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Úvodní slovo 
Vážení spoluobčané,  

 

dostává se Vám do rukou již 24. ročník zpravodaje obce Mikulovice. S tvůrci letošního ročníku 

jsme se shodli na provedení drobných úprav v obsahu i ve formátu. Věřím, že Vás svým 

obsahem zaujme a přinese alespoň ty základní informace o dění v obci, o důležitých 

rozhodnutích zastupitelstva obce a záměrech, uskutečněných v průběhu uplynulého roku 2020.  

Vím, že většinu z Vás bude jistě zajímat vše podstatné, co se v naší obci děje, o čem 

zastupitelstvo rozhoduje a kam investuje svěřené veřejné prostředky naší obce. Vše se však 

nevyjde na jednu stránku prostého textu, a tak se v této úvodní části budu věnovat pouze 

všeobecným informacím o připravované výstavbě vodovodu a zrušení Jednotky požární 

ochrany Mikulovice JPO5. Podrobněji se můžete dočíst na dalších stránkách tohoto zpravodaje. 

Výstavba či dokončení veřejného vodovodu v naší obci se již delší dobu skloňuje ve všech 

pádech. K tomuto kroku se zastupitelstvo obce rozhodlo především z důvodu všeobecného 

nedostatku pitné vody nejen v naší obci. Vody je nedostatek. Z důvodu vnějších vlivů se její 

kvalita významně zhoršuje a voda se stává nepitnou i z těch zdrojů, které ještě před časem byly 

v pořádku. V souvislosti s touto velmi nepříjemnou situací chci apelovat na všechny občany 

Mikulovic, vlastníky domácností, aby si vodovodní přípojku do svých domovů za každou cenu 

nechali přivést, ať už budou vodu odebírat či ne. Po dokončení stavby vodovodu a provedení 

finálních povrchových úprav již nebude možné zasahovat do nových povrchů vozovek a tedy 

provést domovní přípojky. 

Sbor dobrovolných hasičů (SDH) v naší obci a jeho činnost má dlouholetou historii. Jednotka 

požární ochrany Mikulovice, ve zkratce JPO5, je devítičlenná skupina členů SDH, která zajišťuje 

v době požáru, mimořádných událostí apod. speciální úkoly ve spolupráci s dalšími jednotkami 

a profesionály. Naše obec, potažmo SDH Mikulovice, již delší dobu není schopna zajistit 

dostatečný počet devíti členů JPO5 k zajištění této činnosti. Členové SDH jsou zaměstnanci 

v různých pracovních poměrech a není tedy možné plně zabezpečit jejich pohotovost. Z tohoto 

důvodu obec rozhodla o uzavření Veřejnoprávní smlouvy o zřízení společné jednotky požární 

ochrany s Městem Jaroměřice nad Rokytnou.  
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Chtěl bych zdůraznit, že Sbor dobrovolných hasičů Mikulovice se tímto neruší.  

O činnosti SDH v naší obci v roce 2019 se více dočtete v příspěvku starosty SDH pana Milana 

Valíka. 

Závěrem děkuji všem spoluobčanům, kteří nám pomáhají při zvelebování naší obce a ochotně 

se zapojují při pořádání různých společenských akcí v obci. Děkuji všem zastupitelům, kteří  

rozumně konzultují všechny projednávané záležitosti a děkuji i všem, kteří dokáží narovinu říci, 

co není dobré a co by bylo vhodné řešit jinak. 

Vážení spoluobčané, 

v novém roce 2020 Vám přeji pevné zdraví a splnění všech přání a předsevzetí, štěstí a pohodu 

v osobním i rodinném životě.  

 

Jaroslav Kunst 

starosta 
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I. Co se událo od posledního vydání  zpravodaje v roce 2018 
 

Sraz rodáků Mikulovic 15. září 2018 
 
U příležitosti třetího setkání rodáků Mikulovic 2018 se sešlo v Domu sportu a kultury téměř 70 

účastníků. Velmi dobrou atmosféru sobotního dne podpořily svým komickým vystoupením 

místní děti, krojovaná skupina Rouchovanáček, stepařky z Jaroměřic nad Rokytnou a 

v neposlední řadě i dechová hudba Toufaranka a Balkánská dechovka z Rokytnice nad 

Rokytnou, která akci provázela na večerní taneční zábavě. Místní rodáci mohli také shlédnout 

historické snímky z druhého setkání rodáků v roce 2008 promítané na plátně a nástěnky s 

fotografiemi. 

U příležitosti 100. výročí vzniku Československé republiky přítomní uctili památku obětí I. 

světové války a zúčastnili se slavnostního položení věnce u památníku padlých. Všichni 

zúčastnění rodáci obdrželi od obce občerstvení a malý dárek. 

Pořadatelům ještě jednou velké díky za pomoc při organizaci slavnostního dne. 
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Zpívání u Vánočního stromu - 22. prosince 2018  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vánoční trhy Brno 
 

Dne 16. prosince 2018 se konal 
tentokrát vlakem výlet do  
Brna. Prošli jsme krásné vánoční 
trhy a nakoupili poslední dárky. 
 

Bowling 
 

Dne 23. listopadu 2018 se Holky 
Mikulky zúčastnily bowlingové 
soutěže v  prostorách restaurace U 
Kmotra, kterou si všechny velice užily.

Mikulášská nadílka po vsi  

   

5. prosince 2018 chodil Mikuláš 
s čerty i v naší obci. Bohatou nadílku 
dostaly všechny malé děti. Balíček jim 
předal krásný Mikuláš a anděl. 
Z některých čertů šel opravdu strach.
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Zdobení perníčků 
 

U příležitosti setkání občanů Mikulovic u 
vánočního stromu dne 21. prosince 2018 se 15 
dětí zúčastnilo zdobení perníčků, které samy 
napekly. Na perníčcích si poté pochutnali 
přítomní občané, kteří se zde sešli. 
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Turnaj ve stolním tenise - 26. prosince 2018 

 TÝM 1  TÝM 2 
1 Michal Žampa 1 Žaneta Krejčí 
2 Petr Navrkal 2 Oliver Krčál 
3 Martin Švihálek ml. 3 Jiří Krčál 
4 Miloš Dvořák 4 Martin Švihálek st. 
5 Petr Fiala 5 Martina Švihálková 
6 Hynek Štancl 6 Adam Chalupský 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

         
Badminton - Vánoční turnaj 
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II. Akce, které se konaly v roce 2019 

Tříkrálová sbírka                         Mariášový turnaj MARGL CUP   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V lednu se zapojila do tříkrálové sbírky, 
také naše obec. Vybralo se 8 790 kč. 
Poděkování patří našim třem králům.  
(Matouš, Madla a Lukáš Černí a jejich 
babičce Miladě Černé) 

Dětský karneval 

 

Dne 9. března se opět konal 
v Domě sportu a kultury 
dětský karneval, kterého se 
zúčastnilo asi 50 masek. 
Maminky a babičky napekly 
výborné cukroví, na kterém 
jsme si všichni pochutnali. 
Nesměla chybět ani bohatá 
tombola. Soutěžilo se o 380 
cen v malé tombole a 53 cen 
ve velké.  
 

Pálení čarodějnic 
 

Pálení čarodějnic se 
uskutečnilo 31. dubna 
na fotbalovém hřišti na 
kopci. Společně jsme si 
opekli špekáčky. Ty 
věnovala obec jako 
malou pozornost. 
Nakonec se zapálila 
hranice s čarodějnicí, 
která ohromila nejvíce 
děti. 

Dne 6. ledna proběhl další ročník turnaje ve 
voleném mariáši MARGL CUP. Zúčastnilo se 
15 milovníků této karetní hry. Z toho byli 
čtyři občané Mikulovic a dokonce i jedna 
žena. Jako každý rok probíhal turnaj v 
soutěživé, ale přátelské atmosféře.  
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Dětský den na fotbalovém hřišti 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dětský den v naší obci proběhl 8. června 
v prostorách hřiště na malou kopanou na kopci. Do 
různých úkolů, které pro naše děti připravilo asi 
třicet dobrovolníků-spoluobčanů z naší obce, včetně 
mládeže, se zapojilo 40 soutěžících. Pro naše 
nejmenší byla připravena i zábava. Děti mohly 
absolvovat jízdu na koni, anebo malování na obličej. 
V pořádání této akce na kopci chceme pokračovat i 
v dalších letech.  Děkujeme všem pořadatelům za 
jejich ochotu a pomoc při přípravě a uskutečnění 
této akce. 
 
