinak. Možná v této době ani 
nejsme schopni příliš vnímat, že přichází jaro 
a před námi jsou Velikonoce. Na internetu či 
v novinách se objevují mnohá zamyšlení či úva-
hy, proč naši planetu právě teď přepadla neče-
kaná pandemie. Vůbec se neodvažuji k tomu vy-
jadřovat, protože sám nevím. 

Jen se mi zdá – budu psát o sobě, že jsem mno-
ho věcí ve svém životě bral už jako úplnou samo-
zřejmost. Možná i za dar zdraví jsem byl málo 
vděčný. A najednou si říkám, jak to bude zase 

krásné, když se třeba budu moci jen tak potkat 
s přáteli někde u piva.

Také zjišťuji, kolik je kolem nás skvělých lidí, 
kteří v době nouze myslí víc na druhé než na 
sebe. A za to jim patří veliké poděkování. 

Velikonoce jsou oslavou vítězství života nad 
smrtí. Ale víme, že cesta k tomuto vítězství byla 
plná bolesti, osamocenosti a utrpení. V mnoha na-
šich domácnostech visí kříž. Ne proto, že bychom 
měli rádi utrpení, ale proto, že skrze Kristův kříž 
se cesta k vítězství otevřela pro každého z nás. 

Milí přátelé, letošní Velikonoce budou úplně 
jiné než obvykle, ale ze srdce přeji vám i sobě, 
aby i přesto – nebo právě proto – byly i tyto svát-
ky plné opravdové naděje. 

Pavel Pacner, 

probošt kolegiátní kapituly 

Velikonoce letos jinak
(pokračování na straně 3)
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Zápisy dětí do 1. tříd

Zápis žáků do prvních tříd pro školní rok 

2020/2021 proběhne na základě doporučení 

MŠMT ČR bez přítomnosti dětí.

V termínu od 15. do 30. 4. 2020 budou rodiče dětí 

podávat přihlášky k zápisu ve vybrané škole.

Podrobnosti způsobu podávání přihlášek budou ješ-
tě upraveny. Veškeré informace budou dostupné i na 
webových stránkách příslušné školy.
Přihlášku k zápisu podá zákonný zástupce dětí, které 
budou mít před nástupem do školy 6 let (narozené 
od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014) a děti s odkladem po-
vinné školní docházky, který byl udělen v minulém 
školním roce. K povinné školní docházce může být 
přijato i 5leté dítě, pokud je přiměřeně duševně 
a tělesně vyspělé. Ingrid Klanicová, MěÚ Mikulov

Plošná deratizace 
Oznamujeme občanům, že ve dnech
23. 3. – 23. 4. 2020
probíhá velkoplošná deratizace města.

Ošetřena bude kanalizační síť, veřejné plochy 
a vybrané objekty ve vlastnictví města.

Vzhledem k tomu, že je pravděpodobný vý-
skyt hlodavců i v okolí obytných domů a hospo-
dářských stavení mimo vlastnictví města Miku-
lova, vyzýváme občany ke spolupráci. 

Pokud to situace vyžaduje a bude zájem ze 
strany obyvatel, je možné si objednat položení 
nástrahy na vlastní náklady přímo u dodavatel-
ské firmy KOKRDA – DDD, s. r. o., pan Jiří Kokrda, 
tel.: 608 732 725. Tedos Mikulov

V Mikulově jsou nově kontejnery na kovy. 
V polovině března se objevily na ulici Gagarino-
va (parkoviště u amfiteátru), Žižkova, na parko-
višti Komenského, parkovišti u sportovní haly 
Na Hradbách a na sídlišti na ulici Hraničárů 
v blízkosti Coop Jednota.

Co do těchto kontejnerů patří a naopak ne-
patří, vysvětlila Eva Filusztková, která má na 
Městském úřadě Mikulov na starosti odpadové 
hospodářství.

Co do těchto kontejnerů patří?
Do kontejnerů na kovy patří drobnější kovový 
odpad, který lze skrz otvor bez problémů pro-
strčit – typicky plechovky od nápojů a konzerv, 
kovové tuby, alobal, kovové zátky, víčka, krabič-
ky, hřebíky, šroubky, kancelářské sponky a další 
drobné kovové odpady. 

Na sběrné dvory lze kromě těchto menších 
odpadů odvážet i další kovové odpady – trubky, 
roury, plechy, hrnce, vany, kola a další objem-
nější předměty. 

Samostatnou kapitolou jsou kovové elektro-
spotřebiče, které lze na sběrných dvorech odklá-
dat pouze kompletní.

Co tam nepatří?
Do kontejnerů určených pro sběr kovů na ulici 
nepatří plechovky od barev, tlakové nádobky se 
zbytky nebezpečných látek, ani domácí spotře-
biče a jiná vysloužilá zařízení složená z více ma-
teriálů. Tyto druhy odpadů se třídí na sběrných 
dvorech samostatně. 

Nepatří do nich ani těžké nebo toxické kovy, ja-
kými jsou olovo či rtuť. Samostatnou kapitolu 
pak tvoří autovraky, které převezmou na vrako-
vištích, kde vystaví i doklad o jejich ekologické 
likvidaci. Jitka Sobotková

Nové kontejnery na kovy 

Televizní upozornění
Plánované vypínání stávajícího vysílání 
DVB-T a přelaďování přechodové sítě DVB-T2 
na finální kmitočty se odkládá.

Změna se týká všech termínů na vysílačích 
České Budějovice – Kleť a Vimperk – Mař-
ský vrch, plánovaných na 19. března, a na vy-
sílačích na jižní Moravě, tj. Brno-Kojál, Hády, 
Barvičova a Mikulov-Děvín, které měly zahájit 
přechod na DVB-T2 v úterý 31. března.

O nových datech jednáme s ČTÚ a Minis-
terstvem průmyslu a obchodu, jakmile bude-
me mít harmonogram doladěný, budeme Vás 
o něm neprodleně informovat. 

Česká televize

Věříme, že vám uvedený přehled pomůže 
především k tomu, abyste mohli informo-
vat, přispívat svými články a názory, pro-
pagovat své akce s ohledem na termíny dis-
tribuce Zpravodaje. 

Termíny vydání a uzávěrky najdete také 
v odkaze na e-zpravodaji. https://zpravodaj-
mikulov.cz/vydani-a-uzaverky. 

Děkuji všem za dosavadní přízeň a spo-
lupráci a těším se na stránkách Zpravodaje 
i v nadcházející měsících.   Jitka Sobotková

Uzavření 
Finančního úřadu
V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu 
v České republice a ve spojitosti s prevencí 
šíření onemocnění COVID-19 je od pondělí 
16. března 2020 od 8.00 hod. dočasně uza-
vřeno územní pracoviště Finančního úřadu 
pro Jihomoravský kraj v Mikulově. Na budově 
je umístěna informace, jak se mohou občané na Fi-
nanční úřad pro Jihomoravský kraj nadále obrátit 
(telefonicky, e-mailem, datovou schránkou, poštou 
nebo osobně na územní pracoviště v Břeclavi). 
Více na www.financnisprava.cz. FÚ Břeclav

Termíny vydání zpravodaje města Mikulov
Měsíc 

Uzávěrka 
ve čtvrtek 

Vydání ve 
čtvrtek  

Distribuce 
v pátek–neděli

Květen 23. 4. 7. 5. 9.–10. 5.
Červen 21. 5. 4. 6. 5.–7. 6.
Červenec 18. 6. 2. 7. 3.–4. 7.
Srpen 23. 7. 6. 8. 7.–9. 8.
Září 20. 8. 3. 9. 4.–6. 9.
Říjen 17. 9. 2. 10. 3.–4. 10.
Listopad 22. 10. 5. 11. 6.–8. 11.
Prosinec 19. 11. 3. 12. 4.–6. 12.

Celorepubliká úklidová akce naplánovaná na 
sobotu 4. dubna se z důvodu vyhlášení karan-
tény nemůže konat. Ukliďme Česko, ukliďme 
Mikulov se tedy odkládá. Až krize pomine, 
zdravotní vycházka do přírody přijde vhod 
a sebrat pár odpadků cestou lze vždycky…

„Respektujeme nařízení vlády o omezení po-
hybu a omezení potkávání se. Zůstaňme, pokud 
možno doma s rodinou, užijme si společný čas, 
ukliďme si doma. Následně pak můžeme vyra-
zit do přírody a vycházku spojit se sesbíráním 
nalezených odpadků, nebo třeba pozorováním 
vracejících se ptáků, táhnoucích obojživelníků či 
hledáním zapomenutých mokřadů,“ řekla k sou-
časné situaci místostarostka Sylva Chludilová.

 Jitka Sobotková

Ukliďme Mikulov 
se odkládá
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Začala stavba propojení ulic
Pandemie, která bo-
hužel ohrožuje živo-
ty nás všech, má i své 
negativní ekonomic-
ké dopady. Již nyní se 
vedení města zabývá 

predikcemi finančních ztrát a připravujeme opat-
ření, jak se s touto situací vypořádat.
Nabízí se otázka, zda město může nějak ekono-
micky pomoci svým občanům. I těmito otázkami 
se zabýváme, ale na závěry je ještě brzy. Nejsou 
známy ani současné ekonomické dopady, není zná-
ma doba, po jakou budou vládní nařízení platit, 
a bohužel nevíme, jaké kompenzace přinese vláda, 
která je podle krizového zákona povinna ztráty vy-
plývající z omezení podnikání kompenzovat.
Vážené dámy, vážení pánové, je před námi ještě 
mnoho složitých dnů. Věřím však, že společně to 
zvládneme. Zvládneme to díky nesmírné solidari-
tě nás všech. Díky nezištné pomoci dobrovolníků. 
Také díky všem šikovným šičkám, které vyplňují 
díru v dodávkách a šijí tolik potřebné roušky.
Závěrem chci vyzvat nás všechny, abychom dodržo-
vali veškerá nařízení a využívali kontaktních čísel. 
Nebojte se v nouzi na nás obrátit. Věřte, že si velmi 
vážím všech, kteří se zapojili do boje s pandemií, 
a s hlubokou úctou děkuji.

Rostislav Koštial

Poslední kalendářní zimní 
dny, 19. 3. na Josefa, zažil hřbi-
tovní park zkrášlovací kúru. 
Kolem kruhové lavičky a lípy Olgy 
Havlové jsou vysázeny květiny. 
„Jsou mezi nimi trvalky s růžemi 
a cibulovinami, některé již kvetou. 
A musím říct, že spolupráce s měst-
skou společností TEDOS Mikulov 
byla výborná,“ řekla Petra Sněho-
tová, která je na Městském úřadě 
Mikulov odpovědná za zeleň. 

Jitka Sobotková, foto: Petra Sněhotová

S příchodem kalendářního 
jara začala velká proměna 
dlouho kritizovaného kruho-
vého objezdu u Billy, který se 
nachází na hlavním tahu na 
hraniční přechod a je v majet-
ku České republiky.

Po intenzivních jednáních vede-
ní města Mikulova s Ředitelstvím 
silnic a dálnic ČR, závod Brno, se 
podařilo najít řešení a Mikulov, 
resp. TEDOS Mikulov, se mohl pustit do práce.

