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SLOVO STAROSTY

Vážení spoluobčané,
máte před sebou již sedmnácté vydání místního zpravodaje. Jeho obsah je
velmi stručný a přiblíží Vám nejdůležitější interní i jiné události naší obce v uplynulém
roce.
Nejsem typ člověka využívat této možnosti, či příležitosti ke svému zviditelnění.
Nechci a nebudu se pitvat ani ve věcech, které mi nepřísluší posuzovat, natož o nich
rozhodovat. Určitě mnoho z Vás má možná jiný názor, vyhovět přáním všech je však
nemyslitelné. V minulém zpravodaji jsem docela skepticky opětovně zmiňoval obavu
o další budoucnost naší obce. Musím říci, že letošní rok mě docela příjemně překvapil
veřejným zájmem o dění v naší obci. Dokazuje to Vaše slušná účast na mnoha
zasedáních zastupitelstva. To mě velice těší a především dává naději dalším
nastávajícím generacím. Co mě všeobecně netěší je stav naší demokracie, se kterou
nakládá každý po svém. Je čím dál více nemocná a potřebuje léčit dříve, nežli dosáhne
stádia epidemie. Samozřejmě i celosvětová ekonomická krize zasáhla nějakým
způsobem každého z nás. Někoho více, někoho méně. Co mě však znepokojuje je
krize morální, která zasáhla celou naši společnost.
Naši předkové pomalu vymírají a zdá se mi, že s nimi i základní pravidla slušného
chování a lidské důstojnosti. Ano, je jiná doba. Doba převratných a neočekávaných až
neskutečných změn. Je jen na každém z nás, jak ji ustojíme. Věřím, že ji ustojí i
starostlivý anonymní pisatel Fr. HORNET, kterému tímto přeji brzké morální
uzdravení.
Vážení spoluobčané,
Vám do nového roku 2013 přeji pevné zdraví a jen to nejlepší.

František Palík
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ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ
Vážení zahrádkáři a spoluobčané,
tento rok byl rokem nejistoty pro některé členy našeho zahrádkářského svazu. A to
zejména pro nájemce zahrádek v zahrádkářské kolonii „Ovarek“. Tento problém byl
podnětem ke svolání členské schůze místní organizace zahrádkářského svazu, konané
11.9.2012. Po diskusi v řádném hlasování bylo zvoleno nové vedení, jehož prvořadým
úkolem je řešení stávajícího problému „Ovarek“.
Poděkování patří bývalému vedení za dlouholetou obětavou práci pro zahrádkářský
svaz.
Dalším bodem jednání bylo uspořádání tradičního podzimního „Vinobraní“. Pro malou
účast na této akci bylo rozhodnuto, že se uskuteční pouze posezení s hudbou ve
společenské místnosti Domu sportu a kultury. I přes malou účast se tato akce
vydařila. Jako každý rok, tak i letos se uskutečnila okresní výstava ovoce a zeleniny
v Třebíči. Výstavy se zúčastnili i někteří členové naší organizace. Plánovanou akcí na
rok 2013 je první degustace brambor.
Do nového roku přeji všem členům ZO ČZS i jménem svým všem spoluobčanům
hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a osobních úspěchů.
Miloš Svoboda
předseda ZO ČZS

Na návštěvě u Kavalců na zahradě
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
V letošním roce náš sbor oslavil 70. výročí
založení. Stalo se tak 6.12.1942 v hostinci pana Krči
v Mikulovicích. Dokladem je Kniha založení.
Sbor má 26 členů, z toho 3 ženy. Na vlastní žádost
v letošním roce požádali o zrušení členství Miloš
Svoboda a Radek Palík. Jedné výborové schůze se
zúčastnilo 5 členů. Členská schůze byla jedna a
zúčastnilo se jí 16 členů. V lednu se dva naši
členové zúčastnili výroční valné hromady okrsku ve
Výčapech. Námětového cvičení v Kojeticích se zúčastnilo 5 členů sboru. V měsíci
březnu se uskutečnilo okresní shromáždění, kterého se zúčastnil starosta sboru.
Cvičení bylo zaměřeno na nasátí vody z vodního zdroje. Toto se nám nepodařilo
z důvodu technické závady na táhle sání.
V rámci sběru železného šrotu se nám podařilo nasbírat 1,9 tuny, několikrát
jsme posekali trávník na cvičišti. V den sv. Floriána 4. května proběhl den otevřených
dveří v HZ, který hodnotili hasiči z Výčap. V měsíci květnu jsme uspořádali turnaj
v nohejbale trojic, kterého se zúčastnilo 6 družstev z okolí a z Třebíče. Okrskové
cvičení proběhlo ve Výčapech bez naší aktivní účasti. Zúčastnili se pouze starosta
sboru, tři ženy a jeden člen za Výčapy. Ke konci sezóny na našem cvičišti začaly cvičit
ženy z Petrůvek. Při napouštění vody do kádě opět nešel stroj. Zjistili jsme, že savice
jsou již velmi staré a zteřelé. Použili jsme tedy novější z umělé hmoty.
Ženám jsme pomohli s uspořádáním dětského karnevalu a na oplátku ony nám
pomohly s občerstvením při nohejbalech v červenci a srpnu. V březnu oslavil člen
našeho sboru a starosta obce šedesátku. Byla mu předána pamětní medaile za
zásluhy a dárkový koš. Stejné jubileum oslavil i další člen našeho sboru Zdeněk
Roupec st., kterému jsme na valné hromadě předali vyznamenání a dárkový koš.
Dalším oslavencem sboru byl Vladimír Kašpárek, který oslavil 50. narozeniny. Bylo mu
předáno vyznamenání, dárkový koš a věcný dar.
Do nastávajícího roku 2013 přeji všem hodně
zdraví, pohody a spokojenosti.
Milan Valík
starosta SDH
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SVAZ ŽEN
Jsme jedna z mála organizací,
která se snaží udržet dlouhodobé
kulturní a společenské tradice v naší
obci. Musím říci, že díky pochopení i
iniciativně stále stejných tváří se nám to
docela daří. Chci poděkovat tedy všem,
kteří nám pomáhají při zajišťování a
organizaci zejména dětských akcí, které
jsou naší prioritou. Neodmyslitelně
k nim určitě patří dětský karneval
s letošním termínem konání 3. března.
Servis občerstvení Zdeňka Tomka,
napečené cukroví dobrovolně přispívajících a bohatá tombola, kterou připravil opět
Mirek Venhoda, byly samozřejmostí. Téměř plný sál dospělých a zejména bavících se
dětí nám byl sladkou odměnou. Stejně tak dobře můžeme hodnotit i dětské
odpoledne, které se uskutečnilo na hřišti v neděli 26. srpna. Neodmítly jsme ani
pomoc při pořádání nohejbalových turnajů, společenských setkání, divadelního
představení a v neposlední řadě i vítání nových občánků a návštěvy jubilantů. Naším
cílem je i nadále pomáhat a dělat radost všem, zejména těm nejmenším.
Marta Novotná
předsedkyně SŽ

Foto z dětského karnevalu
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OBČANSKÁ KOMISE
Ve složení Vlaďka Kunstová, Zdeňka
Nikrmajerová a Anička Kašpárková zajišťuje
především návštěvy našich jubilantů. Do místa
jejich bydliště přinášejí oslavencům nejen dárky
a blahopřání, ale především dobrou náladu,
radost a potěšení. V mé přítomnosti jsme
společně letos přišli pozdravit i nejstarší
spoluobčanku naší obce paní Hedviku
Berounovou z č.p. 57, která 12. října slavila
významné a obdivuhodné 100. výročí svého
narození. Ještě jednou srdečně blahopřejeme.
Další jejich neméně významnou činností je pomoc a zajišťování programu u
příležitosti vítání nových občánků a pořádání dětského odpoledne.
Vážím si i jejich velmi dobré spolupráce při zajišťování voleb v naší obci a případné
spoluúčasti při konání ostatních společenských akcí. Za jejich vstřícnost a všestrannou
spolupráci jim patří mé poděkování.
František Palík

ODDÍL STOLNÍHO TENISU
Umístění obou družstev mužů v okresních soutěžích v sezoně 2011 – 2012
předčila naše očekávání. Družstvo „A“ v nejvyšší okresní soutěži OP I. třídy vybojovalo
velmi pěkné a lichotivé 5. místo. Družsto „B“ v OP II. třídy dokonce zvítězilo a zajistilo
si tak přímý postup do OP I. třídy pro příští sezonu. Znamená to tedy, že v nejvyšší
okresní soutěži v sezoně 2012 – 2013 budeme
mít dvě družstva. Bylo proto nutné hráčský
kádr posílit. Přestupem se nám podařilo získat
Jana Vidourka ml. z Lukova, po vzájemné
dohodě byl naopak na hostování do Výčap
uvolněn Miloslav Dvořák. V nadcházející
sezoně bude „A“ družstvo atakovat nejvyšší
příčky tabulky, úspěchem „B“ družstva by
zcela jistě byla záchrana soutěže OP I.
Vzhledem k její kvalitě však bude velice těžká.
Uvidíme.
Zpravodaj obce Mikulovice

Stránka 7

Žáci, reprezentující „C“ družstvo
se v OP IV. třídy umístili na 10. místě.
Po ročním působení v nejnižší okresní
soutěži je zcela zřetelný jejich
výkonnostní růst. Poděkování patří
panu B. Uhrovi st., který s nimi objíždí
bodované žákovské turnaje. I zde sbírají
velmi cenné zkušenosti a již nyní
dosahují velmi dobrých výsledků a
umístění. Jsou určitě příslibem do
budoucna.
Mikulovice CUP 2012. Tak zní oficiální název turnaje ve stolním tenise
neregistrovaných. Jeho již 11. ročník se uskutečnil 26. prosince. Výjimku startu měli
naši registrovaní hráči, hrající nejnižší okresní soutěž. Poděkování si zaslouží firma
tesařství Navrkal, jež právě jim zasponzorovala nové dresy. Žáci je převzali před
zahájením turnaje a mohli se tak v nich i předvést. Turnaj organizačně zajistili
Bohuslav Uher st., František Palík, občerstvení pro všechny připravil opět Zdeněk
Tomek. Odměnou pro 3 nejlepší hráče byly pěkné poháry. Ostatní obdrželi drobné
věcné ceny, jichž většinu přivezl náš rodák a účastník turnaje p. Karel Uher.

Z celkového počtu 16 startujících níže uvedeno pořadí prvních osmi nejlepších.
1.
2.
3.
4.
5.-8.

Tomáš Pokorný,
Petr Fiala,
Petr Navrkal nejml.,
Martin Kovařík,
Martin Švihálek,
Šárka Švihálková,
Hynek Štencl,
Otakar Nikrmajer.
Tomáš Pokorný vítěz turnaje

Sportu zdar a stolnímu tenisu zvlášť !!
František Palík
předseda oddílu stolního tenisu
Zpravodaj obce Mikulovice
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Ůčastníci okresního přeboru mladších žáku ve stolním tenise v prosinci v Želetavě

Pořadí okresního přeboru mladších žáků v Želetavě 2. Zelený
Filip( Jemnice), 3. Navrkal Petr( Mikulovice) 1. Švihálek Martin (
Mikulovice)

Tabulky:
1. Konečná tabulka soutěže RSST Třebíč - OP I. tř., muži 2011/2012

2. Konečná tabulka soutěže RSST Třebíč – OP II. tř., muži 2011/2012

Zpravodaj obce Mikulovice

Stránka 9

3. Konečná tabulka soutěže RSST Třebíč – OP IV. tř., muži 2011/2012

4. Tabulka soutěže RSST Třebíč - OP I. tř., muži 2012/2013 po 11.kole

5. Tabulka soutěže RSST Třebíč – OP IV. tř., muži 2012/2013 po 11. kole

Zpravodaj obce Mikulovice
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Sportovní úspěch našeho oddílu:
Za účasti více jak 80 hráčů se v sobotu 5. ledna 2013 uskutečnil v Hrotovicích
okresní přebor jednotlivců ve stolním tenise. V zastoupení našeho oddílu si pozornost
zaslouží Karel Procházka ml. a J. Vidourek, kteří celkově obsadili výborné 9.-16. místo.

MARGL CUP
Oficiální název uzavřeného turnaje ve voleném mariáši, který má již pevné
místo ve sportovním kalendáři naší obce. Letošní termín konání tentokrát připadl na
sobotu 22. prosince. V příjemném prostředí společenské místnosti DSK se sešlo 20
příznivců této karetní hry. Po úvodním přivítání účastníků došlo i na upřesnění
pravidel a hra mohla začít. Samotná hra probíhala ve čtyřech kolech a byla zajímavá a
napínavá až do závěrečných minut. Na pomyslné bedně nakonec skončili hráči
z Třebíče, nejlepší z domácích na 5. a 6. místě.
Pořadí:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Jiří Řihák
Pavel Krča
Mirek Sobotka
Jiří Jurda
Ladislav Černý

Závěrečné poděkování za obsluhu a občerstvení včetně výborného guláše, patří
vedoucí hospůdky Aleně Vydrové.
Jiří Jurda
Zpravodaj obce Mikulovice
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ÚSPĚCHY NAŠICH RODÁKŮ
Martin Švihálek
Již jednou jsme Vás v našem zpravodaji informovali, že náš rodák
Martin Švihálek patří k nejlepším hráčům třebíčského baseballového klubu
Třebíč Nuclears. O tom, že je
Martin velkou oporou klubu
svědčí i fakt, že byl v sezoně 2012
v kategorii starší žáci vyhlášen
nejužitečnějším hráčem (MVP), za což
mu vřele gratulujeme a přejeme
mnoho dalších sportovních úspěchů.

Ocenění hráči v jednotlivých mládežnických kategoriích. Převzato z tisku: Horácké
noviny 6.11.2012
Starší žáci (čtyři hráči mistry Evropy, vicemistři ČR, stříbro v Českém
baseballovém poháru, stříbro v JmOP): nejlepší pálkař – Robin Vávra, nejlepší hráč
obrany – Kryštof Hrůza, nejužitečnější hráč (MVP) – Martin Švihálek, nejlepší
nadhazovač – Leoš Vostal, skokan roku – Lukáš Hlouch.

SPORT V MIKULOVICÍCH 2012

Nohejbal Mikulovice CUP

Zpravodaj obce Mikulovice
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Výsledky nohejbalových turnajů trojic
26.5. VIII. ročník

veteráni nad 50 let

1. LOVCI TŘEBÍČ
2. PINPONG MIKULOVICE
3. LOVCI TŘEBÍČ II
5.7.

X. ročník Mikulovice OPEN
1. ŘÍMOV
2. MOTÝLI MIKULOVICE
3. PITEVNA

25.8. X. ročník Mikulovice CUP
1. OŤÁSCI
2. SAVANA TEAM
3. ABSOLUT
4. ČAKA ČUTO
5. MISL (Mikulovice-Slavice)

Zpravodaj obce Mikulovice

6 družstev

/Čížek, Holman, Svoboda/
/F.Palík, P.Fiala, L.Václavek/
/Souček, Tesař, Krejčí/
12 družstev
/I.Piálek,T. Pokorný, L.Barák /
/R.Palík, A. Palík, J.Rygl/
/J.Krčál,P.Wildman,M.Kotačka,R.Herynek/
8 družstev
/O. Nikrmajer, J.Stručovský, R.Hobza/

/Vl.Cejpek, J.Jurda, L.Černý/
/F.Palík, P.Fiala, L.Václavek/
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KULTURNÍ, SPORTOVNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE V ROCE 2012
26.02.
03.03
26.05.
01.07.
05.07.
25.08.
26.08
29.09.
20.10.
05.12.
15.12.
19.12.
22.12.
23.12.
26.12.
30.12.
31.12.

Vítání nových občánků do života
Dětský karneval
VIII. ročník nohejbalu trojic veteránů nad 50 let
Pouť fotbalové utkání ženatí – svobodní
vyhrávka po vsi
X. ročník nohejbalu trojic Mikulovice OPEN 2012
X. ročník nohejbalu trojic Mikulovice CUP 2012
Dětské odpoledne
Divadelní představení
Posvícenské přátelské posezení s živou hudbou
Mikulášská nadílka dětem
Výroční valná hromada SDH
XVII. veřejné zasedání zastupitelstva obce
VII. ročník turnaje v mariáši trojic MARGL CUP 2012
Setkání u vánočního stromu s hudbou „Horané“
XI. ročník turnaje ve stolním tenise Mikulovice CUP 2012
Předsilvestrovské přátelské posezení s živou hudbou
Silvestrovský výšlap na Pekelný kopec



Návštěvy jubilantů
Diskotéky v DSK

Foto: Dětské odpoledne

Zpravodaj obce Mikulovice

Foto: Dětský karneval – občerstvení
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PLÁNOVANÉ KULTURNÍ, SPORTOVNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE NA ROK 2013
02.03.
25.05.
30.06.
05.07.
24.08.
29.09.
19.10.
05.12.
21.12.
23.12.
26.12.
30.12.
31.12.

Dětský karneval
IX. ročník nohejbalu trojic veteránů nad 50 let
Pouť fotbalové utkání ženatí – svobodní
vyhrávka po vsi
XI. ročník nohejbalu trojic Mikulovice OPEN 2013
XI. ročník nohejbalu trojic Mikulovice CUP 2013
Divadelní představení
Posvícenské přátelské posezení s hudbou
Mikulášská nadílka dětem
VIII. ročník turnaje v mariáši trojic MARGL CUP 2013
Společné setkání u vánočního stromu
XII. ročník turnaje ve stolním tenise Mikulovice CUP 2013
Předsilvestrovské přátelské posezení
Silvestrovský výšlap na Pekelný kopec





Veřejná zasedání zastupitelstva obce
Výroční valná hromada SDH
Návštěvy jubilantů
Diskotéky v DSK

Termíny akcí, které nejsou přesně uvedeny, budou včas a s dostatečným předstihem
upřesněny a oznámeny místním rozhlasem, příp. zveřejněny na internetových
stránkách obce www.mikulovice.info nebo na úřední desce.

Foto: Nohejbal
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ŽIVOTNÍ JUBILEA
Datum narození

Jméno, příjmení

Věk

24.01.1932
09.02.1962
29.03.1952
01.04.1962
06.04.1952
08.04.1962
23.04.1942
24.05.1942
08.06.1942
03.07.1952
15.07.1927
23.7.1952
15.08.1952
08.09.1962
12.10.1912
28.11.1942

Zdeňka Pokorná
Marie Trnková
František Palík
Miloslava Svobodová
Bohumíra Navrkalová
Marie Kunstová
Alois Swaczyna
Stanislava Václavková
Karel Václavek
Miloslav Dvořák
Božena Nikrmajerová
Zdeněk Roupec
Ludmila Uhrová
Vladimír Kašpárek
Hedvika Berounová
Anna Kašpárková

80
50
60
50
60
50
70
70
70
60
85
60
60
50
100 nejstarší občanka
70

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Sňatky
Narození
Úmrtí

----

Foto: Vítání občánků
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INVESTIČNÍ A NEINVESTIČNÍ AKCE V ROCE 2012
Vzhledem k nižšímu stavu finančních prostředků v letošním roce jsme mohli
investovat pouze do dvou akcí většího rozsahu. V současné době a v nejbližší
budoucnosti (2-3 roky) má prioritu oprava místních komunikací. V letošní III. etapě
byla provedena oprava místní komunikace na „Kopec“ od č.p. 57 po č.p. 64. Celkové
náklady činily 556.000 Kč, z toho dotace z Programu
obnovy venkova Vysočiny činila 107.000 Kč.
Neméně významnou akcí bylo provedení nového
územního plánu naší obce. Jelikož se nám na něj podařilo
získat dotaci od Kraje Vysočina ve výši 112.500 Kč, mohli
jsme si dovolit jeho dofinancování z obecního rozpočtu.
Celkové náklady činily 192.000 Kč.

Další drobné opravy a udržovací práce
-

zdravotní řez dvou vzrostlých lip na návsi
mechanická a chemická likvidace bolševníku velkolepého na koupališti a u
rybníka
prohrnování a úklid sněhu na návsi a místních
komunikacích
pravidelný úklid a sečení trávy na veřejných
prostranstvích, dětském hřišti a
koupališti
opravy veřejného rozhlasu a osvětlení
oprava prasklého vodovodního potrubí v DSK a
klubovně hasičů
likvidace ocelové konstrukce skluzavky a zábradlí na koupališti
Výhled na rok 2013 a dále
prioritou zůstává oprava místních komunikací
oprava fasády po sanaci obvodového zdiva na
budově bývalé školy
zastřešení verandy a sociálního zařízení herny
stolního tenisu v budově bývalé školy (havarijní stav, zatéká)
Zpravodaj obce Mikulovice
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DIVADLO U NÁS
Početný divadelní soubor „Kantoři“
z Mikulovic v okrese Jeseník zavítal do naší obce
tentokrát již 29. září. Představil se opět s nově
nastudovanou divadelní hrou „Na správné
adrese“. Našim přátelům se podařilo ve svém
vystoupení rozesmát a pobavit asi padesátku
návštěvníků. Snažili jsme se jim tentokrát
připravit o něco lepší podmínky, zejména
v ubytování.

Myslíme si, že se nám to v rámci možností docela podařilo. Oběd a další
občerstvení tentokrát připravily Ludmila Palíková a koláčky napekla paní Brychtová.
Poděkování patří nejen jim, ale i ostatním, kteří svůj čas našim hostům věnovali. Již
nyní se společně můžeme těšit na další setkání a vystoupení našich přátel a
kamarádů, které je opět naplánováno na 29. září 2013.

Foto: Divadelní představení souboru Kantoři z Mikulovic

Zpravodaj obce Mikulovice
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VOLEBNÍ ROK 2012
Zastupitelstvo Kraje Vysočina – 12. – 13. 10.
Ze 178 voličů volilo 72 = 40,44 %; neplatné hlasy 8 = 11,11 %
Pořadí:
1. ČSSD
2. KSČM
3. KDU ČSL
4. PRO VYSOČINU
5. TOP 09 A STAROSTOVÉ
6. ODS
7. STAROSTOVÉ PRO OBČANY, DĚL. STR. SOCIÁLNÍ SPRAVELNOSTI
8. PRAVÝ BLOK, MORAVANÉ

29,68 %
25,00 %
14,06 %
09,37 %
06,25 %
04,68 %
03,12 %
01,56 %

Senát Parlamentu ČR – 1. kolo – 12. – 13.10.
Ze 178 voličů volilo 72 = 40,44 %
Pořadí:
1. František Bublan
ČSSD
2. Josef Zahradníček
KSČM
3. Josef Herbrych
nestr./KDU ČSL
4. Vítězslav Jonáš
ODS
5. Vlastimil Bařinka
nestr./STAN

34,37 %
25,00%
21,87 %
10,93 %
07,81 %

Senát Parlamentu ČR – 2. kolo – 19. – 20.10.
Ze 178 voličů volilo 61 = 34,26 %
Pořadí:
1. František Bublan
ČSSD
2. Josef Zahradníček
KSČM

63,93 %
36,06 %

V obou kolech do Senátu Parlamentu ČR byly hlasy zúčastněných voličů platné. Po
celorepublikovém sčítání se senátorem stal František Bublan.

Zpravodaj obce Mikulovice

Stránka 20

SILVESTROVSKÉ SETKÁNÍ
Organizačně zajištěno a připraveno ve společenské místnosti DSK pro spoluobčany a
přátele Mikulovic tentokrát již 30. prosince. Bylo tedy pojato jako předsilvestrovské
tak, aby se případní zájemci mohli o den později zúčastnit výšlapu na „Pekelný
kopec“. Třicítce návštěvníkům na klávesy hrál a zpěvem doprovázel v přátelské
atmosféře Jenda Nosek. Poděkování za občerstvení, obsluhu a výborný guláš patří
provozní naší „Hospůdky“ Aleně Vydrové a její kamarádce Hance. Dle ohlasu
zúčastněných věřím, že se takto sejdeme a pobavíme i v příštím roce.
Mladší generace měla připravené společné setkání v klubovně hasičů 31.12. Pro
zájemce potom ještě připravili a odpálili na hřišti na kopci i půlnoční ohňostroj,
kterým tak ukončili starý a přivítali a započali nový rok.
Z mé strany poděkování všem nejmenovaným, kteří obě setkání připravili a
organizovali.
František Palík

Koupaliště
Z důvodu stále častějších nájezdů zlodějů a postupným zcizováním kovových
prvků koupaliště ( zábradlí skluzavky, zábradlí kolem nádrže) bylo zastupitelstvem
obce rozhodnuto o jejich úplném odstranění. Poděkování skupině BANDASKA, která
veškeré práce včetně odvozu zajistila a provedla.

Zpravodaj obce Mikulovice
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Základní škola Výčapy
CHARAKTERISTIKA ŠKOLY
Naše ZŠ se nachází asi 10 km jižně od Třebíče v obci
Výčapy. Jsme vesnická škola pětitřídní s jednou třídou
v každém ročníku. Školu může navštěvovat 100 žáků.
Jsme příspěvkovou organizací. Do školy dojíždějí žáci
z obcí: Ratibořice, Štěpánovice, Mikulovice, Horní Újezd,
Kojetice, Petrůvky, Jaroměřice nad Rokytnou, Ostašov….
Škola je tvůrčí, používá metody flexibilní, komunikativní,
otevřená, bezpečná, partnerská, vstřícná, pozitivní vztah
k vzdělávání, pohodová, respektuje a akceptuje názory
rodičů, dětí…

Zpravodaj obce Mikulovice

Stránka 22

Od roku 2011 naše škola získala od Státního zdravotního ústavu Praha statut Zdravá škola.
Téhož roku jsme získali evropské dotace – EU peníze školám, které se nám podařily během jednoho
roku využít ve prospěch a zkvalitnění výuky (720 vzdělávacích materiálů v oblasti ČJ, Aj, M, Vl, Př).
Odborné učebny:
žákovská knihovna a informační koutek,
učebna výtvarné výchovy,
jedna třída s počítačovou technikou a připojením na internet,
- všech pět tříd má interaktivní tabuli s připojením na internet.
Všechny kabinety učitelů jsou vybaveny encyklopediemi, slovníky a doplňkovými učebnicemi
pro samostatné studium a práci s informacemi.
Škola má kvalitní hygienické zázemí (šatny pro 1. – 5. ročník, WC, sprchu).
Vybavení pomůckami je dostatečné.
K pohybovým aktivitám využívají žáci 1 cvičebnu s vybavením.
Venkovní sportovní areál přímo u školy je plně využit. Jeho součástí je doskočiště pro skok do
dálky, volejbalové a basketbalové hřiště.
Pro pěstitelské práce je na školním dvoře vytvořena školní zahrádka, o kterou se
starají žáci v rámci pěstitelských prací.
Dvě oddělení školní družiny navštěvují žáci 1. – 5. ročníku. Všechna oddělení jsou vybavena
hračkami a pomůckami. K pohybovým aktivitám ŠD využívají i cvičebnu, hřiště školy, terasu a
chodby.
Prezentace školy:
webové stránky, školní časopis, informační letáčky, dotazníky pro rodiče, informační panely,
vývěsky, nástěnky, den otevřených dveří, spaní ve škole
naším cílem je důraz na využití získaných vědomostí a dovedností v praktickém životě
žák by měl být samostatnou, plnohodnotnou osobností, komunikativní, zodpovědný ochotný
spolupