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SLOVO STAROSTY
Uplynul další rok od posledního vydání Zpravodaje obce Mikulovice a to je mimo
jiné také čas k bilancování a zamyšlení se nad tím, co se podařilo, či nepodařilo udělat a
splnit, případně nastínit další úvahu o budoucnosti a prioritách naší obce.
V úvodní pasáži mého příspěvku chci poděkovat všem, kteří se jakoukoli měrou
podíleli na osázení a úpravě obou parčíků na návsi a zejména při úklidových pracích po
rozsáhlé rekonstrukci Domu sportu a kultury.
Byl jsem velmi příjemně překvapen vysokou účastí a zájmem z Vaší strany. Stejně, nebo
podobně, mohu hovořit o Vaší pomoci v souvislosti s pořádáním různých společenských či
sportovních akcí. V této oblasti v porovnání se sousedními obcemi si myslím, že se nemáme
opravdu za co stydět.
Samozřejmě v každé obci se najdou výjimky se syndromem sobě vlastním. Někteří nehnou
ani „brvou“ a dovedou jenom kritizovat. To by mi až tak nevadilo, horší je, když začnou i
škodit. I naše malá obec takové občany má.
Ve své dlouholeté funkci starosty obce mám snahu i takové lidi pochopit, ale stále mi to
nějak nejde. Zkrátka výjimku z mé strany v tom nelze udělat ani očekávat.
Letošní rok byl mimo jiné rokem trojích voleb. Mě především zajímaly volby
komunální a jsem velice rád, že nebyly lhostejné ani Vám, našim spoluobčanům, což jste
prokázali vysokou účastí. Na příští čtyřleté volební období jste dali opět hlasy staronovému
Zastupitelstvu obce Mikulovice. Mrzí mě, že jste ani jinou možnost neměli, protože se
zaregistroval pouze limitovaný počet kandidátů, v našem případě šest.
Přesto chci poděkovat jménem svým a nového zastupitelstva za Vaši důvěru. Ani
v následujícím volebním období nechci slibovat nemožné. Nikdy jsem to nedělal a dělat
nehodlám. Přesto i přes omezené finanční možnosti chci naši obec posunout zase o kus
dopředu. Věřím, že mi v tom pomůžete i Vy, byť třeba jen Vaším zájmem.
Po nás tu budou žít další generace a mým cílem je předat jim naši obec prosperující a
vzkvétající.
Věřím, že se nám to společně s trochou porozumění, pochopení a pomoci podaří.
Vážení spoluobčané,
Vám všem a Vašim blízkým přeji vše nejlepší, pevné zdraví a hodně štěstí v nastávajícím
roce 2007.

František Palík
Starosta

Z ČINNOSTI ZÁJMOVÝCH ORGANIZACÍ
Tělovýchovná jednota
V zhledem k mému časovému zaneprázdnění v posledních letech není činnost TJ nijak
koordinována a nemá ani propracovanou dlouhodobější koncepci rozvoje.
V příštím roce by měla na výroční členské schůzi TJ proběhnout volba nového vedení
a vyřešen alespoň současný generační problém.
Přece padesátníci a víceletí nemohou donekonečna táhnout byť třeba jenom sport v naší obci.
Zatím tomu je bohužel i v ve všech oblastech zájmového dění v naší obci. Štafetový kolík a
břímě odpovědnosti je třeba začít předávat mladé a schopné nastupující generaci, která má
jiné periferní vidění. Dejme jí šanci. Věřím, že nezklame nás ani svoje vrstevníky. Jedině
cílevědomá práce vede totiž k úspěchu.
V týmu kadetek TJ OA Třebíč, hrajících špičku I. volejbalové ligy, to dokazují již
několikátý rok dnes již opora týmu Žaneta Kunstová, společně se svým velmi úspěšným
trenérem Mgr. Petrem Fialou i přesto, že jsou oba jen z malých Mikulovic (viz foto na další
straně).
I v letošním roce se stal asfaltový kurt dějištěm trojnásobného klání v nohejbale trojic.
20. 5. 2006 II. ročník turnaje trojic veteránů nad 50 let za účasti pouze pěti družstev.
Pořadí na prvních třech místech :
1.
2.
3.