Pracovníci městské společnosti TEDOS Mi-
kulov upravili celý prostor, štěrkové pole ná-
sledně osadili sukulentními rostlinami a celou 
kompozici dotvoří velkými valouny. 

„I druhý kruhový objezd mezi benzinovými sta-
nicemi se dočká svých úprav. Zatím pracujeme 
na odstranění nevhodných rostlin a plevele,“ po-
tvrdila Světla Štanglerová, ředitelka společnosti 
Tedos Mikulov. Jitka Sobotková, foto: Tedos Mikulov

Hřbitovní park rozkvete

Kruhové objezdy se mění

Na základě usnesení vlády České republiky ze 
dne 15. března 2020 o přijetí krizového opatření 
oznamujeme, že:
•  Za účelem vyřízení neodkladných úředních 

záležitostí bude otevřena pouze podatelna 
Městského úřadu Mikulov 
Pondělí   8–11 hod., středa   8–11 hod.

•  Vyřídit si občanský a řidičský průkaz bude 
možné pouze po telefonické dohodě a v době 
otevření podatelny 
Občanské průkazy tel.: 519 444 668
Řidičské průkazy tel.: 519 444 541
 
 Město Mikulov

Krizové opatření

Jak jsme vás ve Zpravodaji města Mikulov 
informovali již koncem února, zakázku 
na realizaci stavby „Mikulov, propojení 
ulic Bezručova–Žižkova“ vyhrála společ-
nost COLAS.

Stavba začala v tomto 14. týdnu. „Společnost 
COLAS se bude snažit v co největší míře umožnit 
příjezd k nemovitostem, nicméně od určité fáze 

výstavby toto umožněno nebude,“ uvedl Dalibor 
Pěnčík z oboru rozvoje a živnostenského podni-
kání MěÚ Mikulov.

Pěší přístup k nemovitostem přes staveniště 
však bude zajištěn po celou dobu výstavby. Akce 
by měla skončit v květnu. 

Děkujeme za pochopení.
Jitka Sobotková

Sběrný dvůr otevřen
Od pondělí 30. března se v Mikulově po 
úpravách otevřel opět sběrný dvůr. 

Pro většinu domácností, které nyní dělají 
generální jarní úklidy, to je jistě dobrá zprá-
va. Odpad, který jim tak vzniká, odvezou 
tam, kam patří, a nebudou ho odkládat do 

veřejných kontejnerů ve městě nebo na čer-
ných skládkách.

Sběrný dvůr na ulici Brněnská je otevřen: 
Po–Pá 8.00–15.00, pauza 12.00–12.30

SVOZ O VELIKONOCÍCH proběhne podle har-
monogramu, včetně svozů v pondělí 13. 4. 

Jitka Sobotková

SLOVO 
STAROSTY

(dokončení ze strany 1)
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Výběr událostí za měsíc únor 2020. 
Více na www.zpravodajmikulov.cz.

» Dne 1. 2. 2020 v 1.50 hodin zasahovali strážníci MP Mikulov na ul. Svobody u Domu 
zdraví, kde nalezli na chodníku ležícího podnapilého a zraněného místního občana 
r. 1960. Podnapilý bezdomovec nebyl schopen se sám o sebe postarat a navíc měl na 
hlavě čerstvou krvácející bouli! Zasahující strážníci následně zraněné osobě poskytli 
první pomoc a na místo přivolali zdravotnický výjezd RZS JMK. Zraněný muž byl po-
sléze eskortován sanitou na odborné vyšetření do nemocnice v Břeclavi.  

» Dne 2. 2. 2020 ve 21.20 hodin zaregistroval operátor městského kamerového sys-
tému MP Mikulov, že na ul. Piaristů v prostoru přímo pod kamerovým bodem se 
vyskytuje podezřelá dvojice mužů, kteří se v žádném případě nechovali standard-
ním způsobem. Jeden z podnapilých mužů neustále kolem sebe agresivně šermoval 
teleskopickým obuškem. Druhý muž následně odcházel po ul. Piaristů směrem dolů 
a přitom převracel plastové popelnice připravené na ranní svoz. Vyslaná hlídka stráž-
níků nejdříve vyřešila podezřelého občana r. 1992, který k šermování s obuškem 
přidal znečišťování veřejného prostranství močením na chodník! Posléze strážníci 
ještě stihli dohledat podezřelého občana Mikulova r. 1984, který ve stejnou dobu na 
ul. Piaristů převracel popelnice. Nevhodné jednání obou jedinců bylo MP Mikulov 
vyhodnoceno jako spáchání přestupku proti veřejnému pořádku. Protiprávní jednání 
bylo strážníky potrestáno vypsáním pokutových bločků. Uložení pokut bylo také 
následně oznámeno do centrálního registru přestupků.

» Dne 20. 2. 2020 ve 23.40 hodin bylo na MP Mikulov telefonicky nahlášeno, že ve 
směru od obce Milovice někdo neznámý způsobil dopravní nehodu. Má se jednat 
o kompletně poškozené bezpečnostní zařízení zpomalovacího ostrůvku na ul. Bez-
ručova na příjezdu před Mikulovem. Přivolaní strážníci na místě dopravní nehody 
nejdříve našli registrační značku vozidla, které se na místě samotném již nenacháze-
lo. Posléze však vypátrali dle trasologických stop i samotné osobní motorové vozidlo 

Škoda Octavia občana Podivína r. 1990, které bylo odstavené na nedalekém parkovišti 
u nájemního domu. Strážníci MP Mikulov následně na místo přivolali hlídku Policie 
ČR. Celou záležitostí se dále zabývá Policie ČR.

» Dne 22. 2. 2020 v 17.10 hodin telefonicky nahlásil na MP Mikulov řidič zájezdního 
autobusu CK Čedok r. 1965, že právě projížděl Mikulovem a u Tesca na něj mávala 
z lávky, která vede nad komunikací k nádraží ČD, nějaká mládež. V momentě, když 
projížděl pod uvedenou lávkou, mu však někdo neznámý znenadání nalil na přední 
sklo autobusu nějakou tekutinu podobnou směsici vody a asi jogurtu! On se velmi 
leknul, ke škodě naštěstí nedošlo, sklo už očistil, ale tímto dává oznámení na MP 
Mikulov, aby strážníci zkontrolovali podezřelé osoby a řádně jim vyčinili. Strážníci 
sice na lávce již nikoho nezastihli, ale jako podezřelé osoby si vytipovali několik mla-
distvých osob, které byly dohledány na záznamu městského kamerového systému. 
Pečlivou a mravenčí prací se posléze podařilo strážníkům MP Mikulov v následujících 
dnech všechny podezřelé osoby vypátrat. V celé záležitosti fi gurovaly jak nezletilé 
a mladistvé osoby z Mikulova, tak i dva mladiství mládenci z obce Hrušky. Přespolní 
nápadníci do Mikulova zajížděli za svými vyvolenými a v lokalitě kolem nádraží ČD 
si s celou partou krátili dlouhou chvíli různými neplechami. Jako velmi originální 
si nakonec našli plivání směsi vody a čehosi na projíždějící vozidla! Strážníci celou 
záležitost řešili s pracovnicí OSPOD Mikulov a také zákonnými zástupci podezřelé 
mládeže. Jako hlavní viník schválností se nakonec projevil mladík z Hrušek r. 2004, 
který se ke svému nevhodnému jednání nakonec přiznal. Strážníci však jako provinilé 
považují všechny zúčastněné na místě uvedených spáchaných alotrií. Jako potenci-
ální pachatelé byli všichni přítomní mládežníci strážníky poučeni o nebezpečnosti 
zjištěného nevhodného jednání. Samozřejmě vždy v přítomnosti zákonných zástup-
ců a sociálních pracovnic MěÚ Mikulov. Hlavní viník celého vzniklého problému byl 
označen mladík z Hrušek r. 2004, který byl již za své chování právně odpovědný. 
Za protiprávní jednání – přestupek proti občanskému soužití – mu byla následně 
strážníky MP Mikulov uložena sankce – pokuta příkazem na místě. Uložení pokuty 
bylo následně také oznámeno do centrálního registru přestupků.  

Za MP Mikulov zdraví strž. Radek Vážný

Okénko Městské policie

Mikulov nařídil 
nošení roušek na území města 
jako jedno z prvních měst v republice
K ráznému opatření přikročil Mikulov ve středu 18. března, kdy 
starosta města nařídil zakrývat si ústa a nos při pohybu na území 
Mikulova a zamezit tak šíření koronaviru. 

Lidé mají užívat respirátor, roušku, šálu, kapesník nebo jinou ochran-
nou pomůcku. „Opakovaně se nám množily případy, kdy se lidé bezohledně 
pohybují ve veřejných prostorách, ať už na poště, v obchodě nebo jinde, 
aniž by měli jakékoli ochranné pomůcky. Na jakákoli upozornění nereago-
vali, zjevně nepochopili vážnost situace, proto jsme přistoupili k razant-
nímu opatření jako jedni z prvních měst v České republice,“ zdůvodnil 
zavedení opatření starosta Koštial.

Na dodržování, dnes již také vládních, nařízení dohlíží strážníci Městské 
policie Mikulov. Jitka Sobotková

COVID-19 I SENIOŘI

CHCETE ZŮSTAT ZDRAVÍ A NENAKAZIT SE? 
CHRAŇTE SE, DODRŽUJTE OPATŘENÍ

www.zzmv.cz | info@zzmv.cz | 730 546 895

Máte zdravotní potíže?
Zavolejte svému lékaři. Nechoďte ven mezi ostatní ani do 
čekárny.

Mimořádná opatření
Dodržujete všechna mimořádná nařízení, dodržujte 
pravidla karantény. Nezdržujte se v místech s větším 
počtem lidí

Budou opatření fungovat?
Ano. Jen přísné dodržování pravidel může zabránit dalšímu 
šíření epidemie. Kdo pravidla a pokyny nedodržuje, 
vystavuje sebe i své okolí nákaze.

Potřebujete recept?
Zavolejte svému lékaři. Nechoďte ven mezi ostatní ani do 
čekárny.

Nedoporučujeme chodit ven pro test na COVID-19
Nejdříve se poraďte se svým lékařem. Minimalizujte 
pohyb mezi potenciálními nemocnými.

Nedovolali jste se svému lékaři?
Může se to stát, nic se neděje. Zkuste za chvíli, v případě 
zdravotních potíží však ihned volejte linku 155.

Aktuální opatření 
města Mikulov – COVID-19
•  Žádáme občany města Mikulova, aby sledovali aktuální dostupná zpravodaj-

ství a informace v souvislosti s koronavirem a aby dbali všech bezpečnostních 
opatření nařízených vládou ČR.

•  Prosíme všechny občany, aby zvážili návštěvu Městského úřadu Mikulov 
a preferovali telefonickou a e-mailovou komunikaci.

•  Pro aktuální informace sledujte Facebook Město Mikulov a web města 
www.mikulov.cz.