Za pořadatele Martina Švihálková 
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Úprava zeleně u Památníku obětem I. Světové války 

 

Dne 20. června se dobrovolníci sešli na úpravu zeleně kolem památníku obětem 1. světové 
války, který již prošel velkou rekonstrukcí. Stačily tedy poslední úpravy nejbližšího okolí. 
Dobrovolníkům velice děkujeme. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pouť 6. července 

 

Na začátku letních prázdnin se konalo 
tradiční pouťové setkání, tentokrát na 
dětském hřišti. K tanci a poslechu hrála 
skupina Arcona. Pro děti nesměl chybět 
skákací hrad, který měl velký úspěch. 
Děkujeme všem pořadatelům za pomoc 
při organizaci oslav.
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Úprava parčíku 
Dne 18. října proběhla větší proměna parčíku na křižovatce u Domu sportu a kultury a úprava 
zeleného prostranství u prodejny COOP a památníku padlých. Děkujeme všem ochotným 
spoluobčanům, zejména pak naší mládeži, která se ochotně zúčastnila této velké akce. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Barborka a Mikuláš 

 

Ve dnech 3. 12. a 5. 12 obec uspořádala nadílku 
místním dětem. Dík patří dětem a mládeži, kteří 
tuto tradici v naší obci pomáhají uchovat. 
Poděkování patří také paní Lence Molčanové, 
která koledníkům ušila krásné kostýmy. 
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Zpívání u Vánočního stromu 21.prosince 

 

Tradiční zpívání u vánočního stromu se 
tentokrát pro nepřízeň počasí konalo 
v kulturním domě. Nicméně i tak jsme si 
to všichni užili a sešli se opět v hojném 
počtu. Poděkování patří našemu 
zastupiteli Zdeňku Tomkovi, který jako 
vždy připravil báječný alkoholický i 
nealkoholický punč, svařák a bohaté 
občerstvení. K poslechu hrála již 
tradičně hudba Horané. 

Čaka Čuto Čelenč 

 

Dne 28. prosince se uskutečnil již šestý ročník 
nohejbalového turnaje trojic Čaka Čuto Čelenč. 
Turnaje se zúčastnilo celkem 9 družstev z 
Mikulovic, Kojetic a Třebíče. Turnaj vyhrálo 
družstvo Lovci z Třebíče ve složení Ludvík, 
Tomáš a Lukáš Svobodovi. 
Děkujeme všem hráčům, divákům a obci 
Mikulovice za možnost pořádání této sportovní 
akce. 
Za pořadatele Ladislav Černý 
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Silvestrovská zábava 31. prosince 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Výšlap na Pekelný kopec  
 

30. prosince jsme opět vyrazili na 
Pekelný kopec. Účast jako každý rok 
veliká. Na Pekelňáku se nás sešlo 70. 
Opekli jsme si špekáčky a dojedli 
zbytky vánočního cukroví. 
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III. Ze života spolků v Mikulovicích 
 

Zpráva o činnosti SDH Mikulovice za rok 2019 
 
V úvodu mé zprávy Vás chci nejdříve informovat o uskutečněném Shromáždění starostů OSH 
ČMS v Centru hasičského hnutí v Přibyslavi 19. října 2019. Nyní o našem sboru.  
Sbor má 24 členů, z toho dva žáky, jednu ženu a 21 mužů. V letošním roce jsme se sešli na dvou 
výborových a jedné členské schůzi. V lednu se tři členové sboru zúčastnili výroční valné 
hromady Okrsku ve Výčapech. Tradičně jsme pomáhali ženám při pořádání dětského 
karnevalu. Osmého května, na den otevřených dveří jsme hodnotili zbrojnice našeho okrsku. 
Sedmého června proběhlo námětové cvičení ve Štěpánovicích. Zúčastnilo se 5 členů sboru. SDH 
Štěpánovice zakoupil zánovní skříňovou Avii, kterou si postupně vybavují potřebnou technikou. 
V červnu a srpnu jsme pomáhali při pořádání nohejbalových turnajů na dětském hřišti. Během 
celého roku udržujeme výzbroj a výstroj našeho sboru v požadovaném technickém stavu. 
Starosta sboru a žáci se zúčastnili okrskové soutěže ve Výčapech. 
Žáci objeli celou okresní ligu mladých hasičů, a ještě několik pohárových soutěží v České a 
Slovenské republice. V květnu se uskutečnil závod na 100 m překážek jednotlivců. Soutěžily 
dorostenky, ženy a muži. Na této soutěži byl překonán naším závodníkem Kalvanou neoficiálně 
světový rekord, který potvrdil, a ještě vylepšil na MS v ruském Saratově. Na této soutěži a také 
na okresní soutěži byl starosta našeho SDH jako rozhodčí. Na okresní soutěži byla velmi malá 
účast sborů. 
Pro nedostatek členů zásahové jednotky našeho sboru bylo navrženo, aby zásahová jednotka 
byla zrušena. Tato záležitost již byla popsána starostou obce v úvodu tohoto zpravodaje. 
Bohužel, po této dohodě někteří členové začali rozšiřovat fámu, že hasiči v Mikulovicích se 
budou rušit. Náš sbor bude dál pracovat a plnit svoje povinnosti tak, jak jsou stanoveny ve 
stanovách sboru. Jde především o pomoc spoluobčanům při likvidaci požáru a jiných živelných 
pohromách. 
 
Volba starosty a členů výboru proběhla 14. prosince 2019. 
 
Přeji všem hodně štěstí, zdraví a spokojenosti v roce 2020.  
 
Milan Valík 
starosta SDH Mikulovice       
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Zahrádkářský svaz 
 
Vážení spoluobčané, 
 
ve svém krátkém příspěvku Vás chci seznámit s činností zahrádkářského svazu v roce 2019. 
S výsledky hospodaření bývají členové seznámeni na členské schůzi, která se koná zpravidla 
v měsíci únoru. 
Ani letošní rok pro nás zahrádkáře nebyl příznivý. Chladné a suché jaro ovlivnilo úrodu ovoce i 
zeleniny, ale i přesto se naši členové zúčastnili Oblastní výstavy ovoce a zeleniny v Třebíči. V 
únoru proběhl již VII. ročník degustace jablek a brambor a zároveň VI. ochutnávkou slivovice. 
V tomto roce oslavili naši tři členové své životní jubileum. Ještě jednou blahopřejeme. 
Plánované akce na rok 2020: 
29. února výroční členská schůze, VIII. degustace brambor spojená s VII. ochutnávkou slivovice. 
Zveme tímto co nejsrdečněji všechny občané. 
V průběhu roku jsme pomáhali při pořádání různých společenských akcí a úklidu obce.  
Po celý rok 2020 Vám přeji hodně štěstí, zejména zdraví a spokojenosti. 
 
 
Miloš Svoboda 
předseda ČZS Mikulovice 
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Mikulovický okrašlovací spolek 
 

Hezký den všem mikulovickým spoluobčanům a zvláště těm, kteří se aktivně podílejí na 
fungování a útulnějším vzhledu naší obce.  
 
Okrašlujte s námi: je naší výzvou pro každého, komu není lhostejné místo, ve kterém žije a jak 
vypadá okolí jeho domu. Ze zkušeností víme, že je snadné z tepla svého domu žehrat na to, 
proč ten či onen kus trávníku není posečen, proč někdo neodnesl spadlou větev, nezametl kus 
silnice, nebo neodklidil rozházené odpadky. Naše obec není velká, a proto nemáme dostatek 
prostředků jako města, která si mohou finančně dovolit profesionální péči o veřejnou zeleň a 
úklid. Z následujících článků a fotek tohoto zpravodaje je vidět, kolik lidí z Mikulovic je v tomto 
ohledu aktivní a snaží se pomoci zvelebovat a upravovat místa v naší obci. Zato jim patří 
obrovské poděkování. Ale sami všechno nezvládnou. Pojďme jim pomoci!! Vždyť se přeci stačí 
jen rozhlédnout před svým domem a v jeho okolí.  
Před lety jsem žil ve Vídni a velmi se mi tam líbila jejich myšlenka, jak zvládnout v krátkém 
časovém úseku úklid sněhu v celém městě. Každá čtvrť měla vytýčené své hranice a přidělen 
jeden malý vůz s radlicí. Smluvení občané se o tuto čtvrť v případě sněhové kalamity starali.  
Možná by šla tato myšlenka částečně aplikovat i v naší obci např. se sekáním trávy. Základem by 
bylo po dohodě s obecním zastupitelstvem vytvořit mapu obecních pozemků, které není 
v obecních silách pravidelně udržovat, a tyto malé plochy by si na rok mohli vzít na starosti ti 
občané, kteří je mají poblíž svého domu. Čím více lidí se zapojí, tím méně ploch bude potřeba 
udržovat.  Vím, že to na první dobrou zní trochu proletářsky, ale je to asi jediná cesta, jak takto 
malou obec udržovat krásnou, a ještě i něco vylepšovat.  