BUFARA
BYTOVKA
PIVAŘI

(Burian L., Fiala P., Raus Z.)
(Čermák M., Čermák Z., Krula S.)
(Uher K., Šteffl K., Škoda J.)

5. 7. 2006 IV. ročník turnaje trojic „MIKULOVICE OPEN 2006“ za účasti dvanácti
družstev.
Pořadí na prvních třech místech :
1.
2.
3.

EL PUPINO (Nikrmajer O., Šabatka P., Vaníček J.)
AJAX
(Stručovský J., Hobza R., Krejcar)
SLAVICE
(Jurka V., Rygl J., Nahodil)

26.8. 2006 II. ročník turnaje trojic „MIKULOVICE CUP 2006“ pro rodáky a chalupáře naší
obce.
Pořadí na prvních třech místech :
1.
2.
3.

MIKULOLEND
MATADOŘI
KOPEČKOVIC

(Sušický I., Pokorný T., Martaus P.)
(Valík M., Nikrmajer O., Stručovský J.)
(Černý M., Blažej, Dřevojan)

Děkujeme všem sponzorům a jednotlivcům, kteří věnovali velmi pěkné poháry a ceny,
organizačnímu týmu, obsluhám občerstvení a všem, kteří jakkoli pomohli.
Sportu zdar

Milan Valík
předseda TJ

Oddíl stolního tenisu
Ani v uplynulém soutěžním ročníku OP I. třídy 2005-2006 se soupiska družstva mužů
nezměnila. Soutěž byla rozšířena o jednoho účastníka na celkový počet 13. Naším cílem bylo
umístit se do 5. místa. Za jedenáct vítězství, šest remíz, a sedm porážek jsme získali 52 bodů
a tedy konečné páté místo. Celkový přehled z 12.4.2006 uvádíme níže .
V soutěžním ročníku 2006-2007 byla soutěž OP I. třídy opět rozšířena o nového účastníka na
počet 14. V posledních letech, ale zvláště nyní, je hra velice kvalitní a velmi vyrovnaná.
Naším cílem je odehrát klidný „střed“ tabulky a vyhnout se tak sestupu . Do OP II. třídy
může sestoupit až pět družstev. Toto si samozřejmě nepřipouštíme, i když naše dosavadní
výsledky nejsou příliš přesvědčivé.
V první polovině odehrané soutěže 2006-2007 jsme čtyřikrát zvítězili, čtyřikrát remízovali a
pětkrát prohráli. V tabulce to tedy znamená zatím 9. místo.
Naše dosavadní výsledky :
Mikulovice A

Jemnice A
Jaroměřice B
Hrotovice A
Rouchovany B
Náměšť B
M. Budějovice
Třebenice A
Rapotice A
M. Budějovice B
Dukovany A
Želetava A
Rokytnice n/R. A
Třebíč C

9:9
8 :10
9:9
11 : 7
10 : 8
5 : 13
9:9
15 : 3
7 : 11
7 : 11
9:9
7 : 11
12 : 6

Celkové pořadí : 2005-2006 po 24 kolech /12.4.2006/
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Náměšť n/Osl. A
M. Budějovice D
Třebenice A
Rouchovany B
Mikulovice A
Jemnice A
Hrotovice A
Želetava A
Dukovany A
Jaroměřice n/R. B
M. Budějovice C
Lukov A
Třebíč D

výhra
19
14
12
14
11
9
9
8
7
8
7
8
5

remíza
2
6
7
1
6
7
3
3
5
2
3
1
4

prohra
3
4
5
9
7
8
12
13
12
14
14
15
15

body
64
58
55
53
52
49
45
43
43
42
41
41
38

Celkové pořadí : 2006-2007 - výsledky soutěže po 13. kole
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

výhra
Jaroměřice n/Rok. B 10
M. Budějovice C
10
M. Budějovice B
8
Dukovany A
9
Třebenice A
6
Hrotovice A
7
Jemnice A
5
Rokytnice n/R. A
6
Mikulovice A
4
Želetava A
3
Rouchovany B
3
Náměšť n/Osl. B
3
Třebíč C
1
Rapotice A
2

remíza
3
0
3
0
4
2
3
1
4
3
1
1
3
0

prohra
0
3
2
4
3
4
5
6
5
7
9
9
9
11

body
36
33
32
31
29
29
26
26
25
22
20
20
18
17

Úspěšnost jednotlivců po 13. kole :
Pořadí :

4.
38.
43.
46.

Radek Palík
Bohuslav Uher ml.
Ladislav Václavek (Slavice)
František Palík

IV. ročník turnaje neregistrovaných JUNIOR CUP 2006 se konal tentokrát netradičně již 30.
12. 2005 za pouhých 7 startujících. (naši nejmladší)
Pořadí na prvních třech místech :
1.
Pavel Novotný
2.
Karel Procházka ml.
3.
Simona Kunstová
7. ledna 2006 byl uspořádán již IV. ročník turnaje dospělých-neregistrovaných za účasti 19
startujících.
Pořadí na prvních třech místech :
1.
Tomáš Pokorný
2.
Petr Fiala
3.
Pavel Šabatka
Poděkování patří všem sponzorům, organizátorům a rozhodčím za velmi dobře připravené
oba turnaje.
Pro velmi nízký zájem se příští ročník turnaje mládeže neuskuteční.
V. ročník turnaje dospělých se uskuteční v sobotu 6. ledna v 9 hod. v budově bývalé školy.
Prezence 8:30 – 9:00 hod., startovné 50 Kč.

Sportu zdar a stolnímu tenisu zvlášť !!

František Palík
předseda oddílu stolního tenisu

Český zahrádkářský svaz
V letošním roce si organizace připomněla 40. výročí vzniku. V současné době má 33
členů. Několika z nich je ve dvou zahrádkářských koloniích pronajato 12 zahrádek. Členové
pěstují na svých a pronajatých pozemcích většinou zeleninu a ovoce pro vlastní potřebu a
mnozí zkrášlují své zahrádky i květinami a okrasnými keři. Tím přispívají i ke zlepšování
životního prostředí v naší obci.
Několik členů se zapojilo při jarním a podzimním úklidu včetně úpravy obou parčíků
na návsi a náročném úklidu Domu sportu a kultury po jeho rekonstrukci.
V oblasti kultury jsme určitě očekávali větší účast na koncertu „MORAVANKY“ 23.9.
v Kojeticích. O to větší radost nám udělalo téměř 200 návštěvníků 14.10. na tradičním
„VINOBRANÍ“. V nově rekonstruovaném DSK se nejen dobře cítili, ale za doprovodu kapely
„A JE TO“ i velmi dobře bavili. Zklamáni snad nebyli ani bohatě připravenou tombolou
s téměř 110 cenami.
Všem, kteří se přičinili na uskutečnění této akce patří mé poděkování.
Bohuslav Uher st.
předseda ZO ČZS

Český červený kříž
Samozřejmostí a už snad i tradicí je každoroční pořádání dětského karnevalu. Ten
letošní byl 4. března. I když jeho organizace a příprava, včetně dětské tomboly a cukroví, dá
dost práce, vynahradí ji radost spokojených dětských tváří. Škoda jen, že jejich maminky se
více neangažují. Pomalu ale jistě by měly přebírat ten pomyslný štafetový kolík tak, aby
postupem času mohly rozdávat úsměvy třeba generaci svých nynějších dětí právě ony. Vše je
o komunikaci, vzájemné toleranci a chuti něco dělat.
V oblasti sportovního a společenského života pomáhalo několik žen při úklidových pracích
návsi a v DSK a aktivně se zapojilo i při pořádání nohejbalových turnajů pořádaných
místními hasiči a obcí.
Ženy, které se budou chtít do podobné činnosti zapojit vítám, všem ostatním děkuji za
dosavadní dobrou spolupráci a věřím, že bude i nadále pokračovat.

Marta Novotná
předsedkyně ZO ČČK

Sbor dobrovolných hasičů
Sbor má 30 členů z toho dvě ženy a jednu dorostenku. V roce 2006 se uskutečnily dvě
členské schůze s počtem členů 26, tři výborové schůze za účasti 13 členů sboru.
Dne 11.2. 2006 byla svolána členská schůze extraligy, které se zúčastnil starosta a velitel
sboru. Do rady extraligy byli zvoleni :
Předseda
Pavel Bábik
Vacenovice
Místopředseda
Richard Soldán
Plumlov
Alexander Matoušek
Uherec
Členové
Vlastimil Hynčica
Radíkov
Roman Hynčica
Radíkov
Ladislav Gába
Kunovice
Milan Valík
Mikulovice
Soutěž extraligy se uskutečnila V Petrovicích.
4.března jsme tradičně pomohli našim ženám při přípravě a následně v pořadatelské činnosti
při konání dětského karnevalu.
8. března, v den otevřených dveří hasičské zbrojnice, hodnotila komise ve složení Milan
Valík, Tomáš Pokorný a Kamila Tomková
„DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ“. Obec
Mikulovice nebyla hodnocena z důvodu nastěhovaných věcí z právě rekonstruovaného Domu
sportu a kultury. V celkovém hodnocení zvítězila obec Výčapy, druhé Štěpánovice a třetí
Kojetice. Horní Újezd se již poněkolikáté neangažoval-hasičská zbrojnice byla zavřená.
18. března se starosta hasičů zúčastnil shromáždění v Budkově, kterého byl přítomen i ministr
vnitra Bublan a hejtman kraje Vysočina Vystrčil. Na tomto shromáždění, které proběhlo ve
slavnostním duchu, byly přiděleny konkrétní úkoly jednotlivým sborům v jejich činnosti na
rok 2006 a následně.
Každoročně, i když nejsme plátci daně, musíme podávat daňové přiznání. Tuto práci nám
vykonává daňový poradce za minimální úplatu a dle dohody.
20. března bylo nutno zabezpečit tající vrstvu sněhu na střeše Domu sportu a kultury. Velká
vrstva sněhu a její postupné tání a znovu namrzání ohrožovala kolemjdoucí občany. Jediným
řešením bylo vyhrazení nebezpečného prostoru výstražnou páskou. Pod tíhou sněhu byly
poškozeny okapové žlaby, nápis na budově a lavička. Nedošlo k žádnému zranění a sníh
postupně odtál.
13. května – čištění koupaliště za účasti 13 členů a několik dalších občanů.
20. května – turnaj v nohejbale veteránů za účasti pěti družstev, vítězství si zasloužili učitelé
z třebíčského gymnázia.
Účastnili jsme se námětového cvičení v Horním Újezdě při účasti kolegů z Výčap, Štěpánovic
a Kojetic. Horní Újezd stál opět opodál.
Pomáhali jsme při všech již zmiňovaných akcích, které pomohly ke zkrášlení obce.
Nezbytným opatřením bylo zlikvidovat rostlinu bolševník, která se znovu po několika letech
objevila na pozemcích okolo koupaliště. Bolševník byl vysekán a v v příštím roce proběhne
jeho další chemická likvidace.
V průběhu roku došlo k samovznícení briket v domě č.p. 22. Velitel zásahové jednotky
telefonicky uvědomil profesionální „hasiče“ a poté vyhlásil poplach místní sirénou. Likvidace
požáru se zúčastnilo několik hasičů a místních občanů. Našim úkolem bylo případné
zabezpečení dálkové dopravy vody, vyklizení prostoru a jeho následné sledování. Požár díky
včasnému zásahu nezpůsobil téměř žádnou škodu. Děkujeme touto cestou všem, kteří
pomohli.
Závěrem přeji všem, kteří nám pomáhali a spolupracovali, mnoho štěstí, zdraví, osobní
pohodu a spokojenost v novém roce 2007.
Milan Valík

starosta SDH
Sportovní, kulturní a společenské akce 2006
7.1.
4.3.
15.4.
20.5.
24.6.
25.6.
5.7.
26.8.
15.9.
23.9.
14.10
5.12.
23.12.
31.12.
•
•
•

IV. ročník turnaje ve stolním tenise dospělých (neregistrovaných)
Dětský karneval se skupinou „ELLU BEND“
Velikonoční zábava – hudba „D.T. MUSIC“
II. ročník nohejbalového turnaje trojic veteránů nad 50 let
Pouťová zábava – hudba „D.T. MUSIC“
Pouť – vyhrávka po vsi – hudba Blížkovice
IV. ročník nohejbalového turnaje trojic MIKULOVICE OPEN 2006
II. ročník nohejbalového turnaje trojic MIKULOVICE CUP 2006
XVII. ročník Horácké rally
Koncert „MORAVANKY“ v Kojeticích
Vinobraní – hudba „A JE TO“
Mikulášská nadílka dětem
Společné setkání u vánočního stromu na návsi za doprovodu živé hudby
Silvestrovská zábava se skupinou „MACHEN MUSIC“ s půlnočním ohňostrojem
Návštěvy jubilantů
Vítání občánků do života
Diskotéky

Plánované sportovní, kulturní a společenské akce na rok 2007
6.1.
2-3/2007
7.4.
5/2007
30.6.
1.7.
7/2007
8-9/2007
9-10/2007
20.10.
5.12.
31.12.
•
•
•

V. ročník turnaje ve stolním tenise dospělých (neregistrovaných)
Dětský karneval
Velikonoční zábava
III. ročník nohejbalového turnaje trojic veteránů nad 50 let
Pouťová zábava
Pouť – vyhrávka po vsi
V. ročník nohejbalového turnaje trojic MIKULOVICE OPEN 2007
V. ročník nohejbalového turnaje trojic MIKULOVICE CUP 2007
XVIII. Ročník Horácké rally
Vinobraní
Mikulášská nadílka dětem
Společné setkání u vánočního stromu na návsi
Silvestrovská zábava
Návštěvy jubilantů
Vítání občánků do života
Diskotéky

Společenská kronika 2006
Svatby
Narozeni
Úmrtí
Životní jubilea

Naděžda Svobodová, Mikulovice č.p. 84
Michal Vaněk, Horní Újezd č.p. 109
31.10. Tereza Žampová, Mikulovice č.p. 75
23.12. Antonín Kavalec, Mikulovice č.p. 12

88 let

jméno, příjmení
František Bohm
Jana Vrbková
Marie Míšenská
Hedvika Tomková
Miloš Svoboda
Zdeňka Valíková
Jaroslav Zadražil Ing.
Jaromír Nikrmajer
Marie Švehlová
Zdeňka Nikrmajerová
Hedvika Berounová
Antonín Hájek
Květoslava Buličková
Marie Procházková

výročí
75
50
80
91
80
50
50
50
90
50
94 nejstarší občanka
85
60
60

dat. narození
3.1.1931
12.2.1956
2.4.1926
12.4.1915
9.5.1926
24.5.1956
25.5.1956
23.6.1956
23.8.1916
28.9.1956
12.10.1912
8.11.1921
10.11.1946
7.12.1946

Volební rok 2006
2.-3. 6. 2006 volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, účast 70,1%, tj. 122 ze 174
oprávněných voličů, všechny hlasy byly platné.
Výsledky voleb v naší obci
1.
ODS, ČSSD shodně
34,40 %
2.
KSČM
10,70 %
3.
KDU ČSL
7,38 %
4.
SNK – ED
4,10 %
5.
Strana zelených
2,46 %
6.
Moravané a nezávislí demokraté
1,64 %
7.
US-DEU, 4 vize
0,82 %
20. – 21.10.2006 volby do Zastupitelstva obce Mikulovice 2006-2010, účast 64,04 %, tj. 114
ze 178 oprávněných voličů, 1 hlas neplatný.
Výsledky voleb
1.
František Palík
93 hlasů
82,30 %
2.
Bohumír Venhoda
89
78,76 %
2.
Rostislav Loucký Ing.
89
78,76 %
3.
Jaroslav Kunst
88
77,87 %
4.
Zdeněk Tomek
84
74,33 %
5.
Milan Valík
82
72,56 %
CELKEM
průměr
77,43 %
Starostou obce jednohlasně zvolen František Palík.
Místostarostou jednohlasně zvolen Jaroslav Kunst.
Předsedou kontrolního výboru zvolen Milan Valík
Předsedou finančního výboru zvolen Ing. Rostislav Loucký

20. – 21.10. 2006 volby do 1/3 Senátu Parlamentu ČR, účast 54,49 %, tj. 97 ze 187
oprávněných voličů, 7 hlasů neplatných.
Výsledky I. kola v naší obci
1.
Vítězslav Jonáš
ODS
34 hlasy
37,77 %
2.
Miloš Mašek
ČSSD
17
18,88 %
3.
Josef Zahradníček
KSČM
16
17,77 %
3.
Pavel Janata
KDU ČSL
16
17,77 %
4.
Hana Houzarová
4
4,44 %
5.
Petr Hobl
3
3,33 %
Po celkovém součtu hlasů postoupili do II. kola Vítězslav Jonáš a Josef Zahradníček.
27. – 28.10.2006 II. kolo voleb do 1/3 Senátu Parlamentu ČR, účast 21,34 %, tj. 38 ze 178
oprávněných voličů, všechny hlasy platné.
Výsledky II. kola
1.
Vítězslav Jonáš
ODS
22 hlasy
57,89 %
2.
Josef Zahradníček
KSČM
16
42,19 %
Po celkovém součtu hlasů se senátorem stal Vítězslav Jonáš starosta obce Dukovany.
Historie z kroniky obce
Kronika obce je vedena nepřetržitě od roku 1927 a skládá se ze čtyř dílů. Prvním kronikářem
byl pan Josef Václavek, v současnosti jím je paní Mgr. Vladimíra Kunstová.
1896
založena obecná škola (64 dětí, první učitel Antonín Matoušek)
1898
založena obecní knihovna
1919
na návsi zasazeny tři lípy svobody
1.5.1930
zavedena v obci elektrická energie
1932
na návsi odhalen památník šesti občanům padlým v 1. světové válce
1947
poprvé spuštěn obecní rozhlas
1960
dokončeny budovy MNV(nynější OÚ)
1970
otevřen zemědělský útulek pro děti (od 1977 MŠ, první učitelka Miluše
Krulová)
1.1.1980
sloučení s obcí Kojetice (MNV), předsedkyní p. Jiřina Sedláčková
1980
dokončení budovy prodejny JEDNOTY M. Budějovice a její předání
1983
dokončení a otevření Domu sportu a kultury (hudba Mistříňanka, účast 650
lidí)
1985
založen oddíl stolního tenisu
1990
osamostatnění obce – Obecní úřad, starostou zvolen František Palík
2000
plynofikace obce
Demografický vývoj obyvatelstva
rok
počet obyvatel
1921
372
1932
346
1939
330
1950
300
1960
289
1970
254
1980
252
1990
234
2000
216
2005
218
2006
230

Investiční a neinvestiční akce roku 2006
Převážná část rozpočtu obce byla směrována a uvolněna na rozsáhlou rekonstrukci Domu
sportu a kultury včetně obdržené státní dotace z Programu obnovy venkova Vysočiny, která
činila 127 tis. korun. Takto byla podána informace i Vám ve Zpravodaji č. 10 ve výhledu na
rok 2006.
Rekonstrukce DSK
Byla provedena rekonstrukce vestibulu, výčepu a sociálního zařízení v 1.NP a ve 2.NP,
z nevyužívaných prostor šaten a sociálního zařízení byla vybudována společenská místnost se
sociálním zařízením a sprchami.
1. nadzemní podlaží:
- demontáž zařizovacích předmětů
- demontáž vnitřní kanalizace a vody
- demontáž elektroinstalace
- bourací práce ve vestibulu a výčepu
- montáž nových rozvodů vnitřní kanalizace a vody
- montáž nových rozvodů elektroinstalace
- obklady a dlažby na WC-muži, WC-ženy, vestibulu, výčepu a v šatně
- nové štukové omítky a výmalba
- nové interiérové výplně otvorů – okna a dveře
- nové osvětlení
2. nadzemní podlaží:
- vybourání příček šaten a sprch
- demontáž vnitřní kanalizace a vody
- demontáž elektroinstalace
- montáž nových rozvodů vnitřní kanalizace a vody
- montáž nových rozvodů elektroinstalace
- stavební úpravy pro sociální zařízení a sprchy včetně obkladů a dlažeb
- nový dřevěný trámový strop se záklopem a zateplením
- nové štukové omítky a výmalba
- nové interiérové výplně otvorů – dveře
- nové osvětlení
Ostatní
• svépomocí, za přispění spoluobčanů, upraveny a osázeny oba parčíky na návsi
• běžné opravy veřejného osvětlení, rozhlasu, obecního vodovodu
• úklid a údržba veřejných prostranství včetně dětského hřiště a koupaliště
• v zimním období zajištění sjízdnosti místních komunikací zejména odstraněním sněhu,
případně posypem
• mechanická a chemická likvidace bolševníku velkolepého na koupališti a u rybníka
• částečná oprava venkovní fasády OÚ a has. zbrojnice (HZ) včetně opravy opěrné zdi
za budovou HZ
• provedeny veškeré nátěry dveří včetně zárubní v budově OÚ a garážových vrat HZ
• vyměněny okapové žlaby a svody na budově DSK
• záruční oprava venkovní fasády na budově bývalé školy č.p. 47

Výhled na rok 2007 a dále
•
•
•
•
•
•
•
•
•

rekonstrukce kotelny a dokončení plynofikace DSK
oprava betonového záklopu obecní kašny
oprava památníku padlých
výměna okapových žlabů a svodů na budovách OÚ a HZ
rekonstrukce vnitřních omítek a podlahy v HZ
obecní vodovod – přivaděč od DSK k místní vodárně
chodník u OÚ – obruby a zámková dlažba
víceúčelové hřiště (po vyřešení majetkoprávních vztahů s PF ČR)
dle možností opravy místních komunikací

Informace obecního úřadu
Úřední hodiny na OÚ
Místní knihovna
Telefonní čísla na OÚ

DUBEN – LISTOPAD
PROSINEC – BŘEZEN
CELOROČNĚ
kancelář OÚ
starosta

PO,ST
ST
ST

19:00-20:00
19:00-20:00
18:00-19:00

568 883 153
568 883 142 zam.
724 189 754 mob.
724 186 635 mob.
www.oumikulovice.cz

místostarosta
Obec Mikulovice má svoje webové stránky

Nejbližší zasedání ZO obce rozhodne o výši poplatků za psy, pronájem obecních pozemků a
vodného na rok 2007.
Poplatky za svoz a likvidaci odpadů na rok 2007 budou známy na základě výpočtu skutečně
vynaložených nákladů roku 2006, pravděpodobně v únoru.
Další informace
MUDr. Richard Kružík, praktický lékař pro dospělé, Kojetice
Tel. 568 883 117
Mobil 777 957 524
Ordinační hodiny :

pondělí
úterý
středa
pátek

7:00 – 12:00
7:00 – 10:00 Výčapy, 14:00 – 17:00 Kojetice
7:00 – 11:00 Čáslavice (tel. 568 883 443)
7:00 – 12:00

MUDr. Vladimír Černoch, zubní lékař, Kojetice
Tel. 568 883 116
Ordinační hodiny :

středa

8:00 – 17:00

Lékařská služba první pomoci (LSPP) nemocnice Třebíč
Pro dospělé
Pondělí – pátek
Sobota, neděle, svátky
Pro děti
Pondělí – pátek
Soboty, neděle, svátky

pavilon interny ve 2. podlaží
chirurgické oddělení
pavilon interny ve 2. podlaží
chirurgické oddělení

17:00 - 22:00
22:00 – 07:00
07:00 – 23:00
23:00 – 07:00

dětské oddělení
dětské oddělení

17:00 – 07:00
nepřetržitě

objekt GIGANT nemocnice Třebíč

08:00 – 14:00

Zubní LSPP
Soboty, neděle, svátky
Důležitá telefonní čísla
Zdravotní záchranná služba
Hasiči
Policie
Integrovaný záchranný systém
Poruchová služba E-ON

155
150
158
112
800 225 577

Pošta Kojetice na Moravě
Tel. 568 883 126
Otevírací doba

pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek
sobota, neděle

8:00 – 9:00,
8:00 – 9:00,
8:00 – 9:00,
8:00 – 9:00,
8:00 – 9:00,
zavřeno

14:00 – 15:30, 16:00 – 17:00
14:00 – 15:30
14:00 – 15:30, 16:00 – 17:00
14:00 – 15:30
14:00 – 15:30

JMB Moravské Budějovice, provozovna Mikulovice (Jednota)
Tel. 568 883 197
Otevírací doba

Jízdní řády
Internetové stránky
Informace

pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek
sobota

BUS
MAD
Vlaky

6:30 – 10:30
6:30 – 12:30
6:30 – 12:00 13:30 – 15:30
6:30 – 12:30
6:30 – 12:00 13:30 – 15:30
6:30 – 9:30
www.idos.cz
tel.
568 606 602
tel.
568 606 609
tel.
972 642 611

Důležité upozornění starosty závěrem
Připomínám opět třídění a ukládání odpadů. Nebezpečné odpady, jako např. ledničky
apod. se nám snad ještě ve větší míře objevují na skládce železného odpadu na kopci,
pneumatiky, plasty a podobný materiál zase na skládce zvané „Čarodějnice“. Přitom stačí
trocha dobré vůle a disciplíny. Mobilní svoz nebezpečných odpadů a jím podobných
organizujeme a zajišťujeme vždy každým rokem v podzimních měsících, tak jej prosím
respektujte a využívejte. Buďte ohleduplní alespoň k Vašim spoluobčanům a dětem, když už
nedokážete být sami k sobě. Budou tu žít další generace a záleží jen na nás, jaké životní
prostředí jim tu zanecháme. Pokuste se nad tím zamyslet a něco pro to dělejte. Vždyť stačí jen
tak málo.
Dále upozorňuji občany a podnikatele na obecní plochy, na kterých byla vybudována
dvě parkoviště. Obě s perspektivou sloužící svému účelu. První je u prodejny JMB a
v dobrém úmyslu bylo vybudováno pro vozidla osob příležitostně nakupujících, druhé před
hernou stolního tenisu u budovy bývalé školy pro vozidla osob soutěžně i rekreačně
sportujících, zejména účastníků stolního tenisu. Po stále sílících připomínkách občanů jsem se
mohl i sám několikrát přesvědčit, že jsou obě téměř pravidelně zneužívána k pohodlnému
dlouhodobému parkování, většinou jsou obsazena a tudíž se minula účinkem.
Důrazně tímto žádám občany, kterých se tato skutečnost týká, aby parkovali na svých
pozemcích. Uvedená parkoviště jsme nestavěli pro pohodlí jednotlivců, ale pro potřeby všech
spoluobčanů, kteří je doposud mohou využívat velmi omezeně. Žijeme totiž už v absolutně
jiné době – všechno už totiž není všech a nebo nikoho. Nebo se snad mýlím ? Určitě ne.
Zatím dávám na vědomí tímto způsobem. Věřím, že bude včas pochopen.
Pokud se toto upozornění mine účinkem, budeme nuceni přijmout odpovídající opatření,
vedoucích k nápravě uvedených skutečností.
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