•  Po celou dobu vyhlášeného nouzového stavu v ČR platí, že se nevybírá popla-
tek za parkování v parkovacích automatech ve městě Mikulov. Jitka Sobotková
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COVID-19
základní 
informace 
a doporučení 
pro občany

Základní informace ke koronaviru
Nevycházejte mimo bydliště bez pokrývky nosu a úst
Omezte nakupování na e-shopech
Pro nákupy seniorů nad 65 let jsou v prodejnách potravin a drogeriích i na 
pobočkách České pošty vyhrazené hodiny od 7:00 do 9:00
Česká pošta zavírá nejpozději v 16 hod., ruší víkendový provoz, přestává přijímat 
zásilky do následujících zemí: Čína, Izrael, Írán, Jižní Korea, Arménie, Azerbajdžán, 
Uzbekistán, Kypr a Gruzie
Od 23. března 2020 platí provoz IDS JMK podle jízdních řádů platných o letních 
prázdninách
Chcete roušky a ochranné pomůcky nabídnout veřejnosti? 
Pište na koronavirus@jmk.cz, nakupy@jmk.cz nebo volejte 541 65 2211

Zakazuje se volný pohyb osob na území České republiky s výjimkou:
cest do zaměstnání a výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti
nezbytných cest za rodinou nebo osobami blízkými
cest nezbytně nutných k obstarání základních životních potřeb (např. nákup, 
pošta, banka, čerpací stanice)
cest do zdravotnických zařízení včetně zajištění nezbytného doprovodu 
příbuzných a osob blízkých a zařízení veterinární péče
cest za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí
pobytu v přírodě nebo parcích
pohřbů

Kontakty:
Celostátní informační linka ................................1212
Speciální infolinka Jihomoravského kraje......800 129 921
Linka seniorů ..........................................................800 200 007
Senior Point a Společně .....................................840 111 122
Život 90 ....................................................................800 157 157

www.jmk.cz koronavirus.jmk.cz                  

od 8.00 do 10.00
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Vinařství Volařík přivezlo z mezinárodní 
vinařské soutěže Vinalies Internationales 
Paris čtyři zlaté medaile. Suchá Pálava Ter-
roir U Venuše ročníku 2018 navíc získala 
titul šampiona a stala se tak nejlepším su-
chým bílým vínem soutěže. 

„Je pěkné a perspektivní, že se na mezinárod-
ních soutěžích prosazuje suchá Pálava, která se 
díky své originální vůni a chuti může vyprofi-
lovat v nejvyhledávanější a nejžádanější odrů-
du z české a moravské produkce pro zahraniční 
konzumenty,“ hodnotí získané ocenění majitel 
vinařství Miroslav Volařík.

Eliška Becková, enoložka vinařství, dodává: 
„Musím s hrdostí říci, že je velmi povzbuzující 

vidět, jak se kvalita moravských a českých vín 
začíná vyjímat i na mezinárodních soutěžích. 
Gratuluji všem našim vinařům, kteří si také od-
váží medaile z této prestižní soutěže. Vědomí, 
že naše suchá Pálava je v popředí bílých suchých 
vín, je ta nejluxusnější třešnička na dortu. Máme 
skvělý tým, co vykonává skvělou práci!“

Ve 26. ročníku soutěže, kterou pořádá Unie 
francouzských enologů, se sešlo 2 959 vín od 
688 producentů ze 45 zemí světa. Již tradičně 
se oceněná vína stávají automaticky součástí 
známé publikace 1 000 Vins du Monde – 1 000 
Nejlepších vín světa. Česká republika si odváží 
celkem 41 medailí – 13 zlatých a 28 stříbrných. 

Jitka Sobotková, foto: archiv Vinařství Volařík

Vzhledem k současné situaci se akce VELIKONCE V MIKULOVĚ nekoná. 

Těšme se společně na lepší, zdravé časy a sledujme aktuální zpravodajství na www.mikulov.cz 

či na facebookových stránkách města Mikulov a výlepových plochách.

Poznačte si do kalendáře

Výstava vína mikulovské vinařské podoblas-
ti se překládá na 23. 5. 2020 (pokud bude 
možné dle situace výstavu uskutečnit).

Zakoupené vstupenky v předprodeji zůstávají 
v platnosti.

Děkujeme všem vinařům za podporu výstavy. 
Vína, která byla Vámi dodána, jsou uskladněna 
v chladu, tak aby zůstala v optimální kvalitě.

Vojtěch Pazderka 

za výstavní výbor

Výstava vín se překládá na květen

Vinařství Volařík má šampiona z Paříže! 

»  Eliška Becková se svou Pálavou

Smutně! Poslední březnový víkend měl zahájit 
letošní sezónu, ale vzhledem k současné výji-
mečné situaci se tak nestalo. A návštěvníci se 
do muzea ještě asi delší dobu nepodívají. 

Nejenom zámek, ale i synagoga a Archeopark 
nemohou zahájit provoz, na který se už několik 
měsíců svědomitě připravujeme. Paradoxně 
dobře je na tom expozice v Dolních Věstonicích 
a Památník bratří Mrštíků v Divákách, které 
jsou dlouhodobě uzavřeny kvůli probíhajícím 
rekonstrukcím. Zde práce probíhají podle plá-
nu a my se těšíme, až vám budeme moci před-
vést výsledek.  

Zatím jsme odsunuli zahájení všech výstav, 
které jsme letos plánovali, ale není důvod si 
zoufat, jednáme o tom, že bychom výstavy pro-
dloužili i do dalšího roku. Nepřipravíme vás ani 
o vernisáže, ty se pokusíme zorganizovat v prů-
běhu roku po otevření. 

Uzavření muzea se dotklo i našich akcí. Ru-
šíme je pouze, když víme, že není zbytí, a snaží-
me se ze všech sil najít za ně náhradu v průběhu 
roku. Přece jenom, co by bylo muzeum bez Muzej-
ní noci nebo léto bez Archeoparku po setmění. 

Možná se taky ptáte, co se tedy v muzeu děje, 
když k nám nesmí návštěvníci a když je doporu-
čená práce z domova. 

Někteří do práce musí, to se týká třeba kon-
zervátorů, kteří mají konečně čas zapracovat 

na některých předmětech z depozitářů, na kte-
ré během příprav výstav nezbývá moc času. Ve-
dení muzea a finanční oddělení taky nezahálí, 
protože společně musí dotáhnout rekonstruk-
ce, o kterých jsme psali výše, a zároveň vymýš-
lí, jak to bude s muzeem vypadat, až nouzový 
stav skončí. 

Kurátoři mají konečně čas na zpracování 
výzkumů nebo přípravu výstav, které bychom 
vám chtěli přinést v příštích letech. Je také čas 
na pořádný úklid v depozitářích nebo na drob-
né změny ve výstavách, které jsme chtěli ote-
vřít letos. 

Edukátorka a produkční zase vymýšlejí jak 
dostat muzeum k vám, aniž byste museli opus-
tit pohodlí vlastního obýváku.

A musíme říct, že se to docela daří – na we-
bových stránkách muzea se v následujících 
dnech budou objevovat hry a aktivity pro rodi-
če s dětmi, schválně se dívejte na www.rmm.cz 
do záložky Muzeum dětem. Postupně budeme 
připravovat videa, která vám představí to nej-
lepší z muzejních sbírek. Pokusíme se návštěv-
níkům přiblížit i místní historii prostřednic-
tvím fotografií a videí z muzejních sbírek. 

A máme velkou prosbu, pokud je něco, co 
by vás zajímalo nebo jste vždycky chtěli vědět 
(ale báli jste se zeptat), tak nám dejte vědět. Na-
pište nám e-mail na propagace@rmm.cz nebo 
zprávu na Facebooku a my připravíme materi-
ály přesně pro vás. Teď je možnost udělat mu-
zeum přesně podle vás. (PR)

Jak vypadá muzeum bez návštěvníků?

Jitka Sobotková

Letošní Veřejné čtení jmen obětí holocaus-
tu Jom ha-šoa 2020 neproběhne v úterý 
21. dubna v reálném veřejném prostoru na 
náměstích v osmadvacecti městech, která se 
k letošnímu ročníku připojila, včetně Mikulova, 
ale proběhne virtuálně.

Kdo bude chtít jména obětí přečíst on-line 
v reálném čase, a to od 14 do 17 hodin, více in-
formací najde na webových stránkách www.te-
rezinstudies.cz. Jitka Sobotková

Jom ha-šoa 
letos poprvé virtuálně
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Mikulov si ve středu 22. dubna bude připomínat 75. výročí osvobození města. Vzhledem 
ke krizovému opatření v souvislosti s koronavirem se vzpomínkový akt u pomníku rudo-
armějce na ulici Piaristů však konat nebude. 

„Prosím všechny občany města, ať si 22. dubna vzpomenou nejenom na výročí osvobození města, 
ale hlavně na to, že i ta strašná válečná doba tím pominula. Věřím, že i nyní, když bude národ držet 
při sobě, lidé se budou navzájem respektovat, pomáhat si, tak překonáme i tuhle válku s neviditel-
ným nepřítelem, ve které momentálně jsme,“ řekla Sylva Chludilová, místostarostka města. 
V předešlých dvou letech město Mikulov vyhlásilo soutěž pro děti a studenty mikulovských škol 
zaměřenou na historii 2. světové války a osvobození Mikulova.

Do výtvarné soutěže v roce 2018 se přihlásily desítky dětí i kolektivů a v loňském roce se v literár-
ní soutěži CENA ZA SVOBODU sešlo neuvěřitelných jednapadesát prací. Děti a studenti psali básně, 
povídky, příběhy či úvahy. Do soutěže se zapojilo celkem padesát sedm soutěžících ze základních 
škol a GSS Mikulov. 

Přinášíme vám některé z oceněných prací. A děkujeme, že si připomenete významné výročí města 
Mikulova a celé naší země.  Jitka Sobotková

Zrušené oslavy 75. výročí osvobození města

Jana Minaříková, Kateřina Široká 

(ZŠ Hraničářů, nyní 8. třída)

Žlutá láska 
I když je tenhle příběh o lásce, i tak mi z něj jde 
mráz po zádech. Stal se totiž v době druhé světo-
vé války a já vám ho teď budu vyprávět. 

S Tomášem jsme se seznámili na střední škole. 
Byla to láska na první pohled. První polibky, 
objetí, prostě dokonalé dospívání. Když jsme 
oba dokončili školu, rozhodli jsme se, že se 
přestěhujeme do Mikulova. Neměli jsme prá-
ci, přespávali jsme ve staré cihelně. Byli jsme 
šťastní, měli jeden druhého a to přece stačí, ne? 
Rozhodla jsem za nás oba, že si najdeme práci. 
Nápadů nám proběhlo v hlavě mnoho, ale ne-
bylo to lehké. Kvůli předsudkům vůči Židům se 
naše možnosti zaměstnání zhoršily. Práce ne-
byla zajímavá, spíše podřadná, ale museli jsme 
se s ní spokojit. 

Přestěhovali jsme se do lepšího bytu. Dny ply-
nuly, vše se zdálo být v pořádku. Jenže se dostal 
k moci Hitler. Slunné dny pro nás skončily. Do-
stali jsme strach. Už jsme ani nevycházeli ven 
z domu, a když ano, visela nám na kabátech žlu-
tá šesticípá hvězda. Může se to někdy změnit? 
Může, já v to věřila. 

Jednoho dne nám zabouchali na dveře němečtí 
vojáci. Někdo nás udal. Za řevu vytáhli mého 
muže ven, vtáhli do auta a odjeli. Ten den jsem 
ho viděla naposled. V tu chvíli se mi zhroutil 
svět. Zbylý čas jsem trávila doma a čekala. Ne-
vím na co. Možná na to, že si pro mě taky přijdou. 
Nikdy nepřišli. 

Brzy se roznesla městem zpráva, že Vůdce, kte-
rého všichni slepě následovali, má navštívit Mi-
kulov. Probudila se ve mně myšlenka: Půjdu a za-
biju ho. Pomstím se tak za Tomáše. Začala jsem 
plánovat atentát. Přišel den D. Vydala jsem se 
na náměstí. Všichni ti jásající lidé, jak jsem jimi 
pohrdala! Hodila jsem po něm tu jedinou věc, 
kterou jsem měla. Je to přece vrah!

Nela Goišová,  (GSS Mikulov, 

v roce 2019 ZŠ Valtická-Pavlovská)

Prababička 
vzpomíná

Tak ráda mám ta setkání
u prababičky Pod Strání,

když vzpomíná a vypráví,
jak život šel, co už nenapraví.

Přátele válka jí sebrala,
ona sama tady zůstala.

Před očima hořící zámek,
lidé kolem bez života známek.

Každý vlásek šedivý,
značí osud truchlivý,

v očích smutek se jí skrývá,
hlavou posmutněle kývá.

„To víš, holčičko moje,
člověk občas nevyhraje,
strach jsme měli, obavy

o Mikulov, naše domovy.

Jako dnes ty jsi veselá,
já tehdy ze života radost měla,

jako dívka 16letá
chtěla vyletět jsem do světa.

Tehdy neměli jsme tušení,
že čekat budeme na osvobození.

Že do světa já nepůjdu,
naopak svět tady vítat budu…

v ten slavný dubnový den,
kdy Mikulov byl osvobozen.
Když nakonec přišla pomoc,

svoboda nás stála moc…
krve, smrti, bolesti,
často i naší hrdosti.“

Těším se na prababičku zas,
až pohladím její šedivý vlas,

přijdu zase na setkání
sem k ní domů Pod Strání.

Kateřina Prokopová (GSS Mikulov) 

Cena za svobodu
Život z posledních sil napřáhl svou bledou vy-
chrtlou ruku směrem nahoru, doufajíc v to, že 
si jej Smrt, která na něj trpělivě čekala na úpl-
ném vrchu kopce, všimne. Vítr si mezitím se 
Životem pohrával jako s bezbranným lístkem, 
jehož vzdor je naprosto zbytečný především 
kvůli jeho lehkosti a drobnosti.

Jeho dlouhé, kdysi husté kudrlinkami obdaře-
né vlasy mu v souhře s větrem bránily v roz-
hledu. Nyní však jeho vlasy značně ztratily 
svou podobu právě hustých a kudrnatých pra-
menů, byly změněny v prameny mnohem delší 
a řidší.

Chladnou ruku důvěřivě a pevně stiskla ruka 
přicházející z vrchu. Byla to ruka statná a plná 
sil. Byla to ruka Smrti. Život se zcela oddal její 
síle a s minimálním úsilím, které mu zbylo, se 
za ruku Smrti vyškrábal až nahoru kopce, kde 
s výdechem klesl k zemi. Smrt před ním stála 
oděná v dlouhých šatech, které zároveň lehce 
odhalovaly její nádherné křivky. Jen stěží by 
se dalo zaměřit na detaily jejích šatů, neboť 
značnou část překrývaly její medově zlaté vla-
sy přehozené přes ramena dopředu. Soucitně 
a trpělivě stála několik chvil před nebohým 
Životem, než přistoupila blíže, aby strhla čer-
ný plášť s kapucí, která pokrývala zadní část 
temene její hlavy, a přehodila jej přes jeho 
bezvládné tělo. 

Život se podepřel o své lokty a zvedl hlavu ke 
Smrti, která u něj klečela. Ta s němou tváří 
a svýma velkýma zapadlýma očima hleděla 
na jeho slabé ruce. „Je to jen hloupost, jež má 
tak brutální následky? A je to snad jen nevě-
domost, co zastínila svědomí?” pronesla Smrt 
tichým hlasem, a přitom svůj zrak upřela Ži-
votu do očí. Život pohlédl na své ruce a otá-
zal se smrti: „Což jim nestojím za to, aby si 
přestali nárokovat svobodu člověka? Svobo-
du Země?“
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#rouskyvsem
#spolecnetozvladneme

DĚKUJEME
Moje rouška chrání tebe, 

tvoje rouška chrání mě!

Připravila Jitka Sobotková 

(zdroj: Facebook Město Mikulov, M!kulov)
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Milí přátelé, je možné, že brzy nastane větší ome-
zení svobody pohybu v souvislosti s šířením ko-
ronaviru. Pokud je pobyt doma nucený a dlou-
hodobý, přibývá množství faktorů (vnitřních 
i vnějších), které zvyšují náš stres a u mnohých 
lidí mohou zvýšit úzkost, agresivitu, beznaděj, 
naštvání nebo depresi.

Zde je několik tipů, jak tuto nastalou situaci 
co nejlépe zvládnout. 

Co dělat, jak se zachovat, abychom možné dů-
sledky stresu, paniky, úzkosti a další nega-
tivní prožitky co nejvíce minimalizovali?

1. Akceptujte, že jsme ve výjimečné situ-
aci, která MŮŽE pocity, o kterých hovořím 

výše, přinést. To neznamená dávat jim příliš pro-
storu, infikovat jimi ostatní lidi a neustále je pro-
mýšlet. Ale na druhou stranu je dobré vnitřně 
se netrestat ještě za to, že cítím strach nebo roz-
mrzelost (ať už se týká obav o vlastní zdraví, ro-
dinu, příjem, zaměstnání, cokoli). Přijměte tyto 
pocity jako normální doprovod nenormální si-
tuace, ve které se nacházíme. Nezhoršujte je tím, 
že je budete sobě (nebo druhým okolo) vyčítat. 
Přijměte svou slabost nebo limity v možnostech 
(jakýchkoli) řešení. Na druhou stranu snažte se 
nedávat těmto negativním pocitům nadměrný 
průběh. Jak toho nejsnáze dosáhnout? Tím, že:

2. Mějte plán. Mějte plán, co dělat, čím se za-
bývat. Sepište si úkoly, nápady na domácí 

činnost, co si uvaříte, co uklidíte, co si přečte-
te. Naplánujte si své činnosti dopředu – klidně 
po hodinách, jako ve škole. Řekněte si dopředu, 
čemu se kdy budete věnovat a také se tomu vě-
nujte. Ať už máte přílišnou náladu a motivaci, 
nebo ne. Dbejte na to, aby bylo ve vašem plánu 
dostatek ROZMANITÝCH aktivit, které by pokrý-
valy všechny důležité oblasti:
a)  sociální (videochat se známým, hra s dětmi, 

telefonát babičce)
b)  relaxační (odpočinek, četba románu, lepení 

letadla...)
c)  pohybová/sportovní (domácí cvičení, kliky 

a dřepy, tanec, aerobic...)

d)  pracovní/studijní (obzvláště pokud do prá-
ce nyní nechodíte – snažte se dělat něco ob-
tížného, co souvisí s vaší prací nebo profesí. 
Pokud to není možné, vzdělávejte se v ně-
čem užitečném – ale tak, aby to nebylo úplně 
jednoduché)

3. Také ostatní běžné aktivity (jídlo, spá-
nek apod.) se snažte činit co možná nejvíce 

pravidelné. Rytmus a předvídatelnost snižuje 
stres a jeho doprovody. Neponocujte. Běžte spát 
spíše dříve, ráno dříve vstaňte a dělejte něco uži-
tečného nebo zajímavého.

4. Dejte si velký pozor na alkohol (případ-
ně drogy), který může velmi zhoršit (po pr-

votním účinku, ve kterém stres snižuje) průběh 
stresové reakce, úzkosti, paniky. Pokud víte, že 
takový průběh následkem alkoholu zažíváte 
(např. během kocoviny), snažte se jej úplně vyne-
chat. V každém případě konzumujte alkohol obe-
zřetně (maximální doporučené množství jsou 
1–2 dávky, tj. sklenice vína, láhev piva apod., 
denně podle vašeho pohlaví a hmotnosti).

5. Zařaďte pohyb, a to v dostatečné míře. 
Není pravda, že doma nelze cvičit. Najděte 

vhodné formy, protahujte se, posilujte, hýbejte 
se – jak to jde.

6. Neřešte významné věci, které nyní řešit 
zodpovědně nejdou – neplánujte dovole-

nou (prostě nikdo na světě neví, jaká bude situ-
ace za tři měsíce), nekupujte byt, nedělejte žádné 
zásadní změny ve svém životě, které nejsou AB-
SOLUTNĚ nutné. Odložte projednávání těchto zá-
ležitostí v rodině, s kolegy nebo partnery. Dejte 
si „moratorium“ (zákaz) tyto záležitosti společně 
řešit v tuto chvíli a bavit se o nich, než se situace 
vyjasní a vy budete mít více informací a možnos-
tí odhadnout, co bude a nebude možné.

7. Pokud se díky současné krizi dostane-
te do objektivně nepříznivé situace (fi-

nanční, zdravotní, psychologické, sociální), snaž-
te se nepanikařit a vyhledat pomoc – poraďte se 

s blízkými, kamarády, kolegy. Nezůstávejte se 
svým problémem sami. I pouhý hovor s druhým 
člověkem, který pro vás objektivně příliš udělat 
nemůže, může mít velký vliv na to, jak svou situ-
aci budete vnitřně prožívat a jaké kapacity pro 
její řešení budete následně mít.

8. Hledejte v sobě i v okolí spíše to, co je 
pozitivní, než to, co je problém a nefun-

guje. Uvědomte si, že v situaci izolace doma pla-
tí ještě stokrát více než kdy jindy, že „čemu se 
vystavíte, to budete žít“. Budete-li hltat pouze 
negativní zprávy, budete žít v negativním dušev-
ním stavu. Vaše naštvání nebo úzkost se bude 
zvyšovat. Budete-li se snažit chovat pozitivně, 
pomáhat a podporovat druhé, hledat naději – 
nejen že budete pomáhat světu, ale i vy sami se 
budete daleko lépe cítit.

9. Připravte si krizové scénáře. Připrav-
te si plán pro případ nemoci (včetně one-

mocnění koronavirem), finanční tísně, ztráty za-
městnání. To neznamená, že byste se měli těmito 
možnostmi dlouhé hodiny zabývat. Naopak. Na 
druhou stranu nevyhýbejte se těmto tématům 
a ujasněte si základní postupy nebo možnosti, 
sepište si úkoly/kontakty „pro případ“ a podob-
ně. Může vám to pomoci v tom, že pokud se cí-
títe mentálně připraveni (i na eventuality, kte-
ré pravděpodobně nenastanou), budete se cítit 
méně ohroženi.

10. Nezapomínejte prosím na nejvíce 
ohrožené lidi – seniory, nemocné, 

lidi v jakékoli krizi (sociální, vztahové, materi-
ální) a psychicky nestabilní jedince (včetně těch, 
o kterých víte, že v minulosti prožili psycholo-
gicky nestabilní období nebo duševní onemoc-
nění). Buďte s nimi prosím v kontaktu a snažte 
se k nim být co nejvíce ohleduplní, nápomocní 
a vstřícní. Nikdy nevíte (a platí to nyní dvojná-
sob), kdy stejné ohledy a stejnou pomoc budete 
sami potřebovat.

Děkuji moc za šíření těchto tipů. Mějme se 
rádi, podporujme se, držme si palce.

Dalibor Špok, psycholog, psychoterapeut

Desatero, jak vydržet při nuceném pobytu doma 
během epidemie koronaviru (a nezbláznit se z toho)

Modlitba 
Nauč mne, Pane, umění malých kroků

Antoine de Saint-Exupéry

Neprosím o zázrak, Pane, ale o sílu pro všední 
život. Nauč mě umění malých kroků. Učiň mě 
vynalézavým a sebejistým v pravý čas. Obdař 
mě vnímavostí, abych dokázal odlišit prvořadé 
od druhořadého.

Prosím o sílu kázně a míry, abych jen tak ne-
proklouznul životem a své dny si rozumně roz-
dělil, abych neprospal záblesky světla a vrcholy 
a abych si našel alespoň tu a tam čas pro zážitek 
krásy a umění.

Utvrzuj mě v tom, že snít o minulosti nebo bu-
doucnosti mi nepomůže. Pomoz mi co nejlépe 
zvládnout to, co je mi nejblíže, pomoz mi brát 
právě prožívanou hodinu za nejdůležitější.

Chraň mě před naivní vírou, že v životě musí 
jít vše hladce. Daruj mi střízlivé poznání, že těž-
kosti, porážky, neúspěchy i zklamání jsou při-
rozenou součástí života, že díky jim rosteme 
a dozráváme.

Připomínej mi, že city se často stavějí proti 
rozumu. Pošli mi v pravé chvíli někoho, kdo má 
odvahu říct mi pravdu s láskou. Chléb každoden-
ní dej mi pro tělo i duši, projev Tvé lásky – přá-
telské echo, a alespoň tu a tam náznak, že jsem 
v něčem užitečný.

Vím, že hodně problémů se neřeší konáním; po-
moz mi, abych dokázal čekat. Ať vždy nechám Tebe 
a ostatní domluvit. Vždyť to nejdůležitější si člověk 
neříká sám, to nejdůležitější mu bývá sděleno.

Ty víš, jak moc potřebujeme přátelství. Dej, 
abych dorostl do této nejkrásnější, nejtěžší, 
nejriskantnější a nejvzácnější záležitosti živo-
ta. Vnukni mi správnou chvíli a správné místo, 
kde můžu zanechat balíček dobra, slovy nebo 
bez slov.

Chraň mě před strachem, že bych mohl pro-
marnit svůj život. Nedej mi to, co si přeju, ale to 
co potřebuji.

Nauč mě umění malých kroků.
(zdroj: P. Vojtěch Kodet, O. Carm. www.vojtechkodet.cz)
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•  v herbáři našeho muzea je přibližně 55 tisíc po-
ložek, z toho víc jak 35 tisíc nasbíral v 80. letech 
Vít Grulich? Nejstarší položka mikulovského her-
báře je kerblík třebule sebraný z vrcholu Děvína 
v r. 1838. Pro srovnání – herbář Univerzity Karlovy 
má zhruba 2,5 milionu položek.

•  v meziválečném období přišla do našeho kraje 
tisícovka Bulharů, kteří prosluli pěstováním ze-
leniny? Dosahovali toho zálivkou před svítáním, 
a proto úsloví: Dře jako Bulhar!

•  19. 3. Mira Králík: Všem Josefům zdar! P. S. Letos 
budou aleje čisté. 

•  Okresní archiv Mikulov má osm zaměstnanců, 
z toho pět žen? Nejstarší má 62, nejmladší 41 let. 

Ředitelem je Mgr. Miroslav Svoboda, Ph. D. 
(46 r.).

•  1. 4. je Den ptactva? V Mikulově můžeme zastih-
nout kolem sta druhů ptáků. Největší je labuť 
(délka 150 cm/váha 15 kg) či orel mořský (přele-
tuje nad městem), velký je i čáp či výr. Nejmenšími 
jsou střízlík (9 cm/10 g) a králíček (8 cm/6 g).

•  seniorů nad 65 let je v Mikulově 1 554, z toho 
904 žen a 650 mužů? Celkem nás je: 7 311 – 3 829 žen 
a  3 482 mužů.  

•   Ze sportu: Úsměv v roušce – Koronavir 1:0
Jaromír Crhan

t.: 728 161541

 Miláčku? Joo, ale 1–2 m!

Víte, že...

Mikulovské 
švadlenky 
Mikulov nebyl jen mezi prvními městy, 
kde bylo jménem starosty nařízeno noše-
ní roušky na veřejnosti, ale také jedním 
z prvních měst, kde se jak amatérské, tak 
profesionální švadlenky a krejčí rozhodli 
pomoct široké veřejnosti v boji s koronavi-
rem a začali šít roušky. 

Mnozí z nás si sedli k šicímu stroji po dvaceti 
letech, někteří se vrátili ke své profesi a někte-
ří i poprvé. Ale každý, kdo přispěl tím, že zajis-
til alespoň své blízké a opatřil je rouškami, je 
hrdina. Největší dík patří těm, kteří se rozhodli 
nezištně obdarovat širokou veřejnost. Některé 
naše modely nemusely být úplná hitparáda do-
vednosti, ale věřte, že každý z nás do toho dal 
vše, co mohl, hlavně svou duši a čas. 

Roušky šijeme většinou zdarma nebo za 
malý příspěvek na materiál či za komoditu 
tomuto kraji nejběžnější – víno. Lidé, kteří si 
u nás nechali šít roušky, však oceňovali naši 
práci také květinou, čokoládou, ovocem i fi-
nančním příspěvkem. Pro ty, kdo tráví mnoho 
hodin u stroje, jsou velmi důležité také vaše 
povzbudivé komentáře na sociálních sítích. 
Ne všem jsme stihli poděkovat. 

Děkujeme také všem, kteří se rozdělili o lát-
ky, provázky, keprovky, gumy, nitě a darovali je 
švadlenkám, či zapůjčili šicí stroje. Tím jste také 
přispěli k rychlejšímu zvládnutí této pandemie. 
Mnohdy jste svými darovanými designovanými 
látkami přispěli k optimističtějšímu nošení tohoto 
nezvyklého „doplňku“ zvláště u dětí a mládeže.

Šili a šijí:
Dáša Ondroušková, Jana Zvonková, Veronika 
Šenkýřová, Zdena Huserková, Eva Kubištel, Mar-
tina Dohnálková, Jitka Kvěchová, Lenka Jadrná, 
Veronika Pečinková, Marie Michnová, Táňa Dani-
elová, Anna Gorčíková, Falkom Komárkovi, Soňa 
Kalianková, Sylva Garčicová, Erika Hanušková, 
Pavlína Ježová, Petra Campell, Nemešovi, Lucie 
Galová, Mrňouskové Dětské centrum, Michaela 
Zvonková, Veronika, Alena, Hana Haberlandová, 
Alena Mágrová, Renata Březinová, Lýdie Kunde-
rová, Jitka Lovečková, Renata Lintnerová, Renata 
Holcová, Ida Dobešová, Vlasta Klimešová, Jana 
a Anna Richterová, Renata Houbová, Iveta Va-
šíčková, Blanka Táborová, Hana Zejdová, Sylva 
Chludilová, Radka Kauerová, J. Bilíková, Lenka 
Láznická, J. Ježová, J. Vincíková, M. D. Kremlová, 
Mirka Hrušková, Martina Michalisková, Lenka 
Krupková, Martina Pluháčková, Silvie Pospíšilo-
vá, Iva Gebauerová, Dagmar Hráčková a spousta 
dalších super žen i mužů a dětí, o kterých nevíme 
a kteří přispěli k akci „Zarouškujeme Mikulov, 
stříháním, žehlením nebo jen respektováním 
‚šicích maminek‘.“ (zdroj: FB M!kulov)

Věříme, že všichni nosí roušky a společně 
vše zvládneme, abychom se co nejdříve po-
tkali s úsměvem na tváři, ne se smutkem pod 
rouškou…

Mikulovské švadlenky, ale i členky redakční rady 

Ilona Salajková a Silvie Pelant Janatová

Vážení 
občané,

jsme moc rádi, že do-

držujete přísná na-

řízení vlády ohledně 

karantény. Tato situ-

ace je pro nás všech-

ny velmi náročná a jen společně můžeme docílit 

toho, že se situace brzy vrátí do běžného chodu. 

Je proto hlavně na nás všech, abychom se pokusili 

omezovat sociální kontakt na maximum.

Na základě uplynulých víkendových zkušeností bylo 
město nuceno po dohodě s CHKO Pálava uzavřít miku-
lovský lom pro návštěvníky. O víkendu se zde bohužel 
setkalo velké množství lidí.

Městská policie Mikulov pravidelně kontroluje dodr-
žování nošení roušek či jiných ochranných pomůcek 
přes ústa a nos. Strážníci mají ve služebních vozidlech 
k dispozici roušky navíc, které poskytnou všem, kteří 
je stále nemají. Společně s kontrolou nošení ochran-
ných pomůcek také kontrolují dodržování omezení 
volného pohybu.

Prosíme, buďme nyní všichni na jedné lodi a dodr-
žujme tato nepříjemná opatření. Čím dříve se je 
naučíme dodržovat, tím dříve se všichni vrátíme ke 
svým běžným životům. Navíc tím chráníte zdraví své 
a svého okolí. Zdraví by mělo být pro každého z nás 
na prvním místě. 

Děkujeme všem dobrovolníkům, kteří šijí rouš-

ky a darují je všem potřebným. Děkujeme i všem, 

kteří přísná nařízení dodržují.

V případě dotazů se obracejte na:

•  Městská policie Mikulov – 519 444 656

•  Zdravotnická záchranná služba Mikulov –   
519 510 372

•  Hasičský záchranný sbor Mikulov – 950 616 111

•  Celostátní informační linka zřízená 
ke koronaviru – 1212

•  Dotazy a řešení úředních záležitostí – volejte 
podatelnu Městského úřadu, kde budete přepojeni 
na patřičného úředníka – 519 444 555

Děkujeme všem a věříme, že spolu to zvládneme. 

Dominik Ryšánek, Mikulovská rozvojová 

Spolek Národy Podyjí vyzval nejenom své 
členy ke sdílení receptů v době koronavi-
rové. A první kdo zaslal svůj recept byl Nico 
Korlaar / Nizozemská kuchyň. 

Podle něj stačí ulovit v přírodě pár líst-
ků divokého česneku a bude se hodit i starší 
chleba.

Máslo s divokým česnekem na topince:
100 g másla
čerstvý divoký česnek
mořská sůl
pár kapek citrónu

V misce smícháme všechny ingredience, zaba-
líme ve formě válečku do pečícího papíru a ne-
cháme ztuhnout v lednici.
 Národy Podyjí

Recept pro dnešní dny

AKTUÁLNÍ 
TÉMA
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Okrašlovací spolek Mikulov ve spolupráci 
se Správou CHKO vydal fotografického prů-
vodce po rostlinách Pálavy. „Zisk z prodeje 
knihy použijeme k financování svých akti-
vit, jako jsou výsadby stromů, péče o zeleň 
a krajinu,“ říká za Spolek spoluautorka He-
lena Prokešová. 

Vybrat stovku druhů ze zhruba 1300, které na 
území chráněné krajinné oblasti Pálava rostou, 
nebyl lehký úkol. Autoři zvolili jak druhy relativ-
ně běžné, které jsou ale na Pálavě hojné a nepře-
hlédnutelné, tak ty, které jinde v České republice 
rostou jen velmi vzácně nebo vůbec. 

„Každému druhu je věnována jedna dvou-
strana, text seznamuje s rostlinou, její ekologií 
a rozšířením. Nechybí tipy na místa, kde na tyto 
druhy můžete narazit téměř s jistotou. Na protěj-
ší stránce pak každou rostlinu představuje jedna 
či více fotografií,“ přibližuje Helena Prokešová, 
botanička Správy CHKO Pálava. Na textech spo-
lupracovala s Kryštofem Chytrým z Masarykovy 

univerzity, který je i autorem řady fotografií. 
Dalšími autory fotografií jsou Jan Miklín, Jiří 
Kmet, Dana Holubová, Jiří Danihelka, Lubomír 
Hrouda, Iva Michalcová. 

V úvodu knihy jsou představeny hlavní bio-
topy, podle nichž je kniha členěna, nechybí ani 
přehledná mapka. „S formátem A6, praktickou 
kroužkovanou vazbu a kvalitním tiskem na pev-
ném papíru jde o průvodce, který se snadno ve-
jde do kapsy a pomůže poznat kvetoucí rostliny 
při výletech na Pálavu,“ říká šéf Správy CHKO 
Pálava Jiří Kmet. 

Zisk z prodeje knihy použije Okrašlovací 
spolek k financování své činnosti pro krajinu 
a přírodu Mikulovska. K aktivitám spolku pat-
ří výsadby dřevin (například mandloňová alej 
k 30. výročí sametové revoluce), péče o farní za-
hradu kostela sv. Václava v Mikulově či stromy 
a zeleň v okolí města.

Knihu, která má 216 stran, je možné objednat 
na adrese http://bit.do/100palavskych nebo za-
koupit v Turistickém informačním centru Miku-
lov za 199 korun. Jitka Sobotková , foto: SCHKO

Pomíjivá krása nepatrných

Obvykle na přelomu března a dubna – někdy o něco dříve, někdy 
později, podle počasí – se po zimě ještě spící vápencové stepi 
probouzejí k životu. Dříve, než se všechny ostatní rostliny stačí 
třeba jen rozkoukat, jsou vzhůru a dávno čilé efeméry – drobné 
kytičky s velmi krátkým životním cyklem. Vyklíčí, vyrostou, vykve-
tou a zaplodí během několika málo týdnů a během letních veder 
bezpečně odpočívají v půdě v podobě semen. Bělost skal doplňují 
bíle kvetoucí lomikámen trojprstý, osívka kulatoplodá, penízek 
prorostlý, plevel okoličnatý a rožce lepkavý, nízký a pětimužný. 
Různé odstíny modré barvy zastupuje několik druhů drobných 
rozrazilů – od světlé přes blankytnou až po tmavomodrou to jsou 
rozrazil laločnatý, břečťanolistý, časný, jarní, Dillenův, rolní a troj-
laločný. Světle modře kvete pomněnka chlumní. Jásavou růžovou 
dodávají hluchavka objímavá a pumpava rozpuková. Bledě žlutá 
patří tařince kališní. Velikou vzácností je violka nejmenší – v celé 

České republice ji nenajdeme nikde jinde než na Pálavě, a to pouze na dvou místech. Stejnou dobou jako efeméry 
rozkvétá jasnou žlutou i drobná cibulovina křivatec nizoučký. Krása nepatrných bývá někdy ta největší.

Pestrobarevný lesní koberec 

Začátkem dubna scházíme ze stepí 
do dubohabrových lesů a svůj pohled 
věnujeme nikoli korunám, nýbrž zemi. 
Stromy jsou totiž ještě bez listí a rela-
tivně světlomilné rostliny, které žijí 
v jejich podrostu, využívají jedinečnou 
příležitost, kdy mají v lese dostatek 
světla, aby mohly vykvést. Snaží se 
o to téměř všechny najednou, a proto 
je lesní půda celá pokryta pestroba-
revným kobercem jejich květů. Bílou 

barvu reprezentuje sněženka podsněžník, sasanka hajní, zapalice žluťuchovitá a částečně i dymnivka dutá, která 
však vytváří i růžovou formu. Růžovou barvu dále přináší dymnivka nízká, vzácně i dymnivka bobovitá a nezelený 
parazitický podbílek šupinatý. Žlutě září sasanka pryskyřníkovitá a křivatce žlutý a nejmenší. S červenomodrou 
se o něco později přihlásí plicník lékařský a se sytě fi alovou violky vonná a křovištní, později i světlejší violka 
divotvárná. Zajímavostí jsou zelené kvítky pižmovky mošusové seskupené po pěticích do tvaru kostiček. Jarní 
les má tak díky všem těmto květům kouzelnou atmosféru. Helena Prokešová, Správa CHKO Pálava

Z naší přírody

Vychází kniha „100 pálavských rostlin“ 

Stávající situace nás vede k pozastavení, k uvě-
domění si, co je pro naše životy opravdu důle-
žité, co je opravdu podstatou života a co je jen 
„bonus“navíc a zda se bez něho obejdeme, nebo 
jsme na něm závislí. Máme teď možnost být 
v přítomném okamžiku sami se sebou a se svý-
mi blízkými. To je druhá strana mince zvané ko-
ronavirus. Soňa Mitra Pavlincová

Je to možnost

Mikulovský „vrchař“, vtipný vypravěč Leoš 
Bařina, který má v mikulovské knihovně 
nejnavštěvovanější besedy, se rozhodl při-
spět ke zlepšení všeobecné atmosféry tím, 
že nás provede on-line svými cestami, zá-
žitky a výstupy.

Vypravte se na FB Leo Hammet za dobrodruž-
stvím. Jeho příběhy jsou doplněné bohatou fotodo-
kumentací. Vylezete s ním na Sněžku, Gerlachov-
ský štít, Triglav a další velikány, navštivte země 
a poznejte jejich kulturu. V nejbližší době zřejmě 
nikam nevycestujeme, tak pojďte putovat alespoň 
virtuálně. Každý den si můžete přečíst o dalších 
dobrodružstvích. https://www.facebook.com/
kirk.hammet.79, https://www.facebook.com/
knihovna.mikulov/ Ilona Salajková

Cestujte on-line 
s Leošem Bařinou
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ŠKODA

SCALA
K

Výkupní bonus Produktový K

2

OD
K = +

SLA S A AK OD
ŠKODA SCALA 125 let.

ŠKODA.

AGROTEC a. s.

www.agrotecauto.cz

Část stránky
Rozměr v cm
šířka × výška

Cena (bez DPH)

1/16 6 × 5 600 Kč
1/8 12 × 5 nebo 6 × 10 1 200 Kč
1/4 12 × 10 2 400 Kč
1/2 18,5 × 12 4 500 Kč

celá strana 18,5 × 25,5 9 000 Kč

Chcete inzerovat?
CCCena (bez DPH)

Více info na 

www.zpravodajmikulov.cz 

a na tel.: 608 828 699.

Pranostiky na duben

• Prší-li na 1. dubna, bývá mokrý máj.
• Je-li Zelený čtvrtek bílý, tak je léto teplé.
• Když na Velký pátek hřmí, na poli se urodí.
•  Prší-li v noci na Bílou sobotu, bude málo 

třešní.
•  Prší-li na Boží hod velikonoční, budou všech-

ny neděle až do letnic deštivé.
• Na svatého Jiří vylézají hadi a štíři.
• Když před Jiřím rosa, to před Michalem mráz.
• Svatého Marka deštivo – sedm týdnů blátivo.  
• Po teplém Marku se často ochlazuje.
• Jaký duben – takový říjen.
• Když duben laškuje, bývá sena a obilí.
•  Pakli mokrý a zimavý duben, jest úroda na 

víno.
• Studený a mokrý duben plní sklepy a sudy.

Připravila Jitka Sobotková,

(zdroj: Jan Munzar, Medardova kápě aneb pranostiky očima meteorologa)
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GSS Mikulov 
v čase koronavirové 
epidemie
„Zpráva o uzavření škol nás zastihla zcela nepři-
pravené. Poslední den výuky jsme se s našimi 
žáky rozloučili v dobré víře, že se opět za pár týd-
nů setkáme. Nikdo nemohl tušit, že se tyto „chřip-
kové prázdniny“ protáhnou do řádů měsíců. Uči-
telé stejně jako rodiče i žáci se učí v nové situaci 
orientovat a pokud možno vše profesionálně zvlá-
dat,“ vysvětluje ředitel Gymnázia a střední odbor-
né školy Mikulov Mgr. Roman Pavlačka, Ph. D. 

„Školy v České republice se uzavřely ve 
středu 11. 3. 2020. V podstatě ihned jsme za-
čali připravovat formy vzdáleného vzdělávání. 
Komunikaci s žáky všech oborů běžně realizu-
jeme prostřednictvím informačního systému 
školy (aplikace Bakaláři, Google mail a veřejně 
přístupná složka „Učební materiály“ na webu 
školy). O tento informační systém se opíráme 
i nyní,“ doplnil ředitel. 

 Další možností komunikace, se kterou vedení 
školy nově pracuje, jsou videokonference. První 
úspěšnou videokonferencí se stala porada učitelů 
dne 17. 3. 2020, která měla 100% účast. Hned ná-
sledující den jsme nastartovali online vzdělávání 
maturitních oborů dle speciálně připraveného 
rozvrhu. V praxi to vypadá tak, že žáci mají k dis-
pozici jednu vyučovací hodinu týdně z každého 
předmětu dle vzdělávacího plánu, kterou realizu-
jeme prostřednictvím Google aplikace Meet.

Na učebních oborech učitelé aktivně komu-
nikují s žáky prostřednictvím již v minulosti 
vyzkoušených nástrojů a aplikací, jako je napří-
klad Facebook, Whatsapp apod. Naše žáky vy-
bavujeme i praktickými dovednostmi, jak uvádí 
paní učitelka Iva Šrámková: „Například v online 
technologii šití si všichni žáci nastříhali a ušili 
roušku a do druhého dne ji dokončili s použi-
tím dvou druhů stehů. Kromě vzdělávání je zde 
ideální možnost pro sdělení radostí či starostí 
nebo si jen tak ‚pokecat‘. Každodenní neformál-
ní kontakt s učiteli a spolužáky, to je to, co žá-
kům zřejmě chybí.“

Díky videokonferencím vznikl prostor pro 
konzultace, vysvětlení nového učiva, zpřesnění 
zadaných úkolů a především k diskuzi o současné 
situaci. Plánování výuky probíhá podobně jako 
ve škole, jen učitelé mají k dispozici jiné nástroje. 
Ze školního vzdělávacího programu vybíráme zá-
kladní učivo. Pro zajištění efektivity vzdělávání 

je důležité zdůraznit, že každý žák nese svou od-
povědnost za výsledek. Učitel nemůže vše kont-
rolovat, jeho práce je založena na důvěře. Žáci 
věnují přípravě mnohem více času. 

Práce mladších dětí na víceletém gymnáziu se 
neobejde bez spolupráce a pomoci rodičů. Sna-
žíme se, aby naši žáci nebyli přehlceni přemírou 
odkazů na učivo a úkoly. Učitelé upřednostňují 
formativní a motivující hodnocení žáků a vy-
mýšlí efektivní způsoby předávání informací. 
Nová situace ve vzdělávání s sebou nese některé 
problémy, které řešíme na základě připomínek 
učitelů, rodičů i žáků. 

Chápeme, že v této době je třeba pečlivě zvá-
žit množství učiva a více podporovat rozvoj kom-
petencí, schopností a hodnot důležitých pro ži-
vot. Naše rodiny se mohou ocitnout ve složité 
životní situaci. Soudržnost, podpora a pomoc 
potřebným jsou těmi hodnotami, které můžeme 
právě teď naší mladé generaci předávat.

Oslovili jsme některé žáky, aby se s námi po-
dělili o první dojmy z nového způsobu výuky. 

Žáci kvarty mimo jiné oceňují možnost dovy-
světlení učiva, mohou své spolužáky vidět i sly-
šet jako v běžné výuce, takže jim nechybí soci-
ální kontakt. Přiznávají, že občas jsou přehlcení 
úkoly a upřednostnili by větší zaměření na na-
ukové předměty – například výtvarná výchova 
by se online vyučovat nemusela. 

Z oboru pečovatelské služby nám Veronika sdě-
lila: „Pro mne je to moc důležité, vidím se se třídou 
a paní učitelkou.“ Na tom se s ní shodují i ostatní. 
Václav k tomu dodává, že je to i zábavné a Martina: 
„Probíráme nové učivo, a pokud si s něčím nevíme 
rady, paní učitelka nám hned pomůže.“ 

Třetí ročník se tak v klidu může připravovat na 
závěrečné zkoušky. Žákyně 3. ročníku Hotelnic-
tví, Klára Bezděková, dodává: „Podle mě je to 
docela fajn. Doma se sice trochu nudím, ale hlí-
dám mladší sestru. Je super, když učitelé pomocí 
videokonferencí mohou vysvětlit učivo a pokra-
čovat ve výuce. Je fakt, že někteří ještě hledají 
efektivní cestu. Díky online spojení neztrácíme 
lidský kontakt s učiteli i spolužáky.“

„Po týdenním provozu jsme si vyžádali zpět-
nou vazbu od rodičů, žáků i učitelů a zavádíme 
pravidelné konzultační online hodiny přes link 
zveřejněný na webových stránkách školy. Jeho 
využití plánujeme i do budoucna jako další al-
ternativu k třídním nebo osobním schůzkám,“ 
dodává ředitel Pavlačka.

Kolektiv autorů GSS Mikulov 

pod vedením Beaty Kynclové

Kouzlo jara 
My si ve školce na Habánské piplali skoro 
tři týdny vajíčka… 

Děti je každý den pozorovaly, doplňovaly 
vodu pro potřebnou vlhkost, stříhal se „metr“, 
kde byl znázorněn vývoj ve vajíčku.

Přišel den, kdy jsme zůstali kvůli přerušené-
mu provozu MŠ doma, a děti tak přišly o nádher-
né zážitkové učení – o líhnutí kuřátek. 

Ve středu 18. 3. se nám začala klubat první 
něžná mláďátka a do dvou dní nám jich na všech-
ny strany pípalo osm. 

Tuto krásu jsme jim pro tentokrát mohli 
ukázat přes web naší školky formou reportáže. 

Prožíváme čas velkých změn, které se kvůli koronavirové epidemii a s tím spojenými opatřeními dějí. 
Ve školách i školkách by za běžných okolností byl čilý ruch. Vše se ale v březnu zásadně proměnilo. S obrovskou změnou se musejí vypořádat jak žáci, stu-

denti a děti, tak i učitelé a všichni školští pracovníci a zejména rodiče. 
Je to nelehká doba, ale život se nezastavil. Funguje on-line výuka. Objevilo se spousta alternativních způsobů výuky díky moderním technologiím. 

 Ředitelky a ředitelé škol i školek jsem vyzpovídala, zajímalo mne, jak funguje (ne)výuka, jak komunikují učitelé se svými žáky a studenty, co to pro 
všechny znamená a jaké jsou kladeny i na vyučující nároky v této nelehké době.  Jak probíhal „poslední“ školní den a zda někdo ze studentů je také 
aktivně zapojen do dobrovolnické činnosti. 

Začtěte se do příběhů z mikulovských škol i školek a děkuji všem, kdo se do sdílení zapojili.  Jitka Sobotková

Mikulovské školy a školky v nelehké době

» Kuřátka ve školce
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Pokud se chcete podívat mrkněte na www.mshabanska.cz do aktualit.
Toto kouzlo jarní přírody dětem moc rádi zopakujeme hned, jak se vše 

uvede zase do normálu.

Co se u nás ještě (ne)událo: 
•  Dětem jsme také přes webové stránky zadali „domácí kuřecí víkendo-

vý úkol“ a díky aktivním rodičům ho splnilo dvanáct domácností, což 
je velký úspěch. 

•  Na dálku jsme podpořili také „ponožkový den“, kdy si lidé 21. 3. obléka-
jí rozdílné ponožky na podporu nemocných Downovým syndromem. 
Podporu tohoto projektu jsme měli ve školce v plánu. 

•  Poslali jsme devatenáct nádherných obrázků dětí jako poděkování pro 
všechny zdravotníky a záchranáře.

•  Ušili jsme přes 300 domácky vyrobených roušek. Kolektiv "Zeleného ráje" 

Novinky ve Sluníčku
Lenka Říhová, ředitelka MŠ Sluníčko, Pod Strání, nám na otázku „Jak 
prožíváte tento čas v mateřské škole Sluníčko?“ odpověděla: 

„Právě sedím doma u PC a vyřizuji běžnou korespondenci. Připravuji 
dodatek ke směrnici o úplatě, abych mohla rodiče seznámit s prominutím 
školného v době uzavření MŠ. 

Všechny pracovnice školy provádí postupně desinfekci školy, přesazo-
vání květin. Věnují se administrativě, úklidu kabinetů, samostudiu. Počí-
táme i s nátěrem zahradního nábytku. Paní uklizečka šije a šije. Roušky. 
S proužkem, s kocourem, s myškou nebo jen bílé. Zásoby vyřazeného ložní-
ho prádla z MŠ našly uplatnění! Ušité jsme je osobně předali Městské policii 
v Mikulově.“ Jitka Sobotková

Život na ZŠ Hraničářů 
•  Po oznámení nařízení o uzavření škol byl tak akorát čas se s žáky roz-

loučit, dát přes náš informační systém a webové stránky vědět rodičům 
a všem doporučit, aby tyto informační kanály nadále sledovali. 

•  Následovalo období, ve kterém jsme si nastavovali pravidla vzájemné 
spolupráce a komunikace mezi učiteli, žáky a rodiči, spojené s distribucí 
učebních materiálů. 

•  Na prvním stupni jsou paní učitelky v co nejužším, v dané situaci mož-
ném, kontaktu jak s žáky, tak jejich rodiči. Vyučující 2. stupně pak vesměs 
komunikují s žáky a rodiči elektronicky.

•  S respektem k tomu, že část žáků nemá přístup k internetu a potřeb-
né vybavení, je škála předávání učebních materiálů a informací napříč 
celou školou široká, od tištěné podoby až po online výuku pomocí do-
stupných technologií.

•  Nová situace klade zvýšené nároky na všechny aktéry. S obrovským re-
spektem oceňuji aktivní přístup rodičů, kteří i přes veškeré vlastní po-
vinnosti jsou v době plné nejistoty svým dětem velkou oporou, a chtěl 
by jim za to poděkovat. 

•  Vím, že v tomto směru se mohu plně spolehnout i na všechny pedagogic-
ké pracovníky naší školy. Napsal jsem svým žákům, že mají před sebou 
velkou výzvu a jedinečnou příležitost – naučit se učit. V žádném případě 
bych si nedovolil tuto informaci adresovat jejich rodičům. Komunikujte 
s námi, rodič není (až na výjimky) učitel a jsme proto pro vás i vaše děti 
na dálku k dispozici. Ujišťuji vás, že i pro veškeré učitelstvo je dnešní 
situace velkou profesní výzvou a přijímáme ji s pokorou.

•  Všem našim svěřencům se snažíme poskytovat zpětnou vazbu na jejich 
vykonanou práci, oceňovat jejich pokrok a podporovat je v udržování 
pozitivního myšlení.

•  Ta doba bude ještě dlouhá a náročná. Jsem si jist, že v době, kdy si něco 
z mých řádků možná přečtu ve Zpravodaji, budu ta slova považovat za 
vyřčená v pravěku. Ale tak to holt na tom světě chodí.

•  Co se týká dobrovolnictví – jen předpokládám, že naše děti pomáhají ve 
svých rodinách, babičkám a dědečkům přinesou na otočku nákup a pak 
jsou ve svém soukromí. Víc si myslím, ani udělat nemají.

•  Přeju hlavně zdraví všem. Všechno ostatní doženeme.
Miroslav Pokorný, ředitel školy 

Jak zvládají výuku na dálku 
na ZŠ Valtická? 
Samozřejmě různě. O uzavření škol jsme se dozvěděli během velké pře-
stávky z internetu. V tom týdnu byli někteří učitelé i s panem ředitelem 
Mgr. Rostislavem Souchopem a žáky 2. stupně na lyžařském kurzu v Krko-
noších, museli jsme tedy komunikovat na dálku. 

Než jsme vše ověřili, zbyl nám čas pouze na to informovat žáky a hlavně 
jejich rodiče. Najednou nám ze dne na den zůstaly prázdné třídy bez žáků. 
Když se ukázalo, že tento stav bude trvat delší dobu, začali jsme řešit na 
obou budovách Valtické i Pavlovské, jak bude výuka fungovat dál. 

Jinak to může probíhat u mladších školáků, kteří to nezvládnou sami 
a jsou odkázáni na pomoc rodičů, jinak u žáků starších, pro které je tato 
situace možností dokázat svoji samostatnost. 

Každá paní učitelka nebo pan učitel nejlépe znají své žáky a podle jejich 
schopností, technických a časových možností rodiny se snaží individuálně 
řešit zadávání úkolů a případné vysvětlování učiva. K tomu využívají we-
bové stránky naší školy i další moderní komunikační technologie. 

Děti i rodiče si na jejich využití velmi rychle zvykli. Díky nim vytváří 
také různé materiály k ověřování dílčích pokroků. Většina dětí i rodičů 
tuto situaci zvládá. Pokud někdo přístup na internet nemá, nosí jim paní 
učitelky úkoly do schránky. V této mimořádné situaci musíme o to více 
držet všichni pospolu. Vedení školy, učitelé, rodiče i naši žáci. 

Na tomto místě bychom chtěli velmi poděkovat rodičům a popřát jim 
kromě pevného zdraví také hodně sil, protože bez jejich podpory a pomoci 
by to naše děti nezvládly. 

Děti chválíme za snahu plnit zadané úkoly i za jakoukoliv zpětnou vaz-
bu. Všichni doufáme a pevně věříme, že to spolu zvládneme a že se brzy 
opět potkáme ve škole.  Hana Míčková

Mimořádná výzva 
pro osaměle žijící SENIORY

POMŮŽEME VÁM, OBSTARÁME NEZBYTNÉ NÁKUPY 
– POTRAVINY, LÉKY, DROGERII

JSTE SENIOR? A POTŘEBUJETE POMOCT?
Volejte v pracovní dny 

od 8:00 do 14:00 hodin 
Město Mikulov, odbor sociálních věcí

na telefon: 519 444 607, 519 444 532

Mimo pracovní dobu volejte
Tel.: 608 109 030, 724 168 684,

722 259 224, 773 743 455

Rozvoz nákupů bude probíhat v pracovní dny 
dle individuální domluvy.

Krizová situace v souvislosti s šířením viru COVID-19
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Senioři České 
republiky, z. s., 
základní organizace
PLÁN NA DUBEN 2020
Všechny akce jsou zrušeny, CVČ uzavřeno. Necvi-
číme. Nebesedujeme. Nikam nejedeme. Pokud to 
půjde, budeme se snažit zájezdy přeložit nebo 
zrušit. Nebuďme nedočkaví.

Jsme doma. Naše zahrádky budou jako nikdy, 
okna se budou jen lesknout, zašijeme a došije-
me vše, nač nezbýval čas. Budeme číst a sledovat 
televizi… A vzpomínat.

Hodně toho pamatujeme. Mnozí z nás zažili 
průchod vojsk v r. 1945, všichni v r. 1968 a jsme 
tady. Tak tady budeme i po působení virů. Jsou 
aktivnější než všechny předchozí. I my budeme. 
Jen musíme trpělivě čekat, abychom se zas moh-
li vzchopit.

VZPOMÍNKY NA BŘEZEN
•  Vycházka s holemi na Pálavu. V ten den (4. 3.) 

se udělalo překvapivě hezké počasí. Užili jsme 
si to, i když nožičky bolely.

•  6. 3. jsme si zajeli do Boleradic na divadlo Kul-
havý mezek. Ochotnické představení nás plně 
uspokojilo a konstatovali jsme, že mnohé ex-
perimenty na profesionálních scénách v nás 
budí menší nadšení.

•  8. 3. byla v Eframu zahájena výstava Made 
in Mikulov. Byli jsme tam již potřinácté. 

Zvyšuje se úroveň vystavovaných děl i po-
čty účastníků vernisáže. S některými jsme 
se setkali poprvé, ale máme radost, že si roz-
šiřují okruh svých zájmů.

•  10. března přišla do CVČ Ing. Klimšová, 
aby nám poradila s výsadbou truhlíků. Po-
zvala nás příští rok na návštěvu do svého 
zahradnictví.

•  11. března se podařilo realizovat rok z objek-
tivních příčin odkládanou besedu o 15. březnu 
1939. Nebylo to nic radostného a perspektivní-
ho. Když jsme se s p. ředitelem Mgr. Svobodou, 
Ph.D., loučili, loučili jsme se zároveň s dalšími 
plánovanými akcemi (nejen) do konce března.
 Dobromila Vlčková

Klub seniorů 
informuje
V měsíci březnu se v Klubu seniorů v našem 
městě uskutečnila jen jedna velká akce, a to 
Oslava MDŽ, spojená s kolem štěstí. Všech-
ny další akce byly zrušeny. Uzavřené bylo i Cen-
trum pro volný čas.

Dne 4. března ve 14 hodin se v sále centra usku-
tečnila dlouho připravovaná akce, a to Oslava 
MDŽ, spojená s kolem štěstí. Stylově vyzdobe-
ný sál to slavnostní odpoledne doslova praskal 
ve švech. Mezi nás přišli i milí a vzácní hosté. 
Všichni přítomní senioři velkým potleskem při-
vítali senátora a starostu našeho města pana 
Rostislava Koštiala, zastupitele a ředitele za-
řízení Srdce v domě v Klentnici pana Zbyňka 
Turečka a také sekretářku vedení města paní 
Annu Červeňákovou. Přišlo i několik hostů ze 
zařízení Srdce v domě v Klentnici.

Našim ženám k jejich svátku přišli popřát žáci 
ZUŠ Mikulov s třídním učitelem panem Václa-
vem Pešou a národopisný soubor Palavánek 
pod vedením paní učitelky Marie Dostálové 
a za doprovodu cimbálové muziky Kolík ze 
ZUŠ Mikulov s jejich vedoucím panem Alexan-
drem Vilhemem. Jejich krásná vystoupení se 
všem přítomným opravdu moc líbila, což doka-
zovali neustálým potleskem.

Po odchodu všech účinkujících pan starosta 
Rostislav Koštial a také zastupitel pan Zby-
něk Tureček blahopřáli našim ženám a předa-
li jim krásné kytičky. K blahopřání se připojili 
i „naši muži“ v klubu seniorů a i oni ženám 
poblahopřáli a také předali krásné kytičky. Ná-
sledovalo vynikající pohoštění a pak už dlou-
ho očekávané kolo štěstí. V tombole se sešlo 
neuvěřitelných 453 cen, které nám věnovali 
nejen naši milí hosté, ale i další příznivci a více 
jak tři čtvrtiny našich členů. Všichni přítomní 
odcházeli spokojeni nejen z akce samotné, ale 
i z pěkných výher v tombole.

Vedení Klubu seniorů děkuje našim členkám 
paní Marii Babicové, Martě Zbořilové a Ště-
pánce Moravcové, které mají největší podíl na 
přípravě a organizaci celé této pěkné akce. Velké 

poděkování patří ředitelství ZUŠ Mikulov a žá-
kům národopisného souboru Palavánek za krás-
ná vystoupení, našim milým hostům za ceny do 
tomboly a krásné kytičky.

Poděkování patří našim příznivcům a sponzorům. 
Jsou to: Lékárny Pilulka, Husova ulice a Pia-
ristů, Kosmetický salon Hraničářů, Drogerie 
a Květiny na ulici Piaristů, Babicová Zdeňka ze 
Sedlece, paní Ilona Žižková Vágnerová, Vinař-
ství Popela, Kadeřnictví Oáza, pan Zeman – 
čaje, Chráněné bydlení Klentnice, pan Roman 
Vávra a náš Klub seniorů.  Mimořádné poděko-
vání patří všem našim členům za plno krásných 
cen do tomboly a také členům pěveckého sboru 
za vynikající přípravu této mimořádné akce. Všem 
z celého srdce děkujeme a moc si toho vážíme!

Poslední akce, které se naši členové v hojném 
počtu zúčastnili, byla dne 8. března Made in 
Mikulov, výstava mikulovských a regionál-
ních výtvarníků v Galerii Efram.

SENIOŘI, POZOR!
V měsíci dubnu máme plánováno plno krásných 
akcí, nevíme však, které se v nejbližší době usku-
teční. Sledujte proto naši vývěsku u Centra pro 
volný čas na Vrchlického ulici. Potřebné infor-
mace i na telefonu 723 715 533.

PLÁNOVANÉ AKCE V MĚSÍCI KVĚTNU:
•  6. 5. Oslava Dne matek, 14.00 hodin, sál 

centra     
Kulturní program dětí MŠ Habánská a Pod 
Strání, k tanci a poslechu bude hrát Rytmik 
z Dolních Kounic.

• 8. 5. Výstava Floria Kroměříž   
•  15. 5. Plavání hotel Galant, 9.30 hodin 

Hlaste se u paní Marty Zbořilové.
• 20. 5. Burza, 9.30 hodin, sál centra
•  27. 5. Beseda a vycházka na Kopeček s pa-

nem proboštem, 14.00 hodin 
Libuše Danielová  

» Výlet na Pálavu

» Jarní inspirace

Vzpomínka

Paní ANNA RAMŠÁKOVÁ 
by se v sobotu 11. dubna 
dožila 70 let. 

Stále vzpomíná manžel 

Dušan, syn Dušan, 

vnučka Nikola a vnučka 

Alexandra.

Společenská kronika

» Oslava MDŽ
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Chcete inzerovat ve Zpravodaji 
města Mikulov?

Více informací na 
www.zpravodajmikulov.cz 

nebo přímo volejte 608 828 699.

EKOLOGICKÁ
LIKVIDACE VOZIDEL

Za kompletní vozidlo až 3 000 Kč.
Odtah autovraku ZDARMA.

Vystavení dokladu o ekologické likvidaci 
ZDARMA IHNED PŘI PŘEVZETÍ.

Provoz: Pod Hradbami 176, 
Moravský Krumlov

Mobil: 608 402 185
E-mail: likvidacevozidel.mk@seznam.cz

www.likvidace-vozidelmk.cz

PLETIVA
PLOTY

BRÁNY, BRANKY
Brněnská 32, Mikulov
tel.: 519 511 789, 
721 223 994
prodejna@kovoprokes.cz

KOOVOVÝROBBA

PLLOTY, BRÁNYY, 

SCHHODY, ZÁBRAADLÍ

MARTIN ZEEDNÍK, MIKULOV  +420 7044 456 195

Zednik28@email.cz +420 725 172 055

Řádková inzerce
•  Prodám byt 2 + 1, 60 m2, II. patro. Zajímavá klidná 

lokalita blízko centra Mikulova. Tel.: 721 738 200. 

VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ 
a KUCHYNĚ NA MÍRU

VZORKOVNA: MIKULOV, VALTICKÁ 36
(PRŮMYSLOVÝ AREÁL SMĚR VALTICE)

TEL.: 724 089 180
WWW.JGINTERIER.CZ

AKCE – SLEVA 25 % na

800 888 120 www.privydelek.cz
www.faircredit.cz

Půjčíme vám až

dřív, než řeknete švec!

PRODÁVÁTE 
NEMOVITOST?
Ráda Vám pomůžu s jejím 
prodejem a zajistím kvalitní 
foto včetně videoprohlídky, 
právní servis s advokátní 
úschovou a propagaci 
nemovitosti. 

Pro více informací 
volejte či pište. 
Více na 
www.realitybreclavsko.cz

Lenka Režňáková
certifikovaná 

realitní makléřka
Tel.: 607 242 938


