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Uvnitř Zpravodaje ještě najdete
•  Představení odboru organizačního a vnitřních 

věcí MěÚ Mikulov
•  Inventarizace popelnic 
•  Zprávy společnosti TEDOS Mikulov
•  Město si pořídilo elektromobil
•  Výsuvný slupek na Kostelním náměstí
•  Knihovna v době nouzového stavu
•  Městské kino v době koronavirové
•  Roušky z Mikulova pomáhají i v Itálii
•  Mikulovští tenisté vyrážení do boje
•  G-centrum se na 336 hodin změnilo v nedobytný hrad 

Starostovi města 

ROSTISL AVU KOŠ

TIALOVI jsme v sou-

vislosti s aktuální 

situací koronaviro-

vé epidemie položili 

několik otázek.

• Jaká ekonomická opatření město Mikulov při-

jalo a přijme v rámci koronavirové pandemie? 

„Je předčasné vyvozovat ze stále pokračující pande-
mie jakékoliv závěry. Samozřejmě průběžně analyzu-
jeme ekonomické dopady a predikce, ale je před námi 
spousta neznámého. Bohužel ani vláda nám nijak 
nepomáhá a po sérii zmatečných a mnohdy nepocho-
pitelných opatření se bojím každého nového rána čím 
nás zase překvapí, či zaskočí. Aktuálně jednáme s ban-
kami o přeúvěrování investičních akcí a fi nanční odbor 
s fi nančním výborem analyzují další postupy.“

• Jak se podle Vás dotkne krize nejstěžejnějšího 

odvětví v Mikulově, a tím je cestovní ruch?

„Cestovní ruch je jedním z nejvíce poškozených 
odvětví. Nejde však jenom o poskytovatele služeb 
v cestovním ruchu, ale o poměrně silně navázané 
doprovodné služby. Věřím a doufám, že se turisté do 
našeho města budou postupně vracet a pomohou na-
šim občanům opětovně nastartovat ekonomiku.“ 

• Podpoří město nějakým způsobem podnika-

tele v cestovním ruchu?

„Nelze se zaměřit pouze na podnikatele a živnostní-
ky v cestovním ruchu. Všechna omezení jsou důsled-
kem pandemie, ale za restrikce nese odpovědnost 
vláda. Zatím jsme odložili živnostníkům nájmy a po 
vyhodnocení všech dopadů povedeme se zastupiteli 
diskuzi o možnostech pomoci.“

• Dojde také k přehodnocení rozpočtu města 

a investičních akcí na letošní rok?

SLOVO 
STAROSTY

MIKULOV
Z P R A V O D A J  M Ě S T A

» Foto: archiv města Mikulov

O Slavnosti města Mikulov nepřijdete, jen 
letos proběhnou trochu jinak. Účinkující 
zprostředkujeme alespoň virtuálně, pro 
bylinky, medy nebo sýry si však na Farmář-
ský trh 16. května zajít můžete.

Vzhledem k současné situaci a omezení nejen 
kulturních akcí byl pořadatel akce Mikulovská 
rozvojová nucen pozměnit koncept akce. V prů-
běhu května se na oficiálním facebookovém pro-
filu města Mikulov objeví u události Slavnosti 
města Mikulov videa účinkujících, kteří měli 
vystoupit v rámci akce. Pro podporu myšlen-
ky akce je pro zájemce připraven speciální kvíz 

s podtitulem „Jak znáte své město“. Pravidla kví-
zu i věcné ceny, které jsou pro zájemce připrave-
ny, naleznete na facebookové události. 

• Farmářský trh na Náměstí
Tradiční jarmark nahradí Farmářský trh, který 
se uskuteční v sobotu 16. května, a to od 10.00 
do 16.00 hodin na mikulovském Náměstí. Účast 
přislíbili prodejci s výrobky sýrů, medů, bylinek 
či marmelád.

„Tradiční jarmark sice letos proběhnout ne-
může, to nás však neodradilo celou akci zrušit 

Slavnosti města Mikulov 
TROCHU JINAK (pokračování na straně 3)

(pokračování na straně 7)
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Redakční rada  
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předsedkyně – Sylva Chludilová • JUDr. Květoslava 

Budínová • Mgr. Jaromír Crhan • Mgr. Darja 

Kocábová • MUDr. Ivo Koneš • Bc. Silvie Pelant 
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Vzhledem k měsíční periodicitě Zpravodaje 
města Mikulov není možné aktuálně zveřejňo-
vat nabídky pronájmů městských bytů a neby-
tových prostor. 

Veškeré informace můžete aktuálně sledo-
vat na úřední desce města Mikulov nebo na  

webových stránkách města Mikulov v sekci 
nabídka městských bytů. Popřípadě se obrátit 
přímo na pracovnice Majetkoprávního odboru 
MěÚ Mikulov. 

Děkujeme za pochopení.
Jitka Sobotková

Byty a nebytové prostory určené k pronájmu

Zrušené oslavy 75. výročí osvobození města
Představitelé města Mikulov si 22. dubna připo-
mněli 75. výročí osvobození města. Vzhledem 
k aktuální koronavirové situaci se sice vzpomín-
kový obřad výjimečně nekonal, ale starosta měs-
ta Rostislav Koštial společně s místostarostkami 
Leonou Alexovou a Sylvou Chludilovou položili 
věnec padlým bojovníkům za svobodu. 

Jitka Sobotková, foto: archiv město Mikulov

Zastupitelé na svém zasedání, které se dne 
20. dubna konalo mimořádně v prostorách 
Městského kina Mikulov za bezpečnostních 
a hygienických opatření, projednávali ná-
vrhy změn ve firmě TEDOS Mikulov, s. r. o. 

Zastupitelé města hlasováním navrhované 
změny odsouhlasili. Na jednání Rady města 
27.  4. došlo k odvolání z funkce jednatelů spo-
lečnosti paní Světly Štanglerové a paní Ludmily 
Kusmičové ke dni 30. 4. 2020. 

Novým a jediným jednatelem společnosti byl 
zvolen na základě výběrového řízení Ing. Radim 
Světlík s nástupem do funkce od 1. 5. 2020. „Ke 

změně v této společnosti mě vedla skutečnost, že 
chci naši městskou společnost posunout o krok 
dál, aby byla pro město spolupracujícím partne-
rem a vybudovala si u občanů dobrou pověst. Po 
diskuzích jsme na Radě města došli k závěru, že 
jako formu změny použijeme posílení společnos-
ti TEDOS novým jednatelem, který nasměruje 
firmu k novým možnostem a rozvoji. Tímto bych 
chtěla poděkovat oběma končícím jednatelkám 
za jejich práci, které si velmi vážím, a přeji jim 
mnoho pracovních úspěchů na jejich další cestě,“ 
sdělila místostarostka města Leona Alexová.

Dominik Ryšánek

Změna ve společnosti TEDOS Mikulov  
Parkování v Mikulově
Parkování je do konce nouzového stavu – do 
17. 5. v Mikulově ZDARMA.  Město Mikulov

Ve středu 20. 5. se uskuteční veřejné zase-
dání Zastupitelstva města Mikulov. Aktuální 
program a místo konání bude v nadcházejících 
dnech zveřejněno na webových stránkách města 
www.mikulov.cz a Facebooku Město Mikulov. 

Jitka Sobotková

Zasedání 
Zastupitelstva města

Ekonomická opatření 
COVID-19

Rada města Mikulov na svém jednání v pondě-

lí 6. dubna mj. projednala opatření k aktuální 

situaci, která vznikla s výskytem koronaviru 

a kvůli nouzovému stavu na území České re-

publiky. Schválila následující body:

1)  Posunutí splatnosti nájemného z nebytových 
prostor a pozemků sloužících k parkování v sou-
vislosti s provozováním podnikatelské činnosti, 
a to do 30. 9. 2020.

2)  Posunutí splatnosti místních poplatků za komunál-
ní odpad a poplatku za psa, a to do 30. 9. 2020.

3)  Posunutí splatnosti poplatku z pobytu za každé 
čtvrtletí o tři kalendářní měsíce.

Bližší informace poskytne Ing. Ingrid Klanicová, 
vedoucí fi nančního odboru, e-mail: klanicova@mi-
kulov.cz; tel.: 722 259 224. Jitka Sobotková

Společnost STKO společně s městem Miku-
lov zahajuje inventarizaci nádob na odpa-
dy. Postupně bude zrevidováno celé město. 
Nyní uvádíme květnové termíny. 

Prosíme občany, aby připravili všechny po-
pelnice (plast, papíry, bio, směsný komunální) 

a každé víko popelnice označili viditelnou a čitel-
nou informací, která bude obsahovat jméno a ad-
resu, ke kterému domu daná popelnice patří.

Všechny tyto popelnice budou následně 
označeny novými kódy a vloženy do aktuální 
evidence. Dokončení revize bude zřejmé tak, že 
na popelnici bude přinýtován černý plastový čip 
s číslem a nový papírový čárový/QR kód. Teprve 
až v tomto případě může být nádoba uklizena 
z místa svozu.

Pokud nádoba nebude v rámci inventury za-
evidována, je nutné tuto skutečnost oznámit na 
Městském úřadě v Mikulově, referent odpadové-
ho hospodářství, tel. č. 519 444 572, kde násled-
ně proběhne nová inventarizace.

V případě, že evidence nádob vůbec neproběhne 
(tedy v případě, že nepřistavíte nádoby k evidenci 
atp.), nebudou tyto nádoby následně vyváženy.

Níže uvádíme první termíny, další ulice bu-
dou následovat a o jejich termínu vás budeme 
samozřejmě informovat prostřednictvím webo-
vých stránek města www.mikulov.cz, Facebooku 
Město Mikulov a v červnu opět ve Zpravodaji.

Nejbližší inventarizace ulic

11. 5. Na Jámě, Lidická, Střelnická
12. 5. Dukelská, Bardějovská, Marie Majerové
13. 5. Náměstí, Kostelní náměstí, Piaristů
14. 5.  28. října, Republikánské obrany, Husova, 

Zámecká, 22. dubna
15. 5. Koněvova, Novokopečná, 1. května

STKO, spol. s r. o.  

POZOR – bude probíhat inventura popelnic
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Na stránkách Zpravodaje města Mikulov 
vám budeme v nadcházejících měsících 
představovat jednotlivé odbory Městského 
úřadu Mikulov.

Dnes vám představíme odbor organizač-
ní a vnitřních věcí, jehož vedoucí je Alena 
Vargová, kterou jsme vyzpovídali. 

• Váš odbor je velmi pestrý, co se týká agen-
dy, můžete čtenářům přiblížit, co všechno 
zajišťujete, jaká je náplň vašeho odboru. 
S vaší agendou se v životě potká prakticky 
každý občan.

„Od roku 2013 po převzetí části agend býva-
lého odboru dopravy, odbor organizační a vnitř-
ních věcí zajišťuje tyto agendy:
•  občanské průkazy a cestovní doklady
•  řidičské průkazy a změny v registru vozidel
•  provádění závěrečných zkoušek v autoško-

lách, evidenci autoškol
•  matriku
•  evidenci obyvatel
•  podatelnu, pokladnu, CzechPOINT, ověřování 

podpisů a listin
•  přestupky na úseku dopravy
•  organizaci a přípravu rady a zastupitelstva 

města
•  volby a místní referenda
•  státní odborný dozor nad stanicemi měření 

emisí
•  materiální a technické zabezpečení provozu 

úřadu
•  sekretariát starosty a místostarostek
•  komisi k projednávání přestupků“

• Kolik zaměstnanců má odbor?
„Odbor má celkem dvaadvacet zaměstnanců, 
z toho tři obslužné (zaměstnanci zajišťující úklid 
a údržbu).“

• Jaká agenda je nejvytíženější, občany hoj-
ně navštěvovaná?
„Pokud nebudu počítat podatelnu, která fungu-
je pro celý úřad jako místo pro příjem podání 
a dalších dokumentů, jako pokladna, pracoviš-
tě CzechPOINT a lze zde ověřit podpisy a listiny, 
tak je to určitě pracoviště občanských průkazů 
a registru vozidel.“ 

• Využívají občané objednávkového systé-
mu často?
„Moc ne. Snažíme se čas od času upozorňovat 
na tuto možnost a také na našich webových 
stránkách v sekci Město Mikulov je vlevo dole 
banner s odkazem na objednávkový systém, ale 
zřejmě čekací doby v normální době nejsou tak 
dlouhé, aby byl objednávkový systém více vy-
užíván, přestože by to pro každého bylo určitě 
pohodlnější.“

• Co vás osobně na této práci, pozici vedou-
cího odboru, nejvíce baví, a co je naopak 
nejnáročnější?
„Práce určitě není jednotvárná. Každý den je 
jiný, řeší se jiné problémy, setkávám se s jinými 
lidmi. Náročné je sledovat změny v zákonech 

a uplatňovat je v praxi. Ale společně s kolegy to 
zvládáme. Jenom je někdy složité přesvědčit ob-
čany, že to není z naší strany zbytečnost a schvál-
nost, ale že musíme dodržovat zákon.“ 

• V letošním roce je opět volební rok (do 
krajských zastupitelstev), jak organizaci 
a vše s tím spojené zvládáte?
„Kvůli našemu volebnímu systému se dá se říci, 
že každý rok je volební. Od roku 2006 do součas-
nosti se pouze v roce 2015 nekonaly žádné vol-
by, jinak jsou volby každý rok. Není výjimkou, 
že i dvoje a jednou za šest let i troje. Naposledy 
v roce 2018 se konaly v lednu volby prezident-
ské, a potom na podzim do zastupitelstev obcí 
a do Senátu Parlamentu ČR.  To potom je orga-
nizace náročná i proto, že pro volby do zastupi-
telstev obcí jsme zároveň registračním úřadem 
a registrujeme kandidátní listiny z celého správ-
ního obvodu (sedmnáct obcí). 

Ale troufám si říci, že organizaci bez vět-
ších problémů zvládáme, i díky již ověřenému 
a schopnému týmu kolegyň a kolegů. 

Letos nás čekají volby do zastupitelstva kraje, 
a to v již známém termínu 2. a 3. října 2020.“

• Poskytujete nějaké zvláštní služby – na-
příklad pracovnice, co dělají občanské prů-
kazy, jezdí za nemohoucími občany domů?
„Ano. Přibližně dvacetkrát do roka jezdí pracov-
nice k imobilním občanům vyřizovat občanské 
průkazy a pracovnice podatelny několikrát roč-
ně ověřovat podpisy.“

• Jak jste zvládali uplynulé týdny a nesta-
dandardní situaci v souvislosti s Covid19? 
„Ty počáteční dny byly složité, hlavně proto, že 
celá situace byla pro nás všechny absolutně ne-
známá. Sledovali jsme webové stránky minister-
stev a na základě jejich opatření a doporučení 
se snažili zajistit provoz úřadu. Co se týká dez-
infekčních prostředků tak menší zásobu jsme 
měli k dispozici ještě po letošní chřipkové sezó-
ně a další ochranné prostředky pro zaměstnance 
a přístroje na dezinfekci rukou i pro veřejnost 
se podařilo zajistit s přispěním ostatních kolegů 
v průběhu cca dvou týdnů.  

Z počátku byl úřad přístupný pouze dva dny 
v týdnu po třech hodinách, od 20. 4. 2020 již fun-
gujeme standardně, co se týká úředních hodin 
(pondělí, úterý, středa). Stále ale musíme dodr-
žovat opatření omezující pohyb a množství osob 
v budově úřadu. Z tohoto důvodu máme ve vesti-
bulu pracoviště koordinátora, který zprostřed-
kovává kontakt s úředníky. Pro vyřízení občan-
ského průkazu, cestovního dokladu, řidičského 
průkazu a změn v registru vozidel je nutné se 
předem telefonicky objednat. Zejména o změny 
v registru vozidel je velký zájem, protože někte-
ré okolní městské úřady z různých důvodů ješ-
tě stále nefungují na sto procent a bez systému 
objednávání by nebylo možné dodržet opatření 
a zároveň nařízení Ministerstva zdravotnictví 
(množství osob v budově, odstupy mezi osobami 
minimálně dva metry, bránění shlukování osob 
na chodbách).“

• Jaké jsou tedy úřední dny a hodiny pro 
občany.
„Pořád platí prosba, aby občané upřednostni-
li písemný, elektronický či telefonický kontakt 
před osobním. Pokud již je nutné vyřizovat zá-
ležitosti osobně, je vhodné si návštěvu předem 
telefonicky dohodnout a to platí nejen pro vy-
řizování záležitosti na odboru organizačním 
a vnitřních věcí, ale na celém městském úřadě. 

Úřední hodiny:
PONDĚLÍ 8.00–17.00 hod.
ÚTERÝ 8.00–14.00 hod.
STŘEDA 8.00–17.00 hod.

V době výše uvedených úředních hodin je ote-
vřen hlavní vchod do budovy úřadu, avšak pří-
stupný je pouze vestibul. 

Mimo tuto dobu je úřad pro veřejnost uzavřen.
Vchod na odbor sociálních věcí je uzamčen a je 

zde instalován zvonek. Osobní jednání klientů na 
odboru sociálních věcí organizuje vedoucí odbo-
ru, případně jednotliví pracovníci odboru.

Kontakty:
Podatelna: 

519 444 555 e-mail: podatelna@mikulov.cz
Občanské průkazy a cestovní doklady: 

519 444 668
Řidičské průkazy a změny v registru vozidel:

519 444 541
http://www.mikulov.cz/mesto-mikulov/

mestsky-urad/kontakty-a-provozni-doba/ 

Doporučuji sledovat webové stránky města – Ak-
tuality a Facebook města. Tam jsou vždy zveřej-
ňovány aktuální informace k činnosti Městského 
úřadu Mikulov.“ Jitka Sobotková

Městský úřad Mikulov. Seznamte se, prosím!

„Jsem přesvědčen , že rozpočet byl nastaven a také 
zastupiteli schválen jako vyvážený, a tudíž se budeme 
snažit investiční akce neomezovat. I pro ekonomický 
restart je důležité podpořit investice a dát příležitost 
tomuto prorůstovému pilíři. Jak jsem již uvedl, jed-
náme s bankami o investičním úvěru. Samozřejmě 
hledáme rezervy ve všech výdajových kapitolách a fi -
nanční odbor již pracuje s dílčími návrhy na úspory.“

• Co bude nejstěžejnějším tématem květnové-

ho zasedání zastupitelstva města?

„Celosvětovým každodenním tématem  je pandemie 
a to se jistě nevyhne ani našemu jednáni. Zejména do-
pady do rozpočtu a  navrhovaná rozpočtová opatření.“  

• Poděkování…

„Závěrem chci poděkovat všem , kteří se postavili 
této mimořádné situaci čelem a zvládají ji s nesmír-
ným nasazením. Jsou to zejména naši zdravotníci, 
pracovníci v sociálních službách, kteří zvládají mimo 
jiné nesmírně náročné úkoly v G-centru, úředníci za-
pojení do krizového řízení, policisté a v neposlední 
řadě všichni dobrovolníci, kteří nezištně nabídli svoji 
pomoc. Jsem hrdý a vděčný, že se mohu i v této slo-
žité době o své spoluobčany a kolegy opřít a spolu 
s nimi překonat  tuto bezprecedentně složitou dobu. 
Společně to zvládneme, děkuji.“

Jitka Sobotková

(dokončení ze strany 1)
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Nové lavičky  

• V prostoru parku a autobusové zastávky na 
ulici Piaristů TEDOS Mikulov instaloval v dub-
nu nové lavičky a odpadkové koše a koš na psí 
exkrementy.
• Nový mobiliář je také před Městským kinem 
na ulici Česká. 
• Nový mobiliář před Domem zdraví již také 
slouží plně svému účelu.
• Dodavatelem nového mobiliáře je společnost 
mmcité.

Kruhový objezd 

mezi benzínovými stanicemi

Ve středu 1. dubna dokončili pracovníci TE-
DOSu Mikulov rekonstrukci obou kruhových 
objezdů v Mikulově (u Billy a mezi benzínový-
mi stanicemi).

„Řiditelství silnic a dálnic ČR převzalo oba 
objezdy bez připomínek,“ uvedla ředitelka Te-
dosu Světla Štanglerová. 

Každý z kruhových objezdů je jiný a oba, až se 
zazelenají a povyrostou květiny, budou ozdobou 
města. „Poděkování patří hochům tedosákům 
a také velké díky za spolupráci s Petrou Sně-
hotovou z městského úřadu,“ doplnila Světla 
Štanglerová. 

Údržba zeleně 

Začátkem dubna začala údržba zeleně na území 
města Mikulova dle schváleného harmonogra-

mu městem. Údržbu zeleně koordinuje za město 
Mikulov Petra Sněhotová z odboru stavební a ži-
votního prostředí MěÚ Mikulov. 

Mezi bytovým domem pod ulicí kpt. Jaroše a no-
vým hřištěm pracovníci TEDOSu vysadili deset 
vzrostlých platanů místo vykácených špendlíků.

Na kácení špendlíků bylo vydané rozhodnutí 
MěÚ Mikulov a Petra Sněhotová k tomu říká:

„Špendlíky se město rozhodlo vykácet z důvo-
du neuceleného provedení celkového projektu 
ve fitness parku, tj. vytvoření stěny mezi fitness 
parkem a bytovými domy. Dalším důvodem je, 
že mají špendlíky v letním období dlouhodobě 
plody, které padají na cestní síť i na mobiliář, 
kde kvasí, a občané po kvasících plodech šlapou 
a roznášejí je. Bylo také mnoho stížností od ob-
čanů, aby se pokácely. S návazností na tyto as-
pekty se rozhodlo město špendlíky pokácet ještě 
v termínu, kdy je kácení povoleno. Bohužel jarní 
období přišlo dříve, než se očekávalo, s počasím 
avšak nic nezmůžeme. 

Nové stromy jsou již také vysazeny a pod ně 
vysadíme domácí keře ve formě dřínů, které 

jsou také plné včel a ptactva. Pokud budou oba-
vy ohledně úmrtnosti stromů, technické služby 
jako minulý rok instalují zavlažovací vaky, kte-
ré jsou každý týden doplňovány 60 litry vody, 
která postupně kape až 9 hodin a vsakuje se až 
je kořenům.“

Případné dotazy směřujte na e-mail: snehoto-
va@mikulov.cz či telefonní číslo: 519 444 609.

Letničkové záhonky 

ve hřbitovním parku a u kina

„V úterý 28. dubna jsme vysévali směs letniček 
Strakonické louky, která je sestavena z patnácti 
druhů letniček,“ řekla Petra Sněhotová. Letnič-
ková směs vychází z bohatosti a variability tvarů 
a květů jejich barev. Prostor je nyní ohraničen 
páskou, prosíme všechny, především majitele 
čtyřnohých miláčků, aby nechali záhonky odpo-
čívat. Přibližně za 6–8 týdnů nás odmění kvetou-
cí letničky. Pásy letniček pracovníci TEDOSu Mi-
kulov ve spolupráci s městem Mikulov vysévali 
30. dubna také u Městského kina na ulici Česká.

Připravila Jitka Sobotková, 

zdroj a fotografie: TEDOS Mikulov a Sylva Chludilová

Výběr událostí za měsíc březen 2020. 

Více na www.zpravodajmikulov.cz.

» Dne 9. 3. 2020 v 17.00 hodin zaregistroval operátor městského kamerového systé-
mu, že na novém workoutovém sportovišti na ul. kpt. Jaroše se nachází skupinka osob, 
která sedí na lavičce a pokuřuje tabákové cigarety! Protože je kouření na sportovištích 
jako takové přímo zakázané zákonem a navíc je kouření a požívání alkoholu dále 
zakázáno a řešeno i v provozním řádu daného sportoviště, byla na uvedené místo 
ihned vyslána autohlídka MP Mikulov. Provozní řád sportoviště je v areálu umístěn 
na několika místech. Vyslaní strážníci podezřelé osoby na místě zkontrolovali a za 
porušení zákona č. 65 /2017 o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových 
látek na místě uložili tři sankce – pokuty příkazem na místě. Protiprávní jednání bylo 
přítomným občanům Mikulova r. 1982, r. 1975 a r. 1986 na místě strážníky vysvětleno. 

K celé záležitosti dále uvádím, že se v tomto případě nejednalo o první uložené po-
kuty. Další kontroly MP Mikulov budou samozřejmě následovat.       

» Dne 13. 3. 2020 ve 14.10 hodin prověřovala hlídka MP Mikulov oznámení, že v lo-
kalitě ul. K Vápence v Mikulově má docházet k neoprávněnému pořezu náletových 
dřevin. Celá záležitost měla souvislost se stavebními pracemi, které v dané lokalitě 
probíhají. Strážníci na místě samotném zkontrolovali muže r. 1976, který uváděl, 
že příkaz k pořezu vrostlých akátů mu dal jeho nadřízený stavbyvedoucí. Strážníci 
další kácení stromů kontrolovanému „dřevorubci“ zakázali, jelikož na místě zjistili, 
že pokácené stromy se nacházely na městském pozemku a po telefonickém dotazu 
s odpovědnou pracovnicí MěÚ Mikulov nebylo zjištěno, že by kácení dřevin bylo na-
hlášeno a povoleno. Strážníci na místě provedli fotodokumentaci a celou událost 
zadokumentovali. Celá záležitost byla následně MP Mikulov postoupena k dořešení 
na příslušný odbor MěÚ Mikulov.    Za MP Mikulov zdraví strž. Radek Vážný 

Okénko Městské policie

Zprávy společnosti TEDOS Mikulov
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Město Mikulov se chce v rámci své činnosti 
více zaměřit na ekologii a obnovitelné zdro-
je energie, z tohoto důvodu si pořídilo elek-
tromobil Škoda Citigo e iV. 

Na tento elektromobil se Státní fond životní-
ho prostředí zavázal poskytnout dotaci ve výši 
178 578 Kč výsledná cena vozu by tedy měla být 
267 868 Kč.

Elektromobil škoda Citigo e iV je kompaktní 
vůz vhodný do města s výkonem 61kW a dojez-
dem na jedno nabití až 253 kilometrů a je po-
háněn elektromotorem s nejvyšším výkonem 

61 kW a maximálním točivým momentem 
212 Nm. Elektromobil díky tomu zrychlí z nuly 
na 100 km/h za 12,3 sekundy a dosáhne nejvyšší 
rychlosti 130 km/h.

Předpokládaná spotřeba vozu je asi 16 kW, 
což dělá cca 72 Kč na 100 kilometrů při ceně 
elektřiny 4,5Kč/kW. Při předpokládané roční 
naježděné vzdálenosti do 25 000 kilometrů by 
mohla roční úspora za palivo činit až 44,5 ti-
síce Kč oproti stávajícím vozidlům ve vozovém 
parku města.

Zaměstnanci města budou auto využívat 
v rámci svých denních povinností. Během své 
činnosti zaměstnanci najezdí nejvíce kilomet-
rů zejména v rámci města a po okolních obcích. 
V 90 % případů jsou denní nájezdy současných 
automobilů ve městě do 120 km denně, z toho-
to důvodu je ekonomika provozu a spolehlivost 
elektromobilu zejména z hlediska porovnání 
s konvenčním spalovacím motorem a jeho ná-
klady na provoz pro město zajímavá. Elektromo-
bily vykazují nižší poruchovost a ušetří se zde 

na servisu, jelikož spotřební komponenty, jako 
jsou svíčky, palivové filtry, olej v motoru zde 
nejsou. Záruka na vozidlo je 5 let nebo 150 000 
kilometrů.

„Tento projekt je spolufinancován Státním 
fondem životního prostředí České republi-
ky na základě rozhodnutí ministra životní-
ho prostředí.“

www.sfzp.cz
www.mzp.cz

Stanislav Mach, vedoucí odboru rozvoje 

a živnostenského podnikání MěÚ Mikulov

Z P R A V O D A J S T V Í

Oprava chodníku na ulici Dukelská

Město Mikulov v současné době provádí rekon-
strukci chodníku na ulici Dukelská, konkrétně 
probíhá rekonstrukce na levé straně ve směru 
z Mikulova do Klentnice. 

Město tuto veřejnou zakázku soutěžilo v ote-
vřeném v ýběrovém řízení, do kterého se 
přihlásilo sedm společností. Předpokládaná 
hodnota této zakázky byla 2 414 169Kč s DPH. 
Městu Mikulov se tuto veřejnou zakázku poda-
řilo vysoutěžit o cca 35 % levněji, a to za cenu 
1 549 620 Kč s DPH. 

Nejvýhodnější nabídku podala firma LI-
KOMSTAV MORAVA, s. r. o., z Tvrdonic. Rekon-
strukce probíhala ve dvou etapách. V první 
etapě byla provedena oprava úseku od ulice 
Bardějovská směrem z Mikulova a následně 
byly práce na několik měsíců přerušeny. Pře-
rušení prací bylo z důvodu havarijní opravy 
kanalizace, která se prováděla od křižovatky 
ulice Dukelská–Hliniště až po ulici Bardějov-
ská. Kanalizace vede v zeleném pásu mezi by-
tovými domy a silnicí na ulici Dukelská. I když 
stavební firma měla komplikace s přerušením 
prací, vyšla městu vstříc z pohledu dokončení 
této zakázky. Jednak stavební firma nastoupila 
po provedení opravy kanalizace a jednak drže-
la ceny z roku 2019 i pro rok 2020. Očekávané 
dokončení prací na stavbě by mělo být začát-
kem května.

Na Hradbách
Na odboru rozvoje a živnostenského podnikání 
dále připravujeme prováděcí dokumentaci na 
opravu chodníku Na Hradbách, jejíž realizaci 
předpokládáme tento rok.

Brněnská, Komenského, Vídeňská

Dále připravujeme projekt, na nasvětlení pře-
chodů pro chodce na ulici Brněnská, Komenské-
ho, Vídeňská včetně jejich bezbariérové úpravy 
a včetně opravy chodníků. Projekt připravuje 
Dalibor Pěnčík a samotné úpravy přechodů a na-
světlení by pak měly být financovány z dotačního 
titulu státního fondu dopravní infrastruktury.

Jiráskova

Na ulici Jiráskova pracuje Marcela Hrbková na 
projektu chodníku u parkoviště P1 – Jiráskova. 
Vytvořením nového chodníku zde chceme zlep-
šit bezpečnost chodců směřujících do výrobních 
areálů a také těch, kteří budou směřovat z a do 
nově vzniklého parkoviště. Tento chodník by-
chom chtěli realizovat ještě tento rok.

 Stanislav Mach, vedoucí odboru rozvoje 

a živnostenského podnikání MěÚ Mikulov

Investiční akce – chodníky

Město Mikulov si pořídilo elektromobil

Město Mikulov intenzivně připravuje nový 
parkovací systém na parkoviště označené 
„P1 – Jiráskova“. Na dvě stě sedm parkova-
cích míst v bývalém areálu společnosti BORS 
bude odkazovat šest inteligentních navigačních 
tabulí na příjezdových silnicích do města. Ty 
budou vždy ukazovat aktuální volnou kapaci-
tu parkoviště. 

Inteligentní navigační systém bude provozo-
vat Městská policie Mikulov, kde bude i centrál-
ní dispečink. Již nyní strážníci užívají systém 

ukazatelů rychlosti vybavený kamerami na čtení 
registračních značek vozidel a postupně se i díky 
technologické návaznosti připojí navigační par-
kovací systém.

„Strážníci tak budou moci vzdáleně moni-
torovat a ovládat všechny prvky z centrálního 
pultu přímo na své služebně,“ vysvětlil Stanislav 
Mach, vedoucí odboru rozvoje a živnostenského 
podnikání MěÚ Mikulov. 

Při vjezdu na parkoviště bude závorový 
systém, který bude počítat aktuální kapacitu 

obsazenosti parkoviště a údaje posílat do navi-
gačních cedulí. 

Předpokládaný provoz a ceny na parkovišti:
• každá započatá hodina 5 Kč
• cena za prodloužení doby na výjezd 5 Kč/hod.
• celodenní parkování 50 Kč 
• doba na výjezd 20 minut
• ztráta parkovacího lístku 200 Kč
• provoz parkoviště bude 24/7 

Jitka Sobotková

Nový naváděcí systém na parkoviště P1 – Jiráskova
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PŘÍPRAVA 
NOVÝCH VINOHRADŮ

NABÍZÍME

Ing. Ondřej Havran
tel. +420 728 880 621 • ondra@pemag.cz

www.pemag.czPEMAG, spol. s r.o., Gagarinova 3, Mikulov

Zatláčení vinohradnických sloupků

Stavění vinohradnických konstrukcí

Kompletní likvidace starých vinohradů

Příprava nových vinohradů a výsadby

Zápis do MŠ

Z důvodu virové nákazy proběhnou zápisy do mateř-
ských škol pro školní rok 2020/2021 bez účasti dětí 
ve dnech 4.–15. 5. Podrobnější informace k zápisu 
naleznete na webových stránkách jednotlivých škol, 
kde své dítě budete přihlašovat.  MěÚ Mikulov 

Zprávy z domečku

Z iniciativy Sdružení pracovníků domů dětí a mláde-
že v ČR byl spuštěn portál www.mitkamjit.cz.
Náš domeček se do této aktivity také zapojil, mů-
žete se inspirovat tímto portálem pro sdílení akti-
vit, nápadů, návodů, cvičebních lekcí a především 
dobré mysli od středisek volného času a domů dětí 
a mládeže. 
Aktuální informace týkající se táborů budou postup-
ně uveřejňovány na www.ddmmikulov.cz a na FB – 
ddmmikulov. DDM Mikulov

Město Mikulov nyní připravuje montáž vý-
suvného sloupku při vjezdu na Kostelní 
náměstí. 

Hlavním důvodem instalace je omezení neo-
právněných vjezdů do centra. Zakoupení sloup-
ku bylo schváleno na zasedání Rady města Mi-
kulov 20. března. 

„Zařízení bude pracovat s konceptem navazu-
jících systémů a lokální databází uživatelů, kteří 
budou mít povolený vjezd do centra. Databáze 
bude vytvořena na základě informací ze stáva-
jícího systému parkovacích karet. Vjezd na Ná-
městí bude pro zavedené uživatele automatický 
díky rozpoznávání SPZ jednotlivých automobilů. 
Návštěvníci, kteří nebudou v systému zavedeni, 
zdůvodní svou cestu na Náměstí přes vestavěný 
intercom Městské policii,“ vysvětluje princip fun-
gování Stanislav Mach, vedoucí odboru rozvoje 
a živnostenského podnikání MěÚ Mikulov.

Jak bude systém zohledňovat například 
osoby se zdravotním postižením?
„Jelikož je složité postihnout všechny možné si-
tuace vjezdu na Náměstí, bude provoz sloupku 
v prvních měsících v testovacím režimu, než se 
systém takzvaně vypiluje a otestuje,“ doplňuje 
Stanislav Mach. 

Systém v prvních měsících bude vyžadovat 
neustálé monitorování od Městské policie a na 
základě jejich připomínek a připomínek obča-
nů města se bude dále upravovat.

Občané, podnikatelé a všichni ostatní, kteří 
mají důvod vjet na Náměstí, se nemusí rozhod-
ně bát, že by jim byl znemožněn přístup. „Každá 
žádost bude individuálně posuzována a vyhod-
nocována strážníky Městské policie a ke spoje-
ní bude sloužit intercom, který bude u výsuv-
ného sloupku,“ uvedl Stanislav Mach. 

Systém výsuvného sloupku cílí především 
na neoprávněné vjezdy na Náměstí.

1.  Residenti (obyvatelé s parkovací kartou, jed-
notky IZS, městský úřad, Tedos, STKO) – bu-
dou mít přístup na základě zavedené SPZ do 
systému. U obyvatel s parkovací kartou zave-
dení proběhne automaticky z již vybudova-
ného systému parkovacích karet.

2.  Zásobování – bude mít přístup na základě za-
vedené SPZ a bude se vycházet ze stávajícího 
systému, kdy je zásobování vjezd povolen, 
a to od 5.00–11.00. Zásobování při prvním 
zavedení do systému bude muset prokázat, 
že opravdu provádí zásobování provozovny 
(dodací list, faktura atp.). Další vjezd už by 
měl být automatický.

3.  Jednorázoví návštěvníci (např. osoby se zdra-
votním postižením, dopravní obsluha, svatby 
na zámku, kongresy) – budou pouštěni přes 
intercom na základě vyhodnocení žádosti 
Městskou policií.

4.  Stavebním firmám a ostatním bude na pře-
dem stanovenou dobu na základě žádosti, kte-
rá bude podána na Odbor stavební a životního 
prostředí – silniční správní úřad Mikulov, při-
dělen určitý počet karet umožňujících vjezd.

„Navržený systém spo-
lečně se zákazem vjezdu 
cyklistům, kteří se mo-
hou na Náměstí pohy-
bovat výhradně pěšky, 
by měl přispět ke zklid-
nění dopravy v centru 
města,“ říká na závěr 
místostarostka města 
Leona Alexová.
 Jitka Sobotková

Výsuvný sloupek na Kostelním náměstí

Cyklo Point Mikulov
Prodej, servis a půjčovna jízdních kol.

Piaristů 2, (vstup vedle KB), Mikulov
www.cyklopoint.cz
mikulov@cyklopoint.cz
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Pozvánka do Galerie Závodný Mikulovská Galerie Závodný se opět otevře 25. května a srdečně 
zve všechny příznivce na vizuálně velmi působivou výstavu jednoho 
z předních italských výtvarníků Turiho Simeti /*1929/. 

Tvorba T. Simeti se řadí k abstraktnímu proudu umění a je čistě 
minimalistická. Autor již od počátku 60. let pracuje s motivem oválu, 
který se v různých obměnách stal klíčem k jeho vlastnímu pojetí mo-
nochromní tvorby. Dnes je Turi Simeti vnímán jako „inženýr“ světla, 
barvy a geometrie a jeho tvorba je celosvětově velmi ceněna. Mikulov-
ská výstava je vůbec první prezentací tohoto umělce v České republice. 
Těšíme se na Vás. 

Galerie Závodný,

foto: M. Polák

Vzhledem k současné situaci se plánované akce na měsíc květen ruší. 

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

či na facebookových stránkách města Mikulov a výlepových plochách. Jitka Sobotková

Poznačte si do kalendáře

Městské kino je sice od března pro veřej-
nost uzavřeno, přesto se snažíme prostřed-
nictvím dostupných způsobů jeho činnost 
udržovat. 

Zapojili jsme se do projektu #vašekino, jedná se 
o dočasné virtuální kino, které zprostředkovává 
filmový zážitek přímo u Vás doma. Na webových 
stránkách kina je vždy na začátku týdne k dispozici 
program promítání na daný týden. Stačí se jen vy-
brat film, který chcete zhlédnout a zakoupit si on-
line vstupenku. Cena vstupenek je jednotná a činí 
70 Kč. Na zadanou e-mailovou adresu Vám bude do-
ručen kód, prostřednictvím kterého se přihlásíte 
ke sledování. Začátky projekcí jsou pevně dané.

Neplánovaného volného času se snažíme 
smysluplně využít například pro servis kino 

techniky, drobné opravy a úklid prostor tak, aby 
po znovuotevření bylo vše, jak má být, a my Vás 
opět mohli přivítat.

Momentálně ještě nemáme od distributorů 
k dispozici plány premiér, ale veškeré dění bed-
livě sledujeme a jakmile to bude možné, budeme 
Vás o provozu kina a promítání včas informovat 
ať už prostřednictvím facebookového profilu, 
na kino vývěsce na Kostelním náměstí nebo ve 
Zpravodaji.

Za každou zakoupenou vstupenku a vyjádře-
nou podporu vám děkujeme.

Těšíme se snad na brzkou shledanou!
Markéta Pimková

Městské kino v době koronavirové

a rozhodli jsme se nastalé situaci přizpůsobit 
a nabídnout občanům alespoň farmářský trh. 
Tímto vyzýváme farmáře, pokud by měli zájem 
se trhu zúčastnit, aby se nám ozvali e-mailem 
na adresu pimkova@mikulov.cz nebo telefonic-
ky 601 055 338 paní Pimkové, bližší informace 
o podmínkách prodeje sdělíme všem zájemcům 
obratem,“ uvedla ředitelka pořádající společnos-
ti Petra Eliášová. 

• Zrušené akce
Z důvodu vládních nařízení se tak letos neusku-
teční akce Setkání souborů pod Taneční horou, 
Mikulovská přehlídka vín, festival Křehký Mi-
kulov 2020, Den dětí, 4. ročník Mikulovských 
ozvěn Zlín Film Festivalu, Concentus Moraviae 
a Krojované hody. 

Ostatní akce proběhnou za předpokladu, že 
bude k dispozici brzké stanovisko vlády, za ja-
kých okolností lze kulturní akce pořádat. 

• Pálavské vinobraní?
Častým dotazem je otazník nad největší akcí 
regionu – Pálavským vinobraním. „V současné 
chvíli pokračujeme v přípravách Pálavského 

vinobraní, čekáme však na stanovisko vlády, 
které stále není k dispozici. Nyní se dá pouze 
spekulovat, zda se akce od září budou moci ko-
nat i v takto velkém rozsahu, jakým je Pálavské 
vinobraní, které každoročně navštíví v průmě-
ru 50 tisíc návštěvníků,“ doplňuje Petra Eliášo-
vá. (pozn. red.: odpovědi jsou aktuální k datu 

27. 4. 2020)

• Májový víkend s Muzejní nocí až na podzim
Změna termínu se týká Muzejní noci, která se 
neruší, ale prozatím jen přesouvá. Muzejní noci 
v celé České republice jsou přesunuty na pod-
zim 2020, a proto i mikulovská Muzejní noc pro-
běhne 16. října. 

„Návštěvníkům otevřeme všechny muzejní 
expozice a výstavy, program se bude věnovat 
oslavě 450. výročí narození kardinála Františ-
ka Dietrichsteina. Těšíme se na všechny návštěv-
níky, kteří si s námi přijdou užít Muzejní noc i na 
podzim,“ zakončuje Anna Soldánová, PR mana-
žerka Regionálního muzea v Mikulově.

Návštěvníkům se v rámci nového termínu 
Muzejní noci otevřou také brány Dietrichstein-
ské hrobky, kostel sv. Václava a místní galerie.

Tým Mikulovská rozvojová

Slavnosti města Mikulov TROCHU JINAK
(dokončení ze strany 1) Židovský hřbitov

Foto:  Georg W. Pollak

TIC Mikulov je otevřené
Od 1. května je otevřené Turistické informační 

centrum Mikulov.

Provozní doba:  PO–NE  9.00–17.00 

Termíny otevírání turistických cílů 

11. 5. Kostelní věž v Mikulově       
12. 5. Horní synagoga v Mikulově, Archeopark Pavlov 
25. 5. Jeskyně Na Turoldu
26. 5. Zámek Mikulov, Dietrichsteinská hrobka  

Aktuální informace o kulturních akcích a připravo-
vaných aktivitách sledujte na turistickém portálu 
www.mikulovsko.com a facebooku www.face-
book.com/mikulovsko/. TIC Mikulov
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Kde? No přeci v muzeu. Věděli jste, že kromě 
skvělé mikulovské knihovny a neméně báječ-
ného archivu, máte ještě jednu možnost, kde se 
v Mikulově (a o Mikulově) něco dozvědět?

V zámecké vědecké knihovně, kterou spravuje 
Mgr. Klára Sítková Veverková. V této knihov-
ně se nachází přes dvacet tisíc svazků, věnova-
ných místní a regionální historii, etnografii, vi-
nařství, židovské komunitě, Dietrichsteinům, 
historii dvacátého století, ale najdete zde také 
knihy, které se v Mikulově tiskly v místním 
nakladatelství. 

Asi nejstaršími kousky jsou noviny Nikolsbur-
ger Wochenschrift, které se zde vydávaly od deva-
tenáctého století do roku 1939. K nahlédnutí jsou 
i v online katalogu Kramerius, který spravuje Mo-
ravská zemská knihovna, ale v zámecké vědecké 
knihovně jsou k nahlédnutí jednotlivé ročníky.

Kromě klasických publikací zde čtenáři také 
naleznou všechny ročníky muzejního sborníku 
RegioM, v němž jsou k přečtení články nejenom 
z historie, ale také články o pálavské přírodě, 
místním folkloru a tradicích, archeologii nebo 
o muzeu samotném.

Knihovna má zkrátka doplnit všechny muzej-
ní sbírky a pobočky, proto jsou zde k nalezení 
také všechna možná vydání děl Aloise a Vilé-
ma Mrštíků. Památník bratří Mrštíků v Divá-
kách totiž letos na podzim po dlouhé rekon-
strukci konečně otevírá a návštěvníci se zde 
mimo jiné seznámí s literární tvorbou obou 
bratrů. A jak nejlépe zmapovat literární tvor-
bu než sbíráním všeho, co kdy Mrštíci napsali? 
Ve vědecké knihovně jsou tak vedle sebe nej-
novější vydání Pohádky máje a to úplně první 
z devatenáctého století.

A jak se do takové knihovny dostat? Stačí se 
objednat na telefonním čísle 519 309 019 nebo 
napsat e-mail na rmm@rmm.cz a domluvit si 
s vědeckou knihovnicí schůzku. Knihovna je 
prezenčním pracovištěm, což znamená, že se 
z ní knihy nesmí vynášet ven, ale pro badatele 
je zde připraveno zázemí, které mohou během 
návštěvny knihovny využívat. 

Probudila se i ve vás chuť bádat? 
RMM

Městská knihovna Mikulov, tak jako 
všechny ostatní, byla uzavřena pro veřej-
nost vládním nařízením od 13. března. 
Všechny nás to samozřejmě zaskočilo. Navíc 
tyto striktní zákazy přišly v březnu, což je Mě-
síc čtenářů a my měli nachystaný bohatý kul-
turní a vzdělávací program pro všechny gene-
race. Přesto jsme nepřestali hledat společně 
s ostatními institucemi, organizacemi, vyda-
vateli a nakladateli možnosti, jak dostat knihy 
a akce mezi čtenáře.

Již pátým rokem u nás funguje Univerzita tře-
tího věku. Začátkem března měli možnost na-
vštívit lekci i ti senioři, kteří teprve zvažují tuto 
formu sebevzdělávání. Senioři však byli první, 
kterým byla výuka zrušena. Výuka probíhá virtu-
álně z domova a většina studentek má již splněné 
všechny testy a úspěšně ukončily semestr.

Začátkem března jsme instalovali výstavu 
Karla Provázka, stihli jsme ještě vernisáž, ale dál 
již byla knihovna zavřená a veřejnost ji nemohla 
zhlédnout. Připravili jsme proto alespoň výsta-
vu virtuální. Přijměte tedy pozvání na výstavu: 
https://youtu.be/c7cQOf7D2rk

Mikulovský vrchař, který mívá v knihovně 
jednu z nejvíce navštěvovaných besed, píše 
o svých cestách, o zemích i úskalích cestová-
ní. Můžeme s ním tak virtuálně navštívit země, 
kam se třeba nikdo z nás nedostane. Všechny 
jeho příběhy jsou dostupné však pouze na Face-
booku, ale budeme se snažit je zpřístupnit všem. 
https://www.facebook.com/kirk.hammet.79

Největším počinem březnového nouzového 
stavu bylo založení FB skupiny Čtením proti 
nudě. Cílem této skupiny je vytváření krátkých 
videí zachycujících čtenáře či autora při pre-
zentování svého díla nebo úryvku z oblíbené 
knihy. Pro děti jsou ke každé ukázce přiložené 
otázky nebo úkoly, mohou kreslit a publikovat 
obrázky. Zapojila se i paní učitelka Hondlová 
a její dcera, děti z mikulovských škol. Původně 
jsme však doufali, že se do čtení zapojí více žáků 

a studentů, kteří budou inspirovat další. Hlasi-
té čtení a ještě prezentování se na sociálních sí-
tích je velkou výzvou, není to nic lehkého. Zkus-
te to a připojte se: https://www.facebook.com/
groups/241336787266830/

Projekt získal další rozměr, když jsme oslo-
vili přímo autory. Zapojila spisovatelka Kateři-
na Tučková, Petra Dvořáková, Klára Smolíková, 
Zdeněk Železný a další. Děti i rodiče tak mohou 
získat cenné informace o knihách, které si mo-
hou půjčit (až se otevřou knihovny) nebo koupit 
pro svoje děti. Knihovníci, kteří čtou, tak také 
přispívají k podpoře čtenářství. Veřejnost si udě-
lá obrázek o lidech, kteří stojí za vznikem knihy 
nebo za jejich popularizací.

Katalog naší knihovny je nyní přizpůsoben tak, 
že se objevují v sekci Novinky především odkazy 
na volně stažitelné knihy a videa, vzdělávací či 
motivační kurzy.

https://jmk.tritius.cz/library/mikulov/news
https://www.knihovny.cz/ 

Další zrušenou akcí byla módní přehlídka Upcy-
recy – móda šitá s filozofií upcyklace. Výtěžek 
z této akce měl jít na canisterapii v knihovně Čte-
ní pejskům s Ladou Kománkovou. S fotografkou 
Hanou Ilčíkovou – Photo Hanny jsme vytvořili 
alespoň virtuální ochutnávku, abyste se měli na 
co těšit. https://youtu.be/Cua80L0lKUU 

Provozní doba knihovny od 4. 5.
Pondělí, středa, pátek8.00–11.00, 13.00–15.00

Vymezení doby pro seniory:
8.00–10.00 hod.

Rozvoz knih a další služby:
Úterý, čtvrtek po předchozí domluvě • Kopí-
rovací služby poskytujeme po domluvě • Není 
možné využívat další služby – studovny, čítárny, 
veřejný internet, Family point a WC

I vy se můžete stát badatelem

Knihovna v době nouzového stavu

Vzpomínka

Dne 6. května vzpomínáme 
5 . výročí úmrtí našeho dra-
hého manžela, tatínka, dě-
dečka, pradědečka a strýce, 
pana KARLA HUDCE.

S velkou láskou vzpomínají 

manželka Maruška, syn Kája, 

dcery Maruška a Sonička, 7 vnoučat a 3 pravnoučata.

Vzpomínka 

Čas plyne jak tiché řeky 
proud, ale vzpomínky nám 
zůstanou. 
Dne 20. 5. by se pan MI-

LAN KUČERA dožil 90 let. 
Kdo jste ho znali a měli 
rádi, věnujte mu prosím 
tichou vzpomínku. 

Stále vzpomínají manželka a synové s rodinami.

Vzpomínka 

Dne 20. 5. si připomeneme 
nedožité 85. narozeniny 
pana JIŘÍHO SEDLÁČKA. 
Pokud jste ho znali a měli 
rádi, věnujte mu společně 
s námi tichou vzpomínku. 

Stále vzpomínají dcera 

Helena a syn Jiří s rodinami.

Společenská kronika

Prosíme o dodržování 
bezpečnostních opatření! 
KONTAKT: knihovna@mikulov.cz 
tel.: 519 510 025 nebo 773 873 657

Těšíme se na shledání s vámi. 
Ilona Salajková, vedoucí MěK Mikulov
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Pranostiky na květen

Vousy svatého Ivana

V květnu se pálavské stepi odívají do šatu utkaného z rostlin, kterým se říká vousy 
svatého Ivana. Jsou to kavyly – vytrvalé trsnaté trávy s dlouhými štětinovitými 
listy, které jsou zvláště za sucha svinuté. Jejich stébla jsou vysoká a květenství na 
nich rozvolněné. Plody – obilky jsou doplněny o dlouhou osinu, dělící se na dvě 
části – šroubovicovitě stočený sloupek a dlouhou setu, která je u většiny kavylů za 
plodu péřitě chlupatá. Chlupatá část pomáhá obilce šířit se větrem a šroubovice ji 
zavrtává do země, aby ve větrném prostředí měla možnost vyklíčit. Kavyly rostou 
ve stepních trávnících, na kamenitých výslunných svazích a na písčinách v konti-
nentálních oblastech, kde se alespoň ostrůvkovitě udrželo bezlesí nepřerušeně od 
poslední doby ledové. Na Pálavě najdeme nejen kavyly Ivanův, sličný a vláskovitý, 
ale také velmi vzácný kavyl skalní, který v celé České republice roste pouze na 
Svatém kopečku, kde byl nalezen až v 90. letech 20. století, při společné exkurzi 
českých a rakouských botaniků.

Helena Prokešová, Správa CHKO Pálava

Z naší přírody
•  populární taneční orchestr M-kvintet  (předtím Combo, Klub 76) založil  v r. 1970 

Igor Czajkowski? Ke stabilním členům kapely, která existovala téměř 40 let, 
patřili: Jiří Odehnal, Eduard Očenášek, Josef „Tom“ Chaloupka, Aleš Sobotka, 
Rudolf Drexler, Ladislav Baldrian, Milan Esterka, Igor Czajkowski a další.

•  když se objevili televizní hlasatelé v rouškách, pronesl Jiří Šilinek (7): „Jé 
taťko, už mají i v televizi roušky, asi nás nechtějí nakazit!“

•  prvními návštěvníky v den otevření TIC (1. 5.) byly Zuzana Havlická, kurátorka 
z Archeoparku Pavlov, a Magdalena Krčmová, manažerka krizového plánová-
ní? Ochranné štíty (od Richarda Stachy) neubraly pracovnicím TIC pohodovou 
náladu, kterou zde plánují mít po celou sezónu. Vzkazují všem: Stavte se!

•  čápi se na hnízdo ve fi rmě MBQ vrátili 30. 3.? Při krmení mláďat (1–3) uloví den-
ně až 40 hrabošů, dožívají se 8–14 let. Na hnízdo se vrací rodinní příslušníci.

•  Iveta Hondlová prozradila,že má kvůli pandemii s dospělými dětmi doma teď 
trochu v peněžence KORUNAVIRUS.

•  Pošta má otevřeno ve všední dny 8.00–11.30 hod. a 12.30–16.00 hod., v so-
botu 8–10 hod.?

•  jedním z loňských návštěvníků Jeskyně Na Turoldu byl i domorodý šaman 
z Brazílie? Po prohlídce řekl, že v jeskyni cítil energii, kterou dosud zažil 
pouze na jednom místě na světě. 

•  šéf váhy ve sběrném dvoře na Brněnské Zdenek Moroz komentuje současnou si-
tuaci: „Jak začala korona, aut s odpady je furt kolona. Buď jak buď, nejvíc se vozí 
suť! Ze dvora pak pryč míří – písek velikosti 0,4. Zkrátka bourá se a staví!“

•  v první letošní tenisové čtyřhře Na Doležalce (8. 4.) vyhrála dvojice Georgie-
Vočka nad Vočková-Zich 2:1?

•  hlášku měsíce vybrala z Facebooku Petra Jeřábková: „Týpek mi dneska řekl 
‚slečno‘. Baby, noste ty roušky, má to smysl!“

                                                                                       Jaromír Crhan, 728 161 541

Květen – měsíc lásky,  o které si více můžete přečíst v knihovně.

Víte, že...

Velkolepé slavnosti 50. výročí oslav naší 
planety, které jsme si připomněli ve středu 
22. dubna, musely ustoupit přísným opatře-
ním v souvislosti s pandemií koronaviru.

Letošním tématem bylo „Climate Action a di-
gitální úklid“, protože i digitální úložiště zatěžují 

naši planetu. I proto je čas během epidemie koro-
naviru, a nejenom během ní, ideální na to, aby-
chom promazali staré fotky ve svých mobilech 
i počítačích. Takový úklid telefonu a počítače 
není vůbec špatný nápad, co říkáte?

Jitka Sobotková

Den Země 2020 letos probíhal hlavně ONLINE

• Sníh v máji – hodně trávy.
• Studený máj – v stodole ráj.
• V máji vlhko, chladno – bude vína na dno. 
• Deštivý květen – žíznivý říjen.
•  Jsou-li májové hřiby červivé, bude suché léto. 
•  Prší-li na prvního máje, bude později sucho 

a neurodí se víno. 
•  Pankrác, Servác, Bonifác jsou ledoví muži, Žo-

fie je jejich kuchařka. (12.–15. 5. )
•  Pankrác a Urban bez deště – hojnost vína. 

(12. a 25. 5. )
•  Žofie vína upije. (15. 5. )
•  Svítí-li na svatého Urbana, bude úroda hlavně 

na víně. (25. 5.)
Jitka Sobotková, (zdroj: Jan Munzar, 

Medardova kápě aneb pranostiky očima meteorologa)

•  1. 5. Svátek práce
•  3. 5. Světový den svobody tisku, Den ptačího 

zpěvu, Den Slunce
•  4. 5. Den hasičů v ČR
•  5. 5. Den boje za rovná práva handicapova-

ných, Den porodních asistentek, Květnové 
povstání 1945

•  6. 5. Den bez diet
•  8. 5. Mezinárodní den Červeného kříže, Den 

osvobození od fašismu
•  9. 5. Den stěhovavých ptáků, Den pro fair tra-

de, Den Evropy
•  10. 5. Den matek
•  12. 5. Den ošetřovatelek
•  13. 5. Květinový den
•  15. 5. Den rodiny
•  17. 5. Den památky obětí nemoci AIDS, Den 

telekomunikací
•  18. 5. Den muzeí
•  21. 5. Den kulturní rozmanitosti, Nanebevstou-

pení Páně
•  22. 5. Den biologické rozmanitosti
•  24. 5. Evropský den národních parků

•  25. 5. Den pohřešovaných dětí (Pomněnkový 
den), Den mléka, Den Afriky, Ručníkový den

•  29. 5. Den sousedů 
•  31. 5. Den koní v ČR, Den otevírání studánek, 

Den bez tabáku, Svatodušní neděle (Letnice)

Jitka Sobotková, (zdroj: Žofie Kanizová, 

Lunární kalendář, Krásná paní 2020)

Každý den je krásný – Květen

Recept pro dnešní dny  
ZVLÁDNE I CHLAP
Jednoduchý recept na bulky od N. Válkové.
Kvásek: 600 ml horké vody, 1 lžíce cukru, 1 kost-
ka kvasnic.

Dáme do robotu, přidáme 100 ml oleje, 1 lžíci 
cukru a 1 kg hladké mouky – promícháme.
Necháme kynout 45 min, pak dáme péct do trou-
by vyhřáté na 180° C minimálně na 15–20 mi-
nut. Potřeme vajíčkem, posypem sezamem. Dob-
rou chuť. Vybrala: L. Kubová
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Švadlenky z Mikulova i okolí se nezištně za-
pojily do boje s koronavirem. Nejenom že 
pomáhaly doma v Mikulově, ale jejich vý-
robky pomáhají za hranicemi města i naší 
republiky. Velká zásilka roušek a operač-
ních čepic pro nemocnice putovala během 
března a dubna do Břeclavi, Brna a Itálie. 

Jednu z „mikulovských švadlenek“ a orga-
nizátorku dobročinné akce a pomoci pro Itálii 
Dášu Ondrouškovou jsem vyzpovídala. A jeli-
kož se s Dášou osobně známe a mnozí z čtenářů ji 
dobře dlouhá léta znají také, tak si tykáme. 

Kde všude se mohli lidé setkat s rouškami 
od mikulovských švadlenek?
„Myslím, že se mohli lidé s našimi rouškami se-
tkat po celém břeclavském okrese, ale hlavně 
v našem městě Mikulov. Začalo to hlavně jako 
pomoc rodině, kamarádům, známým, ale pak 
byla potřeba dále a větší počty kusů, šilo se 
pro G-centrum, lékárny, obchody, LDN Valti-
ce, pro vojáky, nemocnice atd. Byla poptávka 
každý den, a tak se stále šilo. Roušky byly po-
třeba. Pak přišla kamarádka, že jsou potřeba 
i operační čepice do nemocnice Břeclav. Zau-
jalo mě to a brala jsem to jako změnu v šití, 
roušky byly každý den. A čepice jsme zvládly 
také. Během jednoho dne jsme pokryly poptáv-
ku Břeclavské nemocnice a dne 25. 3. jsme po-
slaly 76 ks čepic. 

Za tyto ušité čepice patří poděkování: Dagmar 
Hráčkové, Ilonce Salajkové, Haně Kořenkové, He-
leně Vacek, Pavle Krůzové a Melanii Černé.

Zdálo se nám, že Mikulovsko je již zásobe-
no, tak jsme se rozhodly pomáhat dále a přišly 
výzvy: Vojenská nemocnice Brno – tam jsme 
6. 4. poslaly 356 ks roušek. Pro Vojenskou ne-
mocnici Brno šily: Helena Petrželová z Dolních 
Dunajovic, Darja Molnárová, Hana Kořenková, 
Renča Březinová – MŠ Zelený ráj, Soňa Hříbo-
vá – MŠ Klentnice, Dagmar Černá, Silvie Pelant 
Janatová, Lenka Láznická, Dagmar Hráčková, 
Libuše Michalicová, Melanie Černá, Marie Kra-
tochvílová z Březí.

Dále přišla výzva na ušití dětských roušek do 
Dětské nemocnice Brno a 15. 4. se tam odvezlo 
1 295 ks roušek. 

Na šití roušek pro Dětskou nemocnici Brno, kterou  
zorganizovala Silvie Pelant Janotová se podíleli: 

Hedvika a Lenka Krškovy z Pavlova, Ilona Sa-
lajková, Hana Kořenková z Perné, firma Falkom 
a Veronika Komárková, Anna Ďuricová, Radka 
Kauerová a paní Bílíková, Dáša Černá, Eliška Mi-
chalcová z Hlohovce, Lenka Láznická, Dáša On-
droušková, Helena Vacek, Melánie Černá, Dáša 
Hráčková, paní Kratochvílová z Březí, Dana Lu-
cová, pan Pokorný, Jiřina Šuterová ze Sedlece, 
Lenka Jadrná, Martina Dohnálková Kremlová, 
Martina Martinka Michalisková, Jarmila Svobo-
dová, Iva a Miluše Gebauerovy, Hana Zejdová, 
Renata Březinová, Helena Petrželová z Dolních 
Dunajovic, MŠ a Obec Klentnice.

 A zatím poslední výzva byla na pomoc 
Itálii.“

Proč ses rozhodla pomoci Itálii?
„Itálii navštěvuji už 30 let. Mám tam spoustu 
přátel a známých. Jsem s nimi v kontaktu. Když 
začala pandemie, telefonovala jsem si s nimi, vy-
kládali mi, jaké mají problémy, jak je vše hrozné. 
Proto jsem se rozhodla okamžitě šít roušky a po-
máhat lidem hned od začátku, aby průběh v naší 
vlasti nebyl tak hrozný. Žádný stát nebyl připra-
ven a roušky v takovém množství nebylo možné 
okamžitě zabezpečit pro všechny lidi. 

Do Itálie jezdím jak k moři, tak i lyžovat do 
hor. Je mi velmi blízká a lidi v Itálii nám ráda. 
A když jsem na stránkách ‚Česko šije roušky‘ vi-
děla prosby na pomoc pro Itálii, neváhala jsem. 
Jednak tam byla prosba od Češky žijící v Itálii 
a žádala o pomoc s ušitím operačních čepic do 
nemocnic, to jsem si řekla, ty už umíme, tak to 
snad nebude problém. Roušky požadovali jaké-
koliv, dětské, mužské, dámské. Za chvíli se na 
stránkách objevila výzva ‚Pomoc Itálii‘ a tu za-
jišťovala firma MDT Brno. Kontaktovala jsem se 
s nimi a pomoc byla na cestě. Bylo mi jasné, že 
sama moc nepomůžu a čas letí, tak jsem pomo-
cí sociální sítě Mikulov zadala výzvu na pomoc 
pro Itálii a co je potřeba a během 5 dnů byl vý-
sledek – 378 ks roušek a 155 operačních čepic. 
Vše bylo posláno za město Mikulov. 

Do této výzvy se zapojily dobrovolné švad-
lenky, které našily roušky a čepice zcela zdarma. 

Jmenovitě se na pomoci pro Itálii podílely: Libu-
še Michalcová, Martina Jonášová, Dagmar Hráč-
ková, Lydie Kunderová, Jennifer Kunderová, 
Olga Končerová, Ilona Salajková, Renča Březi-
nová, MŠ Habánská, Mela Černá, Jiřina Bilíková, 
Veronika Komárková, Radka Kauerová, Martina 
Dohnálková Kremlová, Martina Sapíková. 

A 16. 4. kurýr zásilku vyzvedl a putovala do 
nemocnic v oblasti Brescia.

Všem patří velké poděkování za čas strávený 
u šicího stroje, za jejich píli a lásku, se kterou 
vše dělaly.“

Kolik času jsi u šicího stroje strávila?
„Ze začátku jsem u šicího stroje seděla skoro celé 
dny. Měla jsem totiž naplánovanou dovolenou 
do Francie na lyže a ta se vlastně neuskutečnila, 
tak jsem celou dovolenou až do 2. 4. šila. Další 
dny jsem byla na home office, tak už jsem šila 
jen po večerech. 

Když jsem začínala šít, tak byly požadavky ob-
rovské. Ze dne na den vždy větší množství kusů, 
snažila jsem se všechny požadavky plnit. A po-
žadavky byly stále… Trvalo to tak těch prvních 
20 dní, od poloviny března do 5. dubna.

Hodně jsem šila po večerech až do ranních 
hodin, ale dá se říct, že i později jsem byla i více 
jak 6 hodin za šicím strojem. Začalo to oprav-
du nevinně, z počátku pro rodinu a kamarády, 
známé, pak jsem dala fotku na Facebook, že šiju 
a šiju a že je to stále málo… a tím se roztrhl pytel 
poptávek a šila jsem dál. Snažila jsem se každé-
mu pomoci. Přicházely stále větší nároky, a tak 
jsem na stránky Mikulov dala požadavek a zjis-
tila jsem, že je nás spousta obětavých švadlenek 
v Mikulově a okolí, co šijí. A tak začala skvělá 
spolupráce na větších poptávkách, které jsme 
myslím úspěšně zvládly. A za to všem švadlen-
kám patří opravdu velké poděkování!“

Kolik jsi toho našila? Dá se to v ůbec 
spočítat?
„Těžko přesně říct. Čepice vím, těch jsem celkem 
ušila 80 kusů, z toho 50 pro Itálii a 30 pro břec-
lavskou nemocnici. Roušek bude tak odhaduji 
od začátku šití kolem 800–900 kusů. Ale nic mě 
neodradilo, šiju stále, ale už spíše požadavky na 
zakázku, módní a doplňkové roušky. Ale kdyby 
bylo opět někde potřeba, věřím, že bych opět šila 
dál pro potřebné.“

Závěrem…
„Jsem ráda, že jsme se tak semkli, drželi pospo-
lu, pomáhali si. Uvědomili jsme si, že je potřeba 
pomoci a nezaváhali jsme ani na chvilku a šli do 
toho a nebylo nás málo. Toho si cením nejvíce. 

Poděkování patří samozřejmě na prvním mís-
tě všem švadlenkám. Ale je i plno ostatních lidí 
kolem, kteří se podíleli a podílí dále na pomoci 
jiným způsobem. Dodávali materiál, rozváželi 
roušky, dělali ochranné štíty, pekli, vařili a roz-
váželi jídla. 

Vážím si všech, kteří neváhali a vložili do 
toho svůj volný čas, svoji energii a spousta z nás 
i finanční obnos. Věřím, že vše bylo k dobré věci 
a že vše zvládneme. Ještě jednou velké poděko-
vání všem, kteří pomáhají!“

Jitka Sobotková

Roušky z Mikulova pomáhají i v Itálii 
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Prožíváme čas velkých změn, které se kvů-
li koronavirové epidemii a s ní spojenými 
opatřeními dějí. 

V dubnovém vydání Zpravodaje jste se mohli 
dočíst o tom, jak situaci zvládají v mateřských 
a základních školách a na GSS Mikulov. Dnes 
vám přinášíme rozhovor s ředitelem Základ-
ní umělecké školy Mikulov Jiřím Vrbkou. 

Jak tuto nestandardní situaci zvládáte na vaší 
škole a jak komunikujete se svými žáky?
„Současná situace představuje pro nás něco 
zcela neznámého a stejně jako ostatní školy 
jsme se jí ze dne na den museli přizpůsobit. 
Snažíme se zůstávat v kontaktu se žáky i jejich 
rodiči, a jakkoliv bychom si to dříve nedokázali 
vůbec představit, i my učíme distančně za vy-
užití mobilních telefonů, posílání videonahrá-
vek a komunikace třeba po síti WhatsApp a po-
dobně, a to jak v hudebním, tak i ve výtvarném, 
a dokonce i v tanečním oboru.

S velkou většinou žáků se to daří – často 
především díky jejich rodičům, kteří dobře 
vnímají obtížnost situace, snaží se spolupraco-
vat s našimi učiteli a své děti v domácí přípravě 
podporovat; natáčejí jejich výkony, aktivně se 
účastní konzultací a všechny nás v naší snaze 
podporují.“

Nové a vyšší nároky jsou kladeny i na vaše 
učitele, jak tuto situaci zvládají?
„Tento nouzový výukový systém je náročný ne-
jen pro žáky a jejich rodiče, ale i pro naše vyuču-
jící. A já jsem velmi rád, že prakticky všichni na-
lezli způsob, jak se svými žáky komunikovat a na 
dálku udržovat a rozvíjet jejich dovednosti. Dnes 
po více než šestitýdenní zkušenosti dokonce 
mohu říci, že některým z kolegů se podařilo ob-
jevit i nečekané bonusy této zdánlivě absurdní 

situace výuky na dálku. Jsou to například přípa-
dy, kdy žáci se při pořizování pracovních nahrá-
vek sami vidí a slyší a mají často snahu nahráv-
ku opakovat, aby odstranili chyby, kterých by si 
jinak většinou ani nepovšimli.“   

Vzpomínáte si, jak probíhal „poslední den“ 
ve škole?
„Na poslední den, kterým byl 10. březen, si 
vzpomínám velmi živě, protože předcházel ter-
mínu konání okresního kola soutěže ve hře na 
smyčcové nástroje, které se mělo konat právě 
na naší škole. 

Pamatuji si, že ze všech stran přicházely 
zprávy o horšící se situaci, stoupala nervozita. 
Stáli jsme před těžkým rozhodnutím, zda sou-
těžní kolo uskutečnit, nebo je zrušit. Na jedné 
straně byli žáci, kteří dlouho a pečlivě připra-
vovali se svými učiteli soutěžní programy, na 
druhé straně neznámé riziko, o němž nám ni-
kdo nebyl schopen něco relevantního říci. Jen 
z naší školy se chystalo soutěžit patnáct dětí, 
jejichž výkony ve školním kole slibovaly, že mo-
hou uspět nejen v okrese, ale někteří i na kraj-
ské úrovni. Nakonec jsme o zrušení soutěžního 
kola rozhodli až v šest hodin večer, a jak se po-
sléze ukázalo, udělali jsme dobře. 

Nějaký čas ještě nebylo jasné, jak to se sou-
těžemi ZUŠ v letošním roce dopadne, zda bu-
dou pokračovat v jiném termínu, ale nakonec 
byly rozhodnutím ministerstva školství zcela 
zrušeny.“

Jak se třeba i vaši učitelé zapojují do charita-
tivních nejenom hudebních činností?
„Pokud vím, některé kolegyně oprášily své šicí 
stroje a zapojily se do výroby ochranných rou-
šek a několik kolegů se svými hudebními přáte-
li nahrává z domova různá hudební poselství, 

která posílají svým posluchačům prostřednic-
tvím sociálních sítí.“

Kdy a jakým způsobem začne probíhat výu-
ka v ZUŠ Mikulov?
„Pokud se nic zásadního nestane, měla by indi-
viduální výuka začít v pondělí 11. května. To 
znamená, že zatím může být obnovena pouze 
výuka hry na nástroje a výuka sólového zpěvu. 
Zatím sice úplně přesně nevíme, co všechno bu-
deme muset zabezpečit, abychom mohli školu 
otevřít, ani nakolik bude budova přístupná třeba 
pro rodiče, kteří často do výuky provázejí zejmé-
na mladší žáky, ale věřím, že všechny potřebné 
pokyny a informace obdržíme včas.“

Jak vidíte fungování vaší školy do bu douc-
nosti?
„Očekávám, že se nám podaří uzavřít tento škol-
ní rok a poté řádně, a jak doufám již za standard-
ních podmínek, zahájíme nový školní rok 2020–
2021. Budeme se těšit na návrat k normálnímu 
učení i k veřejným vystoupením, ke společné 
tvorbě ve výtvarném oboru, pro který jsme bě-
hem nucené přestávky nachystali krásné nové 
prostory, i na nácviky v tanečním oddělení.

A už teď se těšíme na nové žáky, pro něž jsme 
připravili zápis na středu 11. 6. od 15 do 
17 hod., ke kterému všechny, kdo mají zájem 
učit se na naší škole hrát, zpívat, tančit či malo-
vat, srdečně zveme!

Dovolte mi na závěr poděkovat jak všem žákům 
a rodičům, kteří nám pomáhají všechny těžkos-
ti nelehkého období překonávat, tak kolegyním 
a kolegům za schopnost i v této situaci objevovat 
nové zkušenosti, které nás v budoucnu mohou 
obohatit. A všem spoluobčanům bych rád popřál 
pevné zdraví a víru, že se všechno zase v dobré 
obrátí.“  Jitka Sobotková

Z  M I K U L O V S K Ý C H  Š K O L 

Matematická soutěž Pangea přináší žákům 
různorodé matematické úkoly, jejichž řešení 
je vybízí k pečlivé práci a k podávání co nejlep-
ších osobních výkonů. Podporuje žáky základ-
ních škol, kteří se prostřednictvím soutěže seznamu-
jí i s neobvyklými úlohami v oblasti matematiky.

V únoru pořádal Meridian, matematický spo-
lek PANGEA, soutěž, které se zúčastnilo 21 žáků 
ze 4. B třídy a 35 žáků 5. tříd ZŠ Hraničářů, 

Mikulov. Nelze se nepochlubit výsledky žákyně 
5. ročníku Luisy Gala, která získala 1. místo z 35 
účastníků školního kola, 8. místo z 1 492 účastní-
ků v kraji a 37. místo z 10 645 účastníků v ČR.

Luisa postupuje do finálového kola, kte-
ré se bude konat v Praze, pravděpodobně dne 
19. 6. 2020. Všem zúčastněným žákům gratuluje-
me a Luise všichni přejeme úspěch ve finálovém 
kole. Marie Chmelinová, třídní učitelka

Luisa Gala postupuje do finále 
matematické soutěže

Mikulovské školy a školky v nelehké době 

Spolupráce s rodiči v době zavření školky 
je opravdu úžasná! Děti plní zadané úkoly, 
jež jsou vždy zveřejněny na webových strán-
kách školy, a rodiče nám je posílají elektronic-
kou formou. Každý kluk i holka z našeho „Zele-
ného ráje“ jsou pak odměněni jedničkou! Každý 
úkol je jiný a jednička samozřejmě také. Je jich 

zadáno již sedm. Máme dokonce úplné „sběra-
če“, kterým nechybí ani jedna z jedniček! Úkolů 
už bylo splněno přes sto padesát, což je krásný 
úspěch a vypovídá to právě o již zmíněné super 
spolupráci s našimi rodiči, kterým tímto moc-
krát děkujeme. V této nelehké době jsme pro děti 
také připravili den otevřených dveří a školkový 

časopis Myšpulín, který vychází bez jediného 
přestání každý měsíc už od roku 1994 – bohužel 
vše jen virtuální formou na dálku přes webové 
stránky naší školky.  kolektiv MŠ Habánská

Víkendové úkoly pro děti
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V roce 2020 chceme navázat na úspěchy 
z roku 2019 a nadále podporovat teniso-
vou mládež v Mikulově.

 Od zlomového roku 2017, který byl pro TK Mi-
kulov převratový, jsme urazili kus cesty a již teď 
víme, že jdeme po správné cestě. Začalo to změ-
nou vedení a příchodem tehdy jediného trenéra 
Jiřího Zichy, kterému rukama prošlo již několik 

talentů pravidelně hrajících na MČR (momentál-
ně hrajících za velkokluby) a dvaceti dětmi a jed-
nou soutěžní kategorií baby tenisu. 

Po třech letech máme padesát dětí a tři tre-
néry, kteří denně pracují na progresy každého 
z mladých tenistů. V kategoriích tenisu již za-
stupujeme minitenis , babytenis, mladší žáci A, 
mladší žáci B, starší žáci. Navíc TKM byl první, 

kdo ve městě udělal tenisovou přípravku, která 
pod vedením Lenky Danielové, formou hry při-
pravuje děti na první výměny a s tímto projek-
tem sklízíme již první ovoce. 

V roce 2016 byl mikulovský tenis hodno-
cen Jihomoravským tenisovým svazem na 89. 
místě z devadesáti klubů a po čtyřech letech je 
naše mládež na 51. místě. To, že se během tak 
krátké doby posunuly děti o 38 klubů nahoru, 
není náhoda, ale mravenčí práce trenérů a ve-
dení klubu. 

V roce 2020 čekáme sebevědomě posun do 
horní poloviny, protože se naše kategorie roz-
šířili o B týmy, které jistě nasbírají cenné body 
do hodnocení Jihomoravským tenisovým sva-
zem mládeže. 

Také individuální výkony na turnajích se po-
čítají a naši tenisté od loňského roku sbírají body 
na celostátních turnajích. Navíc aktivita klubu 
sahá i do škol, kde probíhají pravidelné nábory 
nových talentů. 

Chcete-li sledovat, jak si vedeme, sledujte 
naše FB stránky. Navíc můžete své dítko zapsat 
na tenis pomocí tkmikulov@gmail.com. 

Sportu zdar a mnoho úspěchů v roce 

našim tenistům na kurtech i v životě 

přeje TK Mikulov

Téměř třicet závodních hráčů Tenisového 
klubu Mikulov bude reprezentovat naše 
město v krajských soutěžích. 

Po zkrácené zimní přípravě, kvůli vládnímu 
opatření proti pandemii, nyní už děti naplno tré-
nují na antukových kurtech TK Mikulov. Budou 
soutěžit v mládežnických kategoriích jako minite-
nis (děti ročníku 2013 a mladší), který se hraje na 
polovině kurtu s menší sítí a měkčími balóny.

Potom babytenis, což jsou děti 2011 a 2012, 
hraje se s měkčími balóny a na klasickém 

rozměru kurtu. Další je zastoupena kategorie 
mladších žáků (2008–2010), kde se hraje tenis, 
jak ho známe. Zde je naše nejsilnější základna, 
a proto se povedlo poskládat týmy dva. 

Zároveň máme družstvo starších žáků 
(2006–2007). Protože se náš klub neustále roz-
růstá, máme vizi sestavit příští rok také druž-
stvo dorostenců. Přestože jsme poskládali pět 
kategorií družstev, tak jsme se letos vrhli ješ-
tě na pořádání turnajů jednotlivců. To nejen 
klubových, ale také celorepublikových turnajů 

jednotlivců, a to poprvé v historii Mikulova. 
Bude se hrát v již zmiňovaných kategoriích: mi-
nitenistů (4. 7.), babytenistů (5. 7.) a mladších 
žáků (18.–20. 7.). 

Přijďte podpořit v tyto termíny naše tenisty 
do areálu Na Doležalce. Případnou změnu ter-
mínu pořádaných turnajů, v této nejisté době, 
ohlásíme včas. A to na našem Facebooku, pří-
padně klubovém webu. 

Máte-li tenis rádi, dejte děti na tenis 
tel. číslo 725 432 952, p. trenér Zicha. 

TK Mikulov, foto: archiv klubu

Práce s mládeží 2019/2020

Mikulovští tenisté vyráží do boje
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Uplynulé dva měsíce nebyly, co se životních 
prožitků týče nikterak „radostnými“. 

Začátkem třetího měsíce roku přišlo něco, 
s čím nikdo nepočítal, na co se nemohl nijak 
zvlášť připravit a všem nám to změnilo běžný 
život, a to doslova „na ruby“. 

Hned na začátku měsíce březen jsme na zákla-
dě vývoje situace „koronaviru“ omezili návštěvy 
v domově, resp. jsme požádali návštěvníky o zvá-
žení nutnosti přijít za svými blízkými. To byl počá-
tek stavu, který prakticky trvá do dnešních dnů. 

Život v domově šel dál, klienti se mohli spo-
lečně scházet, a tak jsme do konce měsíce břez-
na stihli pravidelnou středeční společenskou 
hru „Bingo“. Ve čtvrtek 5. 3. jsme si v předstihu 
připomněli MDŽ. Při této příležitosti jsme u nás 
přivítali děti a učitelky ze ZŠ Pavlovská, kteří si 
pro nás připravili kulturní pásmo. Děkujeme za 
vystoupení a děkujeme paní Hráčkové za spon-
zorsky darované květiny pro ženy v domově. Po 
tomto vystoupení navštívila seniory paní Darja, 
naše dobrovolnice, a diskutovala se zúčastněný-
mi o tomto svátku. Seniory také potěšil osobní 
páteční návštěvou probošt mikulovské kapituly. 

Všem výše uvedeným moc děkujeme!
Potom se už dveře centra uzavřely návštěvám 
trvale, od 9. 3. vstoupil v platnost úplný zákaz 
návštěv a nám začalo dlouhé období přijímání 
různých opatření, jejich plnění a výrazné ome-
zení běžného způsobu života, vč. skutečnosti, 
že nám bylo postupně zakázáno shromažďovat 
seniory ve společných místnostech, a to včetně 
stravování v jídelně. Nelehké to období, v této 
době všechna média informovala o nedobrém 
vývoji situace, odborníci přicházeli s katastrofic-
kými předpověďmi vývoje, vláda nám servíro-
vala jedno omezení za druhým a hlavně: nastala 
nejistota, co a jak bude dál?

Tak, jak šel den za dnem, situace byla obtíž-
nější, vyhlídky hrozivější a koncem měsíce břez-
na měla dle vyjádření odborníků nastat „přelo-
mová doba“ ve vývoji pandemie. Podle jejich 
odhadů měly být rozhodující první dva týdny 
v měsíci duben, proto jsme se rozhodli k tzv. 
„dobrovolné karanténě“. Naše rozhodnutí bylo 
podpořeno vydáním Krizového opatření č. 4 sta-
rosty města Mikulov.

Od 1. do 15. dubna t. r. bylo sedm pracovnic 
v „nepřetržité“ směně – zajišťovaly komplexní 
chod pobytových sociálních služeb – domova 
pro seniory a odlehčovací služby. Nebylo to jed-
noduché, ale tento úkol děvčata zvládla a výraz-
ně napomohla k udržení stabilizovaného stavu 
klientů, ochraně jejich zdraví a také zdraví sa-
motných pracovníků organizace.

Zaslouží si uznání, velké poděkování a ob-
div. Za dobu dvou týdnů se setkaly s obrov-
skou vlnou podpory, solidarity a vstřícnosti od 

rodinných příslušníků, spolupracovníků, přátel, 
firem a společností, ale také úplně cizích lidí. Za 
všechnu sounáležitost děkujeme!

Od poloviny měsíce dubna, tedy po ukonče-
ní dobrovolné karantény, pokračují dříve naří-
zená a zavedená režimová opatření a do služby 
nastoupila druhá pracovní směna. Tito zaměst-
nanci už dochází normálně domů. Všichni pra-
covníci organizace byli testováni rychlými testy 
„Innovita“, výsledky byly u všech negativní.  

V těchto náročných dnech nelze opomenout 
terénní pracovníky pečovatelské služby, kteří 
jsou denně v „první linii“ a pomáhají seniorům 
zvládat běžné životní činnosti. Také jim patří po-
děkování za odváděnou práci a péči o klienty!     

Věříme, že situaci zvládneme, děkujeme za 
pochopení přijatých opatření, děkujeme za veš-
kerou podporu, ať to byly dobrovolníky šité a da-
rované roušky, dodávky ochranných pomůcek od 
státu a kraje, darování finančních prostředků ně-
kterými zastupiteli města, další podpora v podo-
bě darování ochranných pomůcek a dezinfekce 
firmami a společnostmi, podpora našich sedmi 
„statečných“ pracovnic různými dobrotami, ovo-
cem či milými vzkazy, které jim dělaly radost. Se-
niorům byly darovány knihy a dostalo se nám po-
moci v podobě dalších drobností či pozorností.

Velké poděkování patří vedení města a úřed-
níkům městského úřadu, hlavně paní Krčmové 
za trvalou podporu při krizovém řízení a za do-
dávky ochranných pomůcek.

Více o nás a z našeho života se dozvíte na fa-
cebookovém profilu organizace: www.facebook.
com/gcentrummik/ a webových stránkách orga-
nizace: www.gcentrummikulov.cz.

Pavel Rous

Březen a duben v G-centru 

Mikulovské G-centrum se kvůli epidemii 
koronavirem proměnilo na 336 hodin 
v „nedobytný hrad“. Sedm dobrovolnic se 
tam od 1. do 15. dubna staralo o bezmála 
pět desítek seniorů. Hlavním důvodem bylo 
ochránit zdraví této nejrizikovější skupiny 
obyvatel před nákazou koronavirem.

Jak náročných těchto 14 dní bylo nejenom 
organizačně, logisticky, ale i psychicky, 
jsme se zeptali ředitele G-centra Pavla 
Rouse. 

Proč jste se rozhodli pro dobrovolnou 
karanténu?
„Důvodem této karantény byla prevence a ochra-
na zdraví seniorů – klientů domova a zaměst-
nanců organizace, neboť první dva dubnové týd-
ny byly odborníky označeny za ‚přelomové‘ ve 
vývoji pandemie koronaviru v ČR. 

Prioritou pro nás byla prevence přenosu ná-
kazy do našeho zařízení. Již v průběhu vývoje 
pandemie jsme od vlády, ministerstev a kraje do-
stávali různá nařízení a v návaznosti na to při-
jímali opatření k zajištění provozu, i pro případ 
zanesení nákazy do domova. Naše rozhodnutí 
jsme konzultovali s panem starostou Rostisla-
vem Koštialem.“

Jak toto rozhodnutí přijali zaměstnanci? 
„Oslovili jsme všechny zaměstnance, kteří se 
svobodně vyjádřili k možnému případu uza-
vření provozu. Následně vznikla sedmičlenná 
skupina, která plnila nelehký úkol. Rozhodová-
ní v takové situaci je samozřejmě obtížné, práci, 
kterou pracovníci organizace běžně dělají, musí 
mít člověk v ‚srdci‘, není to jen o tom, že je člověk 
zaměstnán.“ 

Kdo z vašich zaměstnanců se do dobrovol-
né karantény zapojil?
„V období karantény, tedy od 1. 4. v 7 hodin ráno 
do 15. 4. v 7 hodin ráno, celkem 336 hodin, pra-
covalo v domově sedm pracovnic, dvě všeobec-
né sestry a pět pracovnic v sociálních službách. 

Skupinu vedla vrchní sestra, Marta K., druhá 
sestřička byla Marcela Č. a dále pracovnice soc. 
služeb: Ivana J., Barbora K., Lenka J., Nikola S. 
a Michaela M. 

Děvčata zajišťovala komplexní chod domova, 
především čtyřiadvacetihodinovou péči o klien-
ty, dále praní prádla, úklid, mytí nádobí a další 
činnosti, které jsou spojeny s poskytováním so-
ciálních služeb.“

Pro všechny dobrovolnice to byla náročná 
situace. Jak to zvládaly?

Za pracovnice odpovídá vrchní sestra Marta K. 

„Když nás požádala krajská hygienická stanice, 
abychom vytipovali seznam pracovníků, kteří 
by byli ochotní být v zařízení 24 hodin v ka-
ranténě, tak se nám okamžitě přihlásilo deset 
pracovnic. Vybráno bylo sedm. Měly jsme po-
třebu udělat pro klienty maximum, které bylo 
možné v této chvíli udělat. Žádná z nás neměla 
představu, jaké to bude. Ne z ohledu na práci, 
to víme a známe, ale byla před námi skuteč-
nost, jak budeme zvládat odloučení od svých 
blízkých, jelikož ani jedna z nás nikdy nebyla 
odloučena od rodiny 14 dní. 

Je to zvláštní pocit. Víte, že máte rodinu 
blízko, v podstatě za plotem, ale nemůžete se 
s nimi obejmout a jít za nimi domů. Proto jsme 
byly opravdu velmi rády za pozitivní ohlasy ve-
řejnosti a podporu, kterou jsme měly nejen ze 
strany pana ředitele, ale také od našich kole-
gyň a kolegů, včetně našich klientů, kteří tady 
s námi byli.“ 

O kolik lidí se „sedm statečných“ v karan-
téně staralo?
„Po celou dobu se staraly o 47 klientů, převážně 
ležících, se zdravotními a chronickými problé-
my. Svůj úkoly zvládly a zajistily kvalitní péči 
po celou dobu trvání karantény.“ 

G-centrum se na 336 hodin změnilo v nedobytný hrad



14 R Ů Z N É

Bylo to náročné přeorganizovat celý chod 
G-centra v době karantény? Jak se vám to 
podařilo?
„Terénní pečovatelská služba pracovala od po-
čátku koronavirové pandemie v obvyklém pra-
covním rámci, terénní pracovníci – pečovatelé 
byli vybaveni ochrannými pomůckami (ústenka-
mi) a poskytovali nasmlouvané služby.

Změna, resp. přeorganizování chodu se týka-
lo pobytových služeb: připravili jsme prostory 
pro nepřetržitou směnu pracovnic, nachystali 
jsme matrace a lůžkoviny k odpočinku, přichys-
tali jsme dostatečnou zásobu jednorázových 
ochranných pomůcek, s dodavatelem stravy 
bylo sjednáno celodenní stravování pracovnic. 
S dodavatelskou lékárnou byla nastavena spo-
lupráce tak, že léčiva a potřebné medikamenty 
nám dováželi přímo do budovy, děvčata obdr-
žela doporučené seznamy věcí osobní potřeby, 
které po dobu nepřetržitého pobytu v domově 
mají mít s sebou, vydali pokyny pro zaměstnan-
ce, kteří zůstali po dobu karantény doma a pro-
vedli jsme kalkulaci, jak se nám toto opatření 
promítne do rozpočtu.

Fyzicky nastal den ‚D‘, pracovnice nastoupily 
na pracoviště, budova se uzavřela a začala ‚336‘ 
hodin dlouhá směna v režimu, který byl pro nás 
zcela nový. Zámysl, kdo, co a jak bude mít na sta-
rost, byl připraven, ale první dny si vše tak říka-
jíc ‚sedlo‘, podle potřeby a zkušeností po prvních 
dvou třech dnech každá pracovnice věděla, co 
má přesně dělat.“     

Kdo dobrovolnice podporoval z venku, jak 
probíhala logistika a zásobování?
„Naši smluvní partneři plnili své závazky vůči 
provozu organizace standardně, jak máme 
smluvně nastaveno. Z venku byla skupina ‚sed-
mi statečných‘ podporována ředitelem, probí-
hala každodenní komunikace o situaci, potře-
bách a podle požadavků byl dovážen materiál 
a nákupy.“  

Jak jste řešili ubytování pracovnic, jak jste 
to museli v G-centru přeorganizovat?
„Pracovnice byly ubytovány v místnostech pod-
le prostorových možností budovy organizace: 
ve společenské místnosti, v rehabilitační míst-
nosti a v denní místnosti pro personál – byly po 
dvou a paní vrchní využila svoji pracovnu. Tyto 

prostory posloužily pouze ke spánku a odpočin-
ku po noční směně, jinak byla děvčata stále na 
nohou. Ve své podstatě se až tak moc nic nepře-
organizovávalo, denní harmonogramy a činnos-
ti spojené s péčí o klienty jsou standardně dány 
a ty jsou hlavní priorita naší činnosti.“

Jak probíhalo stravování v době karantény
„Stravu máme zajištěnou dodavatelským způso-
bem – nevaříme. Na děvčatech bylo nachystat na 
talíře, rozdat a některým seniorům podat stra-
vu, potom poodnášet a umýt nádobí – to vše 3 
až 5x denně.“ 

Co bylo na celé době nejnáročnější?
„Nejnáročnější bylo paradoxně využít mož-
nost odpočívat. V počtu sedmi pracovnic času 
nazbyt nebylo, a tak se děvčata prostřídala na 
nočních směnách tak, aby zajištění klientů bylo 
splněno a mohly během spánku nabrat sílu 
a energii na další den. 

Konstrukce budovy není ‚odhlučněna‘, takže 
bylo přes den plno hluku, který nebyl dvakrát 
příjemný pro odpočinek. Další, zdánlivě obyčej-
né věci/prožitky časem chyběly: rodiny, přátelé, 
vlastní postel, koupelna apod. Ale jak jsem již 
uvedl – nelehký úkol děvčata splnila. 

Kde dobrovolnice čerpaly energii a dobíjely 
si baterky?
„Energii čerpaly z telefonátů se svými blízký-
mi, podporovaly se a pomáhaly si navzájem vše 
zvládnout. Za dobu karantény se jim i klientům 
dostalo obrovské vlny podpory a solidarity. Na 
facebookovém profilu organizace jsme krátký-
mi zprávami a fotodokumentací přibližovali 
život za ‚zavřenými dveřmi‘, i zde bylo vidět, 
že se jedná o sledovanou aktivitu a za to všem 
děkujeme!“

Byl to asi hodně náročný teambuilding. Už 
jste měli čas vše vyhodnotit?
„Náročný čas to byl, to je nepopiratelné. Ukáza-
lo se, že máme kvalitní pracovníky, ochotné ne-
hledět na vlastní pohodlí a pracovnice ukázaly, 
že když je třeba, dokážou pomoci a podpořit po-
třebné. Jednoduchého s postupem času nebylo 
nic a samozřejmě, že si tuto situaci zanalyzuje-
me, vyvodíme a přijmeme závěry s tím, že ‚ně-
kdy příště‘ budeme připraveni.“ 

A jak celou situaci zvládali senioři – klienty 
G-centra?
„Pro seniory to také nebylo rozhodně jedno-
duché. Dlouhodobý zákaz návštěv a omezení 
kontaktu s nejbližšími je nepříznivě ovlivňuje. 
Prostřednictvím telefonů však mohou se svými 
blízkými mluvit, když je příznivé počasí mohou 
trávit čas na zahradě. A pokud se rodinní pří-
slušníci dotazují na zdraví a stav svých blízkých, 
vždy jim podáme informace.“

Život a provoz G-centra vně se ale nezastavil, 
jak probíhal?
„Za dobu karantény se čas mimo budovu neza-
stavil. Někteří pracovníci měli tzv. home office, 
přestěhovali si část kanceláře do svého domo-
va a plnili povinnosti tímto způsobem. Za tu 
dobu přišla řada závazných pokynů, přijímali 
jsme opatření a rozhodovali o následných kro-
cích v organizaci apod. Cestou krajského úřadu 
v Brně nám byly vydávány ochranné pomůcky, 
čtyřikrát jsme si je v této době byli vyzvednout 
v Brně.“

Je někdo „z venku“, komu byste chtěl 
poděkovat?
„Děkujeme všem společnostem, firmám a li-
dem, kteří nám po dobu karantény fandili, byli 
s námi, prožívali toto období s vírou, že to děv-
čata zvládnou, a předpokládáme, že všichni, kte-
rých se to týká, to vědí. 

Nechceme na nikoho zapomenout, proto uvá-
dět konkrétní jména není na místě. Podpora byla 
obrovská, nezištná, milá, úsměvná a někdy i do-
jemná. Dostávali jsme ručně šité roušky, ochran-
né pomůcky a materiál, jídlo, sladkosti, ovoce 
a další drobnosti, za což děkujeme a vážíme si 
této podpory!“

Závěrem….
„Děkuji pracovnicím za jejich odvedenou prá-
ci. Všichni klienti jsou ve stabilizovaném sta-
vu, náročný úkol byl velmi kvalitně splněn! Od 
15. dubna nastoupila další směna pracovníků, 
tito mají už běžný režim (do práce dochází – do-
jíždí z domu a po směně se vrací domů). 

Naše práce je zároveň posláním a jde nám 
především o ochranu zdraví seniorů a zajištění 
pohody v domově. Děkujeme všem za pochopení 
této náročné situace.“ Jitka Sobotková
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Senioři České 
republiky, z. s., 
základní organizace
DUBNOVÁ BILANCE
Co bylo
Obavy, nejistota, ztráta perspektiv, nemožnost 
setkávat se navzájem. Nemožnost setkat se už na-
vždy s naším členem panem Ondřejem Gajanem, 
který stál před léty u zrodu místní organizace 
tehdejšího Svazu důchodců ČR, vytrval a pomá-
hal. Ochotně, obětavě, dokud jeho síly stačily. 
Jeho odkaz zůstává trvale s námi.

Trochu optimističtěji: hned v prvních dnech 
po vyhlášení stavu nouze mnohé z nás začaly šít 
pro svou rodinu roušky. Některé nejen pro rodi-
nu. Pokud víme, našily jich paní Helena Vacek, 
Marie Veselá a Pavla Porubská nemálo. Jistě je 
takových altruistů mezi našimi členy více, jen 
o nich nevíme.

Co nebylo
Především už se nepodařilo uskutečnit připrave-
nou výroční členskou schůzi, příležitost k bilan-
cování, plánování a přátelskému setkání. Původ-
ně jsme chtěli v tomto čísle zveřejnit statistický 
přehled akcí, uskutečněných v minulém roce. 
Ale čísla nám neřeknou tolik, co promítnutí fo-
tokroniky, vedené paní Marií Bednářovou. (Ne-
přijdete o ně, jen jak bude možnost.)

Oč jsme dále přišli: o besedu s paní Jitkou So-
botkovou Fenomén Baťa, další besedu Zdraví 
z přírody s paní Irenou Kolkovou a setkání v ar-
chivu s panem ředitelem Svobodou k 75. výro-
čí osvobození Mikulova. Nekonala se dílnička. 
Neuskutečnila se vycházka s paní Sekaninovou, 
ani výlet do Lanžhota, ani zájezdy do Střílek, Ja-
lubí a Uherského Hradiště, ba ani do Kroměříže. 
Velké pobytové zájezdy do Büku a Piešťan nám 
nenapomohly k lepší kondici.

Co nebude
V květnu přijdeme o zájezd do Krakova, výlet do 
Pohořelic a Vranovic a tradiční ozdravný pobyt 
v Teplicích a řadu drobných setkání.

Podle pokynů z krajské rady je utlumena veš-
kerá činnost do září, takže nebudou ani krajské 

sportovní hry v Brně. (Vzpomínáme na ty loň-
ské, mikulovské.)

Co bude
Dle možnosti se budeme nějakým způsobem se-
tkávat. Jak budou přicházet peníze za zrušené 
akce, to víte, že je nebudeme hromadit a dosta-
nete je zpět. 2. a 16. června se budou od 13 do 
15 hodin vracet v CVČ peníze za Uherské Hradiš-
tě,   Kroměříž a Lichtenštejny. 
A hlavně. BUDE LÍP. Dobromila Vlčková

Klub seniorů 
informuje
Všichni víme, že lékem na stárnutí a samotu je 
zasednout si mezi přátele a známé. Toho si byli 
vědomi všichni naši členové Klubu seniorů v na-
šem městě, a proto se pravidelně setkávali kaž-
dé pondělí na Dámském klubu, každé úterý 
odpoledne na setkání členů Pěveckého sboru, 
každý čtvrtek na Cvičení žen seniorek s paní 
Vlastou Žaludovou a dvakrát v měsíci na spo-
lečných akcích s hudbou v Centru pro volný čas 
na Vrchlického ulici.

Brali jsme tato setkávání jako samozřejmost, 
jako něco neměnného. Ale bohužel, jako máv-
nutím kouzelného proutku se náhle všechno 
změnilo.  

Nastala situace, kterou jsme si těžko dovedli 
představit a kterou jsme nezažili nikdy předtím, 
a to už jsme na světě hezkých pár let. Zpráva o pan-
demii koronaviru a uzavření centra nás zasáhla 
jako blesk z čistého nebe. Nikdo z nás netušil, že se 
tato omezení tak protáhnou a stále ještě nekončí.

Musíme však být trpěliví a dobré mysli. Zdra-
ví je přednější! Jistě se už blíží ten den, kdy opět 
začne pravidelná činnost a my se budeme setká-
vat při příležitosti celé řady pěkných a tradičních 
akcí. Ale i tak je většina z nás ve stálém kontaktu. 
Voláme si, vyměňujeme poznatky, postěžujeme 
si, co nás trápí a bolí, ale především se podporu-
jeme. Toto přátelství, i když virtuální nás drží 
při životě. Máme však kolem sebe plno skvělých 
přátel, kteří v této nelehké době myslí i na nás. 
Volají nám, zajímají se, jak se všem našim členům 
daří, jestli jsou všichni zdraví a také jak nám mo-
hou pomoci, a to nás opravdu moc těší.

Všem za tuto starost a péči o nás seniory z ce-
lého srdce děkujeme, moc si toho vážíme a do-
vedeme to ocenit.

Jsou to tito přátelé: místostarostka města 
paní Sylva Chludilová, zastupitelé města, a to 
zástupkyně ředitele ZŠ Pavlovská paní Hana 
Míčková, ředitel zařízení Srdce v domě v Klent-
nici pan Zbyněk Tureček, velitel Městské poli-
cie pan Jiří Hamerník, naši hudebníci z Dolních 
Kounic, bývalý sekretář senátora Jana Hajdy pan 
Ludvík Jankovič a také naši přátelé ze Zlína 
a Mariánských Lázní. Oceňujeme také maximál-
ní pomoc našich dětí a vnuků v péči o nás dříve 
narozené. Jejich starosti, pomoci a obětavosti si 
také moc a moc vážíme. Velké díky!

Během této nelehké situace naše řady opustili 
naši dlouholetí členové klubu, a to pan Franti-
šek Škápík, paní Anděla Vráblíková a pan Ja-
roslav Malý. I když jsme je nemohli doprovodit 
na jejich poslední cestě, stále na ně vzpomínáme 
a v našich srdcích a myslích budou žít dál. Čest 
jejich světlé památce!

Milí naši členové, před námi je jistě ješ-
tě mnoho složitých dní. V životě už to tak ale 
chodí. Všechny dny nejsou vždy zalité sluncem. 
Přijdou i těžkosti, neúspěchy, porážky a mnohá 
zklamání, která jsou nedílnou součástí našeho 
života. Věříme, že to všichni zvládneme. Buď-
te dobré mysli a těšte se na společná setkání 
s námi se všemi. 

Mějme se rádi, podporujme se a držme 
si palce!

Plánované akce v měsíci červnu:
2. a 3. 6. Vystoupení pěveckého sboru 
k MDD – MŠ Habánská a Pod Strání
10. 6. Zájezd do Rožnova pod Radhoštěm 
a okolí
17. 6. Zábavné odpoledne s hudbou, 14.00 
hodin, sál centra
24. 6. Posezení ve vinném sklípku na Pavlov-
ské 83, 14.00 hodin

Vedení Klubu seniorů v našem městě blahopře-
je našim členkám, a to paní Zdeňce Popovské, 
Marii Šoupalové, Drahušce Hejčové, Evě Bra-
dáčové a Pavle Pacelové, které se v měsíci dub-
nu, květnu a červnu dožívají významného život-
ního jubilea. Přejeme jim pevné zdraví, hodně 
spokojenosti a životního optimismu. Blahopře-
jeme! Libuše Danielová 

Slavnosti vína

    Slavnosti vína ve vinném kraji,
    kde každý lásku svou může si najít,

    která ho láká, která ho svádí,
    chutí i vůní na jazyku hladí.

    Slavnosti vína pod skalní stepí,
    samy se nabízí vinařství, sklepy,

    a Černá madona žehná jim ve snech,
    všem, jejichž pýcha se na slunci leskne.

    Slavnosti vína na prahu léta,
    přímo se nabízí jediná věta,

    proč jenom věřit dlouhým veršům básně,
    lepší je zažít sám, je tady krásně.

                Dana Dedková» Vzpomínka na loňské krajské sportovní hry v Mikulově.



Příští číslo vychází: 4. června 2020    Distribuce 4.–7. června 2020  ●  Prosíme o zpří stupnění dopisních schránek  
●  Uzávěrka příštího čísla 21. května 2020  ●  Své příspěvky posílejte na adresu: zpravodaj@mikulov.cz   

ZPRAVODAJ MĚSTA MIKULOV – periodický tisk územně správního celku
Vydává Mikulovská rozvojová, s. r. o., jako pravidelný měsíčník města Mikulov v nákladu 3 500 ks ● IČO 27689310 Zaregistrováno MK ČR E 10446 

● Adresa redakce: Zpravodaj města Mikulov, Mikulovská rozvojová, s. r. o., Náměstí 1, 692 01 Mikulov

redaktorka Mgr. Jitka Sobotková, tel.: 608 828 699, e-mail: zpravodaj@mikulov.cz ● Jazyková korektura: Mgr. Veronika Hrůzová

● Příjem objednávek inzerce: na telefonu a e-mailu Mgr. Jitky Sobotkové, v kanceláři společnosti Mikulovská rozvojová (ul. Česká – kino)

Redakce si vyhrazuje právo na zkrácení nebo úpravu článků. Nevyžádané příspěvky a fotografie se nevracejí.

Sazba a tisk: CCB, s. r. o., Brno ● Do všech domácností města distribuce ZDARMA ● Vydáno 7. května 2020

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. 

•  Hledám spolehlivou výpomoc na úklid domu 

v Mikulově (jednorázově i dlouhodobě, 

dle domluvy). Volejte 774 557 611.

•  Hledám zahradníka k domu, T. 604 690 096.

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