 
Krátce se ještě vrátím do roku 2018. Po dohodě 
s panem starostou a po odsouhlasení 
vybraného místa, jsme v říjnu vysadili 
památnou Lípu ke 100. výročí založení 
Československé republiky. Naše Mikulovická 
Lípa Svobody se tak zařadila k celorepublikové 
oslavě významného státního jubilea. Lípa je 
dokonce naším národním symbolem již z dob 
revolučních let 1848. A proto je nám velkou ctí, 
že i u nás jednu novou Lípu Svobody máme. 
Najdete ji nad fotbalovým hřištěm.  
Jen pro připomenutí mladším generacím, 
v Mikulovicích byly na jaře v roce 1919 
vysazeny celkem 3 Lípy Svobody. Jmenovaly se 
Štefánik, Masaryk a Beněš.  Nově zasazená 
Mikulovická Lípa Svobody je zaregistrována 
v národním registru  www.stromysvobody.cz 
 
p.s. Díky za spolupráci Pavlovi, Filipovi a Laďovi Č. 
 
Přejeme Vám vše dobré  
Radek Štourač  
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Svaz žen 
 
Vážení spoluobčané, 
 
v minulém období naše organizace Svaz žen připravila pro děti tradiční dětský karneval, který 
byl opět velmi úspěšný a hojně navštívený. Též jsme se podíleli na organizaci zájezdu k ukončení 
prázdnin do Robinsona v Jihlavě. Doufáme, že i v roce 2020 uspořádáme dětský karneval a 
budeme se podílet s ostatními organizacemi na zvelebování naší obce. 
Přejeme Vám do nového roku hodně zdraví i štěstí a pohody. 
 
Za Svaz žen  
Marta Novotná 

 
Oddíl stolního tenisu 

 
Oddíl stolního tenisu má v Mikulovicích dlouholetou tradici a ani v sezoně 2018/2019 naše 3 
družstva nezahálela a reprezentovala obec Mikulovice v regionálním přeboru mužů „A“ 
družstvo hrálo RP I. třídy, „B“ družstvo RP III. třídy a „C“ družstvo RP IV. třídy. Cílem bylo 
dosažení stejného nebo alespoň podobného umístění jako v předchozím ročníku, což se 
nejlépe podařilo družstvu „B“ (4. místo) a „C“ (pokles z 3. na 4. místo). „A“ družstvo kleslo 
v konečném umístění o 5 příček (z 2. na 7. místo). Vzhledem k tomu, že ke sportu patří 
pracovní a rodinný život, neméně pak i zranění či jiná zdravotní omezení, je jasné, že toto 
potom ovlivňuje účast hráčů a celkové výsledky soutěže. Jsme však rádi, že i přes to každé 
družstvo dosáhlo pěkného umístění a hlavně si udrželo svoji hráčskou třídu. Věřím, že v dalším 
ročníku se opět všechna družstva budou snažit o dosažení co nejlepších výsledků. 
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Konečné umístění družstev v soutěžním ročníku 2018/2019 
RP I. třídy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RP III. třídy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
RP IV. třídy 
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Pořadí a úspěšnost našich hráčů v soutěži 
 

RP I. třídy, muži 
       V/P  Úspěšnost 

  5. místo  Palík Radek  38/10  79,17% 
16. místo  Švihálek Martin 47/24  66,20% 
32. místo  Procházka Karel 24/29  45,28% 
37. místo  Navrkal Petr  30/44  40,54% 
42. místo  Palík František 11/21  34,38% 

    Uher Bohuslav ml.   6/13  31,58% 
 

RP III. třídy, muži 
        V/P  Úspěšnost 
   7. místo  Palík František 50/14  78,13% 

15. místo  Procházka Karel 14/8  63,64% 
17. místo  Kočár Tomáš  23/14  62,16% 
24. místo  Žampa Michal 34/28  54/84% 
40. místo  Dvořák Miloslav 11/25  30,56% 
43. místo  Václavek Ladislav 16/47  25,40% 

  
  

RP IV. třídy, muži 
       V/P  Úspěšnost 
   6. místo  Dvořák Miloslav 46/16  77,97% 
   8. místo  Žampa Michal 39/14  73,58% 

15. místo  Pokorný Tomáš 34/24  58,62% 
27. místo  Krejčí Žaneta  18/29  38,30% 
30. místo  Fiala Petr   8/15  34,78% 

    Navrkal Jakub  1/7  12,50% 
Krčál Oliver   0/4    0,00% 

 
Do nového ročníku soutěže 2019/2020 nastoupilo naše „A“ i „B“ družstvo v oslabení. Bohužel 

náš oddíl ještě před začátkem soutěže poznamenala a velmi zasáhla dvě úmrtí. Naše řady 

opustili dlouholetí příznivci a aktivní hráči stolního tenisu, a to Bohuslav Uher ml.  

(„A“ družstvo) a Ladislav Václavek („B“ družstvo). Ze zdravotních důvodů bude muset od 

konce ledna 2020 ukončit sezonu také František Palík („B“ družstvo), což nám na elánu příliš 

nepřidá. Potýkáme se tak momentálně s nedostatkem hráčů pro plnohodnotné naplnění tří 

družstev. Avšak pevně věřím, že se s tím dokážeme popasovat a i přesto dosáhnout pěkných 

umístění na konci sezony. 
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Průběžné umístění družstev po 8. kole soutěže 2019/2020 
 

RP I. třídy  TJ Mikulovice A  4. místo (v soutěži celkem 10 družstev) 
RP III. třídy  TJ Mikulovice B  3. místo (v soutěži celkem 10 družstev) 
RP IV. třídy  TJ Mikulovice C  7. místo (v soutěži celkem 10 družstev) 

 
MIKULOVICE CUP 2019 

 
V Domě sportu a kultury se již tradičně na Štěpána, tj. 26. prosince, konal turnaj ve stolním 
tenise. 18. ročníku turnaje „neregistrovaných“ hráčů se zúčastnilo pouze 6, a to s konečným 
pořadím: 
 

1. Andrea Palíková 
2. Tomáš Svoboda 
3. František Horký 
4. Adam Chalupský 

 
7. ročníku turnaje „registrovaných“ se účastnilo 10 hráčů. Konečné výsledky: 
 

1. Michal Žampa 
2. Petr Navrkal nejml. 
3. Radek Palík 

 
 

 
 
 
 
 
 
Velké poděkování patří především p. Bohuslavu Uhrovi st., který se již tradičně zhostil 
pořadatelství turnaje, a také jeho řízení v podobě hlavního rozhodčího. A dále také všem 
zúčastněným, kteří si, pevně doufám, odnesli příjemnou vzpomínku na „MIKULOVICE CUP 
2019“. 
  
Závěrem děkuji všem členům a příznivcům oddílu za další úspěšný a vydařený rok.  
Ráda bych popřála nejen sportovcům, ale i všem spoluobčanům pevné zdraví, spokojenost  
a pohodu do roku 2020. 
 
    
Žaneta Krejčí 
předsedkyně TJ 
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IV. Hospodaření obce 

Nejvýznamnější investice a dotace v roce 2019 

1. Vodovod v obci 

Zastupitelstvo obce se zabývalo dokončením vodovodu v obci již delší dobu. Konečné 
rozhodnutí o zahájení přípravných prací padlo na zasedání zastupitelstva 14. 12. 2016. Bylo 
rozhodnuto, že obec požádá o spolupráci Vodárenskou akciovou společnost, a.s. Byla uzavřená 
smlouva a začátkem roku 2017 proběhlo výběrové řízení na zpracovatele projektové 
dokumentace. Vyhrála firma PROFI Jihlava, která na základě smlouvy zahájila práce na 
zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí. Toto projektové řízení je velmi zdlouhavé a 
pro vysvětlení celého postupu bychom potřebovali více prostoru. 
V současné době je vydané územní rozhodnutí a stavební povolení, které nabylo účinnosti 1. 5. 
2019. Projektovou dokumentaci hradila obec. Celou akci, která se dle projektu nazývá 
„Mikulovice-vodovod“ současně dále projednáváme se Svazkem obcí Vodovody a kanalizace 
Třebíč (dále jen svazek), potažmo s Vodárenskou akciovou společností, a.s. Třebíč. Obec se 
svazkem uzavřela smlouvu o tzv. investorství. Svazek obcí dále již ponese náklady na výběrová 
řízení na dodavatele stavebních prací, prováděcí projektovou dokumentaci, kterou je nutné 
ještě zpracovat, atp.  
Pokud časově stihneme všechny nutné kroky ohledně zajištění všech povinných dokumentů, 
požádá obec prostřednictvím svazku do konce ledna 2020 žádost o dotaci z rozpočtu 
Ministerstva životního prostředí, a pokud bude vyhlášen krajský program i z rozpočtu kraje. 
V případě úspěchu by mohlo být reálné na konci roku 2020, spíše však na jaře 2021, zahájit 
vlastní výstavbu vodovodu.  
Trápí nás však vysoké rozpočtové náklady akce, které jsou 16,753 mil. korun bez DPH (DPH 
ponese svazek) včetně již zmiňovaných domovních přípojek, viz tabulka rozpočtových nákladů 
níže. Náklady na jednu přípojku nejsou malé, ale v rámci celé akce lze ušetřit na poplatcích a 
úkonech, které by si jinak musel každý hradit sám. Již v této chvíli je nutné sdělit, že k částečné 
eliminaci rozpočtových nákladů bude každý vlastník nemovitosti, který bude připojen na 
vodovodní přípojku, hradit tzv. připojovací poplatek. O jeho konečné výši zastupitelstvo obce 
zatím nerozhodlo. Připomínám, že připojovací poplatek v době výstavby plynovodu v obci 
v roce 2000 činil 5.000 Kč. Obec dále aktivně jedná o dalších záležitostech spojených s realizací 
stavby. 
 
Pokud se nám podaří výstavbu vodovodu zdárně dokončit, bude v přímé návaznosti na 
vodovod následovat další velká stavební akce, kterou je rekonstrukce všech asfaltových 
povrchů na průtahu obcí a některých přilehlých částí veřejného prostranství. Po dokončení 
nebude možné do těchto nově upravených ploch již zasahovat.  
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Náklady obce na pořízení vodovodu od roku 2017 

Datum Účel investice Investovaná 
částka v Kč 

Leden 2017 zpracování projektové dokumentace (Vodárenská akc. spol.) 8 168 
Duben 2017 zpracování projektové dokumentace dle příkazní smlouvy 3 630 
Červenec 2017 správní poplatek - vodovodní přípojka 500 
Říjen 2017 vodovodní přípojka k budovy jednoty 31 984 
Březen 2018 vypracováni projektové dokumentace dle DUR 48 400 
Duben 2018 připojení čerpadel 8 426 
Květen 2018 správní poplatek 3 000 
Srpen 2018 projektová dokumentace (financována z Fondu vysočiny) 113 740 
Duben 2019 správní poplatek, el. přípojka vody 1 000 

Březen 2019 vypracování projektové dokumentace vodovodní přípojky dle 
smlouvy o dílo (Profi Jihlava) 128 260 

Celkem   347 108 

   

2. Rekonstrukce obecního úřadu 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
V březnu 2019 začala kompletní 
rekonstrukce obecního úřadu, 
která trvala skoro celý rok. 
Nejrozsáhlejší práce byly 
provedeny v březnu a v dubnu, 
kdy dělníci kompletně vyměnili 
poškozené dřevěné podlahy za 
plovoucí. Byla provedena výměna 
starých osvětlovacích těles za LED 
svítidla a výmalba interiéru. Na 
rok 2020 obec plánuje nové dveře 
a nábytek do kanceláře (skříně, 
stoly) v rámci Fondu Vysočiny 
dotačního titulu Obnova venkova 
Vysočiny. 
Celkové výdaje dosud činí  
327 668 Kč. Na rekonstrukci obec 
čerpala dotaci z Fondu vysočiny ve 
výši 127 000 Kč. 



 Zpravodaj obce Mikulovice 
 22 

 
  

3. Oprava památníku obětem I. Světové války 

Obec Mikulovice obdržela na rok 2019 dotaci z rozpočtu Ministerstva obrany ČR na celkovou 
rekonstrukci památníku obětem I. světové války ve výši 197 tis. korun.  
V průběhu roku byly postupně provedeny hrubé stavební práce a restaurování stávající žulové 
hmoty památníku se jmény padlých, které byly autenticky zachovány v původních rozměrech. 
Na doporučení odborníků byl nesoudržný kamenný podstavec odstraněn. Nově bylo 
vydlážděno okolí památníku žulovou dlažbou. Celý památník byl ohraničen okrasnými sloupky 
s řetězy. Ve spolupráci s místními občany, dobrovolníky jsme provedli úpravu okolní plochy 
včetně vysetí trávy. V těsné blízkosti původního památníku byl osazen kámen, ve kterém byla 
vytesána plocha například pro umístění pamětní desky nebo jiného nápisu či údajů. Tento 
kámen byl v rámci rekonstrukce očištěn a bude navrácen do blízkosti památníku. 
Celkové náklady na opravu památníku, věnovaného obětem II. Sv. války ke konci roku 2019 činí 
237 tisíc Kč. Na tento projekt byla poskytnuta dotace z Fondu vysočiny ve výši 192 000 Kč, tedy 
vlastní náklady obce činí 45 tisíc Kč. 
K pomníku náleží odpočinková zóna, která se vybudovala zvlášť s náklady 15 tisíc Kč. (lavičky, 
zeleň) 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Před rekonstrukcí            Po rekonstrukci  
 

Další významné investice v roce 2019 
- Oprava veřejného osvětlení       29 905 Kč 

- Oprava vodovodu        102 247 Kč 

- Plynofikace prodejny        102 080 Kč 

- Nákup multifunkčního zařízení na obec (tiskárna, skener, kopírka) 10 800 Kč 

- Ocelový stánek na kulturní akce       10 300 Kč 

- Studie výstavby bytů v budově bývalé školy – výhled   70 000 Kč 
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Přijaté a poskytnuté dotace v roce 2019 
 

Přijaté dotace 
Datum Text Částka v Kč 
Březen 2019 Dotace z Fondu Vysočiny na opravu Památníku I. Sv. války 192 000 
Leden 2019 Dotace na volby do EP 29 000 
Duben 2019 Dotace z Kraje Vysočina na činnost 65 400 
Květen 2019 Dotace z Fondu Vysočiny na opravu OU 127 000 

 
Poskytnuté dary a dotace 

Datum Text Částka v Kč 
Duben 2019 COOP dotace na činnost 60 000 
Květen 2019 Příspěvek VAK 2 310 
Červen 2019 Příspěvek spolku Mikroregion Rokytná 1 155 
Květen 2019 Nemocnice Třebíč 5 000 
Květen 2019 Charita Třebíč 2 000 
Říjen 2019 Dar městu Jaroměřic nad Rokytnou 20 000 

 

Odpadové hospodářství 
 
Obec Mikulovice se řadí mezi obce, které se zapojily v roce 2008 do tzv. systému EKO KOM, 

který funguje na principu organizované likvidace komunálních a tříděných odpadů. Každoročně 

se v naší obci vytřídí nemalé množství odpadů. Nepatříme však mezi obce, které třídí nejlépe. 

Mnoho odpadu, který se třídit dá, skončí v popelnici, tedy v komunálním odpadu. Ten se 

soustředí na skládce v Petrůvkách a dál se musí zpracovávat a třídit. To se potom odráží 

v celkové ceně, kterou obec zaplatí. Roční poplatek za likvidaci komunálního odpadu v naší obci 

je již několik let 450 Kč/osobu a rok. Spoluobčané, kteří dovršili důchodového věku, jsou od 

poplatku osvobozeni. O výši poplatku za likvidaci komunálního odpadu na rok 2020 bude 

rozhodovat zastupitelstvo obce na veřejném jednání 15. 1. 2020. Předpokládám, že se bude 

navyšovat. 

Jménem zastupitelstva obce apeluji na všechny spoluobčany, aby odpad zodpovědně třídili, a 

tím se tak podíleli jednak na ochraně životního prostředí, ale také na tom, aby se poplatek 

v dalších letech nezvyšoval. 

 

Jaroslav Kunst 

starosta 
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Výdaje obce na odpadové hospodářství v Kč 

Uložení odpadu na skládce 78 333  
Obaly 81 202 
Kontejner na bioodpad 19 090 
Svoz TKO 44 000 

Celkem 222 625 
 
 
 
 

Plány na rok 2020 a dále 
 
Obec plánuje výstavbu obecních bytů na budově bývalé školy č. p. 47 a prodejny COOP č. p. 79. 

V souvislosti s touto akcí byla provedena studie bytů v částce 70 000 Kč v bývalé škole se 

záměrem zvýšit počet obyvatel v obci.  Jedná se ovšem zatím pouze o studii, a ne o projektovou 

dokumentaci. Prioritou pro naši obec je nyní výstavba vodovodu. 

Dokončení rekonstrukce Obecního úřadu, která bude financována z části z Fondu vysočiny. 

Jedná se o nákup nábytku na obecní úřad a stavební úpravy obecní knihovny. 

 
Pozvánka na dosud známé kulturní a společenské akce v roce 2020 

 
   14. března  - dětský karneval 
   31. dubna   - pálení čarodějnic 
   6. června    - dětský den 
   27. června  - pouť 
   24. říjen    - setkání seniorů  
                   - tradiční vinobraní  
   prosinec  - setkání u Vánočního stromu       

- výšlap na Pekelný kopec 
- silvestrovská zábava 
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V. Nejdůležitější rozhodnutí zastupitelstva obce 
 

Výběr z usnesení zastupitelstva obce v roce 2019 
 
 

23. 1. 2019 
 
- zřízení vodovodní přípojky do obecního bytu, 
- stanovení výše nájemného za užívání nebytových prostor obecních budov, 
- zpracování architektonické studie „Nástavba bytů na budově prodejny Mikulovice č. p. 79 a 

Vestavba bytů v budově bývalé školy Mikulovice č. p. 47“ za maximální celkovou cenu za 
oba objekty 70 tisíc korun českých. Zhotovitelem studie bude Ing. Arch. Richard Mátl, Brno, 

- jmenuje správcem Domu sportu a kultury pana Martina Švihálka a jeho zástupcem pana 
Milana Valíka, a to se zpětnou platností od 1. 1. 2019, 

- návrh smlouvy o převodu investorství a převod investorství a postoupení práv a povinností ke 
stavbě „Mikulovice-vodovod“, s dobrovolným svazkem obcí VODOVODY A KANALIZACE, 
svazek obcí vedený v rejstříku dobrovolných svazků obcí u Krajského úřadu Kraje Vysočina,  

- udělení souhlasu s dělením pozemku p. č. 24 v obci a k. ú. Mikulovice, 
- realizaci akce Stavební opravy v budově OÚ Mikulovice,  

 
28. 3. 2019 

 
- úhradu nákladů souvisejících s provozem prodejny č 868 Mikulovice v roce 2019 a 

Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce na úhradu nákladů souvisejících 
s provozem prodejny číslo 868 Mikulovice v roce 2019 mezi Obcí Mikulovice a COOP družstvo 
HB , ve výši 60 tisíc Kč. Podpisem smlouvy pověřuje starostu obce, 

- poskytnutí dotace Nemocnici Třebíč a smlouvu o poskytnutí dotace v roce 2019 ve výši 5000 
Kč, 

- předběžný záměr čištění kanalizace a provedení kamerových zkoušek technického stavu 
obecní kanalizace; o realizaci akce bude rozhodnuto po zaslání cenové nabídky, 

- realizaci akce Mikulovice – kamenolom, rekonstrukce VN, TS a bere na vědomí souhlasné 
vyjádření Obecního úřadu Mikulovice k zamýšlené akci. Žadatel v zastoupení firma DUR, plus 
spol. s r.o., 

- přijetí dotace ve výši 127 tis. Kč, a návrh smlouvy o poskytnutí dotace dle návrhu,  
 
 

 
 
 
 
 
 



 Zpravodaj obce Mikulovice 
 26 

 
  

6. 6. 2019 
 

- bez výhrad závěrečný účet včetně zprávy o přezkoumání hospodaření obce za rok 2018 
- účetní závěrku k rozvahovému dni 31. 12. 2018, 
- zrušení JPO5 /Jednotka požární ochrany 5) v obci Mikulovice a uzavření Veřejnoprávní 

smlouvy o zajištění činnosti společné JPO s Městem Jaroměřice nad Rokytnou, 
- v rámci stavby Mikulovice-vodovod, realizaci pokládky chrániček pro položení optického 

kabelového vedení z rozpočtu obce. Rozpočet akce a návrh smlouvy bude projednán a 
odsouhlasen na některém z dalších jednání zastupitelstva obce, 

- s okamžitou platností zákaz skládky v prostoru bývalých „čarodějnic na kopci“ a osázení 
tohoto prostoru a prostoru u fotbalového hřiště „na kopci“ listnatými dřevinami. V této 
souvislosti uvolňuje finanční částku z rozpočtu obce na zakoupení sazenic a výsadbu ve výši 
do 5.000 Kč, 

 
- podání žádosti o dotaci z rozpočtu Nadace Partnerství na výsadbu zeleně v prostoru bývalých 

„čarodějnic“ a u fotbalového hřiště „na kopci“, 
- provedení opravy opěrného tarasu místní komunikace na obecním pozemku p. č. 1657, podél 

objektu č. p. 56, p. č. st. 63, vlastník Antonín Vecheta, a dalším jednáním ve věci, včetně 
podpisu všech dokumentů pověřuje starostu obce,  

- prodej obecních pozemků nebo jejich částí a návrhy kupních smluv mezi obcí Mikulovice a 
nabyvateli dle kupních smluv, 

- vrácení poměrné finanční částky za pronájem obecních pozemků (zahrádky) za rok 2019, a to 
nájemcům, kteří pozemky kupují. Nájemné za uvedené pozemky bude nájemci vráceno 
v poměrné výši za měsíce následující po měsíci, ve kterém byla uzavřena kupní smlouva mezi 
obcí a nájemcem, a to bez ohledu na termín zápisu do Katastru nemovitostí, 
 

21. 8. 2019 
- poskytnutí finančního daru ve výši 20 tis Kč městu Jaroměřice nad Rokytnou na zakoupení 

hasičského vozidla a návrh veřejnoprávní smlouvy, 
- s okamžitou platností zákazu dopouštění a napouštění bazénů, umývání automobilů a jiné 

techniky a zalévání rostlin neprodukujících zahrádkářské výpěstky, trávníků apod. z vlastních i 
veřejných zdrojů pitné vody v rámci řešení nedostatku pitné vody v obci Mikulovice.  

 
30. 10. 2019 

 
Starosta obce navrhl, aby se investiční a neinvestiční akce omezily pouze na ty nejnutnější, a to 
z důvodu možného zahájení výstavby vodovodu v obci. Navrhl realizovat pouze akce, které jsou 
vázány k dotacím z rozpočtu Kraje Vysočina, z Fondu Vysočiny, a to Obnova venkova Vysočiny 
2020 a Venkovské prodejny 2020, Vodovod-Mikulovice a nutné opravy.  
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Starosta obce navrhl, aby do rozpočtovaných částek návrhu rozpočtu na rok 2020 a výhledu 
rozpočtu 2021 – 2022, které budou projednávány na dalším jednání zastupitelstva (cca 
prosinec 2019) byly zahrnuty pouze nutné výdaje vázané k výstavbě vodovodu v obci a 
k dotacím z rozpočtu kraje Vysočina, Fondu Vysočiny, programů Obnova venkova Vysočiny 
2020 a Venkovské prodejny 2020, pokud budou vyhlášeny. 
 

Zastupitelstvo navrhuje: 
- podání žádosti o dotaci z rozpočtu Kraje Vysočina, Fondu Vysočiny, programu Obnova 

venkova Vysočiny 2020 na stavební akci „Stavební opravy v budově obecního úřadu II. etapa 
(stavební opravy v knihovně a vybavení OÚ nábytkem),  

- podání žádosti o dotaci z rozpočtu Kraje Vysočina, Fondu Vysočiny, programu Venkovské 
prodejny 2020 na podporu místní prodejny potravin a drogistického zboží č. p. 79, 
provozovatel COOP Havl. Brod,  

- realizaci zpevněných asfaltových ploch navazujících částí (obecní plochy) rekonstrukce 
vozovky, akce Mikulovice-průtah a návrh smlouvy o dílo na zpracování projektové 
dokumentace na uvedenou akci, 

- návrh smlouvy o dílo na projektovou dokumentaci realizace pokládky chrániček a následně 
optického vedení, projektant p. Kratochvíl, Jihlava, v souvislosti s realizací akce Mikulovice-
vodovod 

- nákup staršího zahradního traktoru do max. ceny 35.000 Kč.  
- umístění řezaného vánočního stromu do prostoru parčíku u Domu sportu a kultury,  
 

V rámci zimní údržby (prohrnování a posyp) místních komunikací jednal starosta obce s 
jednatelem firmy KLEE s.r.o. Třebíč a zástupcem ZD Výčapy panem Pavlem Šuterou. V obou 
případech byla přislíbena spolupráce. S firmou KLEE s.r.o. bude uzavřena smlouva (dohoda) o 
poskytování služeb na provádění zimní údržby v obci, 
- pověřuje starostu obce k jednání ve věci schválení, uzavření a k podpisu smlouvy (smluv) 

s výše uvedenými subjekty, o provádění zimní údržby na místních komunikacích v obci. 

 
 
 

Občerstvení a dary na kulturní a společenské akce v Kč 
Sportovní akce (badbinton, stolní tenis, nohejbal)  5 300 
Občerstvení pálení čarodějnic 2 000  
Dárkové balíčky pro jubilanty 4 500  
Dárky dětem, občerstvení – dětský den 5 300  
Pouťové oslavy, občerstvení 8 500  
Barborka, Mikuláš – dárky dětem 3 000  
Ohňostroj na silvestra 5 000  
Občerstvení setkání u Vánočního stromu 5 000  
Mikulovické vinobraní 1 500  
Ochutnávka brambor a jablek 1 500  
Dopravné autobusem do zábavního parku Robinson 5 000 
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Volby do Evropského parlametu 
 
Volby do Evropského parlamentu se konaly 24. a 25. května. 
 
Obec obdržela dotaci z Kraje Vysočina ve výši 29 000 Kč. 

Z celkového počtu 184 voličů se zúčastnilo 52, z toho byly dva hlasy neplatné. Z odevzdaných 

platných hlasů je tedy účast 27,2 %. Na prvním místě se v naší obci s velkou převahou umístila 

strana ANO 2011 s 19 hlasy. 

 
 

Pořadí stran podle počtu hlasů 
 

Pořadí Název strany Počet hlasů Počet hlasů v % 
1 ANO 2011 19 38 
2 KDU-ČSL 9 18 
3 Česká pirátská strana 6 12 
4 ODS 3 6 

5-9 ANO, vytrolíme parlament 2 4 
 Evropa společně 2 4 
 Agrární demokratická strana 2 4 
 SPD Tomio Okamura 2 4 
 STAN a TOP 09 2 4 

10-12 Vědci pro českou republiku 1 2 
 Česká strana sociálně demokratická 1 2 
 Strana nezávislosti ČR 1 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Zpravodaj obce Mikulovice 
 29 

 
  

Společenská kronika 
 

Životní jubilea 
 

 

   
 

 

 

 

 

 

   
 

 

 
 
 
 
  

Příjmení a jméno Věk 
Brychtová Jarmila 85 
Tomek Vladimír 80 
Novotná Jaroslava 80 
Swaczynová Marie 75 
Berounová Jaroslava 75 
Navrkal Petr 70 
Trnka Karel 60 
Svoboda Miloš 60 
Venhodová Jaroslava 60 
Černá Irena 50 
Procházka Karel 50 
Procházková Daniela 50 

Přistěhovalí Zesnulí 

Pavla Kavanová Antonín Kavalec 

Oskar Maláč František Rubák 
 Květoslava Roupcová 
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Senátorský klub Starostové a nezávislí 
H A N A   Ž Á K O V Á 

 

 
 
Milí přátelé, obyvatelé Třebíčska, 

dovolte, abych Vám popřála krásné a požehnané Vánoce a 

šťastný vstup do roku 2020. Bude také tak hektický jako ten, 

který právě končí? Přiznám se, že mně rok 2019 doslova 

prolétl před očima – ale jsem moc ráda, že to bylo i díky 

akcím, které jste na Třebíčsku připravovali. Že to bylo na 

vašich poutích a hodech, hasičských slavnostech, sportovních 

a kulturních událostech, ale i na pietních shromážděních, kde 

jsme uctili památku vašich předků. S mnohými z Vás jsem 

měla tu možnost se během těchto událostí setkat, pobavit se 

s vámi, poveselit se či naopak vyslechnout to, co vás trápí. 

Vlastně jsem ale ráda, že tento rok uplynul tak rychle – je 

z toho totiž patrné, že Třebíčsko nespí, že se v každé obci 

dovedete bavit, držíte tradice, dovedete zorganizovat velmi pěkné akce. Akce, na kterých si vždy krásně 

odpočinu a přijdu na jiné myšlenky po zasedání Senátu a jeho výborů. 

Když jsem byla loni do Senátu zvolena, jednou z priorit, které jsem si předsevzala, bylo zkvalitnění 

železniční dopravy na Třebíčsku, a hlavně vytvoření přímého vlakového spoje z Třebíče na Prahu a dále 

do Čech. Ten by našemu okresu opravdu velmi pomohl – stačí se jen podívat na přeplněné autobusy, 

které musejí obyvatelé Třebíčska při cestách do hlavního města využívat, o komfortnosti cestování 

nemluvě. Je to nepohodlné pro zdravé a dospělé lidi, neřkuli třeba pro maminky s dětmi či pro seniory. 

Jsem proto ráda, že v tomto ohledu se začíná blýskat na lepší časy. 
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Jako předsedkyně senátního Podvýboru pro energetiku a dopravu jsem v tomto ohledu absolvovala 

řadu jednání, z nichž nejdůležitější byla ta na Ministerstvu dopravy, Generálním ředitelství Českých 

drah a také na Krajském úřadu Kraje Vysočina. Díky tomu, že vedení mnohých měst a obcí na Třebíčsku 

tuto iniciativu podporují, jsem kompetentní místa obcházela se souhlasnými stanovisky zastupitelstev 

obcí a rad měst, v nichž Vaši představitelé jasně říkají, že by si přímý vlakový spoj do Prahy také přáli. 

S tímto pověřením se pak jedná mnohem lépe, pověření úředníci vidí, kolik za touto snahou stojí lidí. 

Díky tomu je na obzoru první krok – půjde-li vše dobře, od roku 2021 by mohl být v jízdním řádu 

zaveden spěšný vlak z Třebíče do Jihlavy, možná až do Havlíčkova Brodu, kde lze přestoupit na rychlík 

na Prahu. Je to sice malý krůček, ale důležitý pro další vyjednávání. Jedná se o maratonský běh, který 

chce ještě hodně trpělivosti, práce a hledání kompromisů, ale i díky tomuto již máme v nohou pěkných 

pár kilometrů. Tak věřme, že jednou doběhneme do cíle. 

 

Moc Vám děkuji za podporu, kterou mi vyjadřujete, důvěru, s níž se na mě obracíte, a slova uznání, 

která mi sdělujete. Bez toho všeho bych svou práci nedokázala odvádět v takové míře jako dosud. 

Z celého srdce Vám přeji požehnané vánoční svátky, které budete moci strávit se svými blízkými. 

Odpočiňte si, na chvíli se zastavte, ohlédněte se za právě končícím rokem a tiše rozjímejte. Každému 

z nás možná přinesl několik špatných chvilek, ale jsem přesvědčena, že mnohem více bylo těch 

hezkých. A proto vám přeji, aby těch hezkých bylo i v nadcházejícím roce 2020 co nejvíce. Ať je tento 

rok pro Vás a Vaše blízké naplněn Boží pomocí, ať Vaše kroky vedou tím správným směrem, ať Vám 

děti dělají jen radost a ať Vás každý den někdo obdaří úsměvem. Protože s úsměvem jde vždy všechno 

lépe.  

 
S láskou a úctou     

Vaše 
 
 

Hana Žáková 
senátorka za Třebíčsko 

 
 
 
 
 
  
 
 



 Zpravodaj obce Mikulovice 
 32 

 
  

Základní a Mateřská škola Výčapy 
 

Milí čtenáři po roce opět přinášíme informace z naší základní a mateřské školy ve Výčapech 
 

Základní škola 
Ve školním roce 2018/2019 proběhlo na naší škole mnoho zajímavých akcí. Některé akce jsou 
pravidelné, jiné jsou pro naše školáky zcela nové. 
V tomto školním roce bylo ve škole zapsáno 72 žáků, kteří byli vzděláváni v 5 samostatných 
ročnících. V odpoledních hodinách byla dětem k dispozici školní družina, kterou navštěvovalo 
celkem 50 dětí a zájmové kroužky. 
Od ledna žáci volejbalového kroužku pokračovali v sériích utkání v Barevném minivolejbalu. 
Celkem se turnaje zúčastnilo 42 družstev. V zimním období se naši sportovci vydali na 
florbalový turnaj do Starče, kde obsadili krásné třetí místo.  
Na naší škole proběhla přednáška o pitné vodě, kterou si pro nás připravili pánové 
z Vodárenské společnosti.  
V únoru 2019 byla na naší škole zahájena rekonstrukce půdních prostorů. Buduje se zde 
učebna cizích jazyků a keramická dílna. Do půdních prostorů bude zajištěn bezbariérový 
přístup. Projekt je spolufinancován Evropskou unií. Úpravy by měly být dokončeny do března 
letošního roku. 
V druhé polovině února se v Třebíči na základní škole T. G. Masaryka konalo okresní kolo 
matematické olympiády pro žáky 4. a 5. ročníků. Naším nejúspěšnějším matematikem se stal 
Vilém Nováček.  
Jarní období jsme zahájili 21. března Světovým dnem Downova syndromu, kterému se také 
říká „Ponožkový den“. Na besedu se spisovatelem a ilustrátorem Janem Opatřilem navázal Den 
s Andersenem, který je jako již tradičně pořádán v březnu „měsíci knihy“. Na naší škole proběhl 
den otevřených dveří. Druhý dubnový den jsme se zapojili do celosvětové kampaně “Světový 
den autismu aneb Modrý den“.   
Zástupci 3. a 4. ročníku se zúčastnili soutěže „Pevnost Boyard“, kterou uspořádal DDM Třebíč.  
Soutěž kladně působí na žáky v oblasti sociálně patologických jevů. Děti se učí pracovat ve 
skupinách a spolupracovat.  
V dubnu proběhl zápis do první třídy s pohádkou O perníkové chaloupce. K zápisu přišlo 12 
předškoláků. Při sběru papíru pomáhaly ostříleným sběračům ze základní školy také předškolní 
děti ze třídy Čmeláčků.  První svaté přijímání žáků 3. ročníku proběhlo v chrámu Svaté Markéty 
v Jaroměřicích nad Rokytnou. Na konci měsíce přijeli do školy trenéři z FAČR (Fotbalová 
asociace České republiky). Záměrem bylo předvést žákům a pedagogům využití fotbalového 
tréninku v hodinách tělesné výchovy. 
Čarodějnický den nám narušilo deštivé počasí, ale přesto jsme si den užili. Ve čtvrtek 16. 
května se vydali žáci naší základní školy na jubilejní 20. ročník dyslektické olympiády prověřit 
své znalosti z matematiky či přírodovědného kvízu.  
Preventivní program byl v letošním roce zaměřen na 1. pomoc a práci hasičů. Děti si 
vyzkoušely umělé dýchání i masáž srdce na připravených figurínách a po příjezdu hasičského 
vozu byly seznámeny s prací dobrovolných i profesionálních hasičů. 
S blížícím se koncem školního roku 2018/2019 se uskutečnil školní výlet po Znojemsku a jeho 
okolí. Děti se projely parníkem po Vranovské přehradě a dopluly na hrad Bítov. Prvňáčci byli 
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pasováni na čtenáře v obecní knihovně. Žáci 1. a 2. třídy byli také pozvání mateřskou školou na 
besedu s myslivci.  
Pan Svoboda vyhlásil výsledky soutěže organizované Sdružením hasičů Čech a Moravy. Děti 
získaly krásná ocenění a hodnotné dárky. Před závěrem školního roku vyvrcholila výtvarná a 
literární soutěž v Jaroměřicích „Křestem knihy“.  
Divadelní kroužek Čáp na provázku sehrál svoji premiéru pohádky Lotrando a Zubejda. Školní 
rok 2018/2019 byl tradičně zakončen slavnostním vyřazením žáků páté třídy. Následující den 
bylo žákům předáno vysvědčení.  
Ve školním roce 2019/2020 je do naši školy zapsáno 66 žáků, z čehož jsou 2 zahraniční studenti 
a nově také žákyně z Vietnamu. 
Po letním prázdninovém odpočinku se děti sešly opět v tělocvičně, kde jsme přivítali především 
11 nových prvňáčků. Během adaptačního týdne si žáci 5. ročníku připravili program v podobně 
soutěží pro mladší kamarády.  
V druhé polovině září se otevřely zájmové kroužky, kde kromě stávajících přibyl kroužek 
Interhrátky a Zdravovědec. Děti tak najdou vyžití ve všech oblastech. 
Páťáci poznávali krásy hlavního města České republiky a obohatili své vědomosti v oblasti 
historie. Své zkušenosti a nabyté vědomosti přenesli ze školních lavic za učitelský stůl 
v projektovém dnu „Den naruby“. 
Všichni žáci školy navštívili vzdělávací program „Poprvé v galerii“ v Národním domě v Třebíči. 
Děti se učily, jak se mají chovat v galerii a seznamovaly se s výtvarným uměním. V podzimních 
dnech žáci opět popadli své kárky a vydali se po určené trase sbírat starý papír, aby napomohli 
záchraně našich lesů. V listopadu žáci základní školy potěšili svým vystoupením seniory ve 
Výčapech.   
V měsíci listopadu započali žáci 3. a 4. ročníku plavecký výcvik v krytém bazénu Laguna Třebíč. 
Plavecký výcvik je součástí tělesné výchovy a je tedy pro žáky povinný. 
Za kulturním zážitkem jsme se vydali do třebíčského divadla na Pekelnou pohádku.  
Měsíc prosinec se nesl v duchu adventním, k němuž patří i v naší škole vánoční výzdoba, 
zdobení stromečku, vánoční písně a příprava na poslední školní den roku 2019. V pátek 20. 
prosince proběhla vánoční besídka. Děti si ve třídách předaly dárečky, povídaly si o vánočních 
zvycích a tradicích a pochutnaly si na cukroví.  
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Mateřská škola 
V roce 2019 se naše mateřská škola zapojila do projektu Centrum kolegiální podpory v oblasti 
čtenářská pregramotnost. Každý měsíc se mohli v této oblasti vzdělávat pedagogové z našeho 
kraje. Díky tomuto projektu mateřská škola dostala pomůcky v hodnotě přibližně 200 000Kč 
např. LCD panel a interaktivní programy, knihy, maňásky atd. 
V tomto roce proběhlo v mateřské škole mnoho zajímavých akcí. V lednu děti ze třídy 
Čmeláčků dokončily předplavecký výcvik. Odměnou jim bylo zasloužené mokré vysvědčení.  
Únor se nesl ve znamení masopustního veselí a karnevalu. Karnevalovou veselici si děti užily 
společně s kamarády a budoucími spolužáky ze základní školy. Děti společně plnily připravené 
úkoly a radovaly se z každého úspěchu. Čmeláčci také zahájili návštěvy v Domově důchodců 
v Jaroměřicích nad Rokytnou v rámci projektu Mezi námi. 
V březnu jsme se nemohli dočkat jara, a proto Koťátka a Čmeláčci vyrobili Moranu, kterou ve 
společném průvodu odnesli a hodili do rybníku Sádka. Čmeláčci se také připojili k žákům 
základní školy a zúčastnili se besedy se spisovatelem Janem Opatřilem o Kapříku Metlíkovi. Děti 
z obou tříd se zúčastnili focení do Třebíčského deníku.  
Naším prvním letošním výletem byla dubnová výprava do Ratibořic na Kozí farmu. Děti ze třídy 
Koťátek jely autobusem, zato Čmeláčci předvedli svoji kondici a zvládli dojít do Ratibořic pěšky. 
Na Kozí farmě nás čekala ukázka dojení. Děti si mohly kozy nakrmit, a kdo se nebál, mohl si je i 
pohladit. Výlet se nám opravdu líbil a vydařil.  
V květnu jsme nadále pokračovali ve tvoření svačinek. Během celého roku, vždy jednou týdně, 
si děti tvoří svačinku zcela bez pomoci. Potom k nám přiletěly včelky a my jsme se o nich 
dozvěděli spoustu věcí.  
Den dětí jsme oslavili výletem. Koťátka se pobavila v Dětském zábavním parku ve Stříteži a 
Čmeláčci se ponořili do toulek časem na zámku v Jaroměřicích nad Rokytnou.  
Školní rok 2018/2019 byl zakončen slavnostním vyřazením předškoláků v místní sokolovně. 
Celé vystoupení bylo z průřezu práce s dětmi v naši mateřské škole během celého školního 
roku a divadelní vystoupení Základní školy s dramatickým kroužkem „ČÁP NA PROVÁZKU“ , 
který navazuje svou náplní a zaměřením (hudebně dramatickou výchovou a nácvikem 
divadelního představení) na „KAŠPÁRKOVU ROLNIČKU“ se staršími dětmi ve věku od 6 – 11let. 
Program zahájili dva žáci naší Základní školy, kteří v roli krále a královny uvedli první výstup 
předškolních dětí, kteří předvely anglickou píseň s pohybem. Hravá angličtina probíhá v naši 
mateřské škole jednou týdně a je vedena pedagogem naší základní školy. Další výstup nás 
přenesl do zimního období, kde starší děti nacvičily taneční vystoupení na píseň Zima od Hany 
Zagorové. Po jejich vystoupení následovalo pásmo nejmenších dětí ve věku od 2-4let, které 
předvedly co se naučily v průběhu celého školního roku. Protože se v září Koťátka poznala a 
vzniklo tak velké přátelství mezi všemi dětmi, začaly tancem na píseň Kamarád. Každý rok se 
účastníme hasičských výtvarných soutěží, proto malé děti nacvičily taneček na píseň Hasiči. 
Děti se rády zapojují do činností spojených s objevováním přírody, které máme v okolí 
mateřské školy dostatek, proto nám předvedly hudebně dramatické vystoupení na píseň 
Beruško, půjč mi jednu tečku. Závěrečné vystoupení malých dětí na pohybovou píseň RAM, 
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SAM, SAM rozpohybovalo celé publikum. Dále pokračovalo vystoupení starších dětí ze třídy 
Čmeláčků, kde v hudebně dramatickém pásmu „POHÁDKOVÝ VÝLET“ přednesly děti deset 
zrýmovaných pohádek, které byly proložené zpěvem písní. Završením celého vystoupení 
Mateřské školy bylo hudebně taneční pásmo sestavené ze známých písní z pohádek zakončené 
hrou na zobcovou flétnu. Poté následovalo pásování na školáky. Každé dítě dostalo královskou 
korunu od svého budoucího kamaráda ze základní školy v roli krále. Po předání pamětních listů 
a knih na památku od ředitelky Základní školy a mateřské školy Výčapy a učitelek třídy, 
následovalo vystoupení žáků Základní školy, kteří pravidelně navštěvují dramatický kroužek 
„ČÁP NA PROVÁZKU“. 
Ve školním roce 2019/2020 navštěvuje naši mateřskou školu 42 dětí.  Pokračuje spolupráce 
základní a mateřské školy v projektu „ČESKO ČTE DĚTEM“. Žáci 5. třídy čtou Koťátkům pohádku 
před spaním pravidelně každé pondělí. Děti se vždy na čtení těší. Čmeláčci se v rámci projektu 
seznamují s prostorami základní školy, navšťevují knihovnu a třídy.  
Už je tu listopad a s ním zahájení předplaveckého výcviku Čmeláčků. Setkání důchodců ve 
Výčapech se konalo v sobotu 23. 11.2019. Děti vykouzlily na tváři babiček a dědečků úsměvy 
krátkým programem. Vánoční focení proběhlo s panem fotografem Cafourkem na konci 
listopadu.  
V prosinci nás navštívili Mikuláš, čert a anděl v podání žáků 5. třídy základní školy. Potom jsme 
se těšili na Ježíška. Aby nám čas rychleji utíkal, krátili jsme si ho adventním tvořením, při 
kterém jsme např. pekli cukroví a vyráběli vánoční ozdoby.  
 
Závěr posledního školního dne roku 2019 prožili žáci i pedagogové základní školy společně se 
žáčky a pedagogy mateřské školy i zaměstnanci kuchyně společně ve školní tělocvičně. S velkou 
radostí jsme u nás přivítali i rodiče, prarodiče a další přátele školy, s nimiž jsme se mohli podělit 
o to, co jsme se naučili a čím jsme si krátili čekání na Vánoce.  
 
Rok 2020 začal v naší základní i mateřské škole v pondělí 6. ledna. Děti se mohou těšit na nové 
zážitky i nově získané dovednosti, vědomosti a spolupráci se svými kamarády.   
 
Všem občanům Mikulovic přejeme zdraví, pohodu a štěstí v roce 2020. 
                                                                                      
Žáci a kolektiv Základní školy a mateřské školy Výčapy 
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SLUŽBY PRO OBČANY 
 
Obecní úřad Mikulovice 
 
Úřední hodiny:   středa  18-19 hod 
Starosta:    Tel.  724 186 635  
 
Pravidelné poplatky za svoz TKO a psy 
 
TKO:     450 Kč/ osoba  
Poplatek za psa:    100 Kč / za každého psa 
 
Výběr poplatků bude probíhat v dubnu 2020. Preferujeme na účet u KB č.ú. 17120711/0100, 
popřípadě hotově v úředních hodinách obce. 
 
ID datové schránky:   3pvbz9c 
 
 

Internetové stránky obce: www.mikulovice.info 
e-mail:     info@mikulovice.info 
 
Prodejna potravin  COOP 
 

Provozní doba: 
 

Pondělí                      7 : 00 - 11 : 00 
Úterý                          7 : 00 - 12 : 00 
Středa                        7 : 00 - 12 : 00  14 : 30 - 16 : 00 
Čtvrtek                       7 : 00 - 12 : 00 
Pátek                          7 : 00 - 12 : 00              14 : 30 - 16 : 00 
Sobota                       7 : 00 - 10 : 00 
 

Tel: 568 883 197 
 
Lékař MUDr. Kružík – Praktický lékař pro dospělé Kojetice 
 
Tel:    568 883 117 
Mobilní telefon: 777 957 524 
 
Ordinační hodiny: 
 
Pondělí   07.00-11.45h  Kojetice 11.45-12.30 prevence 
Úterý:   07.00-11.00h  Výčapy 14.00-18.00 Kojetice 
Středa:  07.00-09.30h  Kojetice 09.30-12.00 prevence  
Čtvrtek:  07.00-11.00h  Čáslavice Tel: 568 883 443 
   13.30-15.30h  Výčapy Každý lichý týden 
Pátek:   07.00-11.45h  Kojetice 11.45-12.30 prevence 
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Lékárna Kojetice  -  Pharm. Dr Eva Mikolášková tel. 604 940 582 
 
Pondělí:  07.00-12.00h    
Úterý:   14.00-18.00h    
Středa:  07.00-11.00h    
Čtvrtek:  zavřeno    
Pátek:   07.00-12.00h     
 

Nemocnice Třebíč   
 
Telefon:   568 809 111 
 
Poruchová služba 

V případě zaznamenání poruchy volejte na následující telefonní čísla: 
 
elektřina:   800 22 55 77 
zemní plyn:   1239  
voda:   568 846 253  platí pouze pro domy napojené na VAS s.r.o. Třebíč 

  
Pošta Kojetice 
Tel: 568 883 126 

Pondělí:  08.00-09.30h   14.15-15.15h  15.30-16.30h 
Úterý:   08.00-09.30h   14.15-15.15h 
Středa:  08.00-09.30h   14.15-15.15h  15.30-16.30h 
Čtvrtek:  08.00-09.30h   14.15-15.15h 
Pátek:   08.00-09.30h   14.15-15.15h  
 
 
Jízdní řády - tel. 
 

www.idos.cz 
Bus   568 606 602 
MAD   568 606 609 
Vlak   972 642 611 
 
Čísla tísňového volání 
 
Hasiči:       150 
Zdravotnická záchranná služba:   155 
Policie:      158 
Městská policie:     156 
Integrovaný záchranný systém   112 
Poruchová služba E-ON    800 22 55 77 



 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adresa: Mikulovice č. 16, 675 22 Stařeč, okres Třebíč,  
 

e-mail: info@mikulovice.info  
 

    www.mikulovice.info 
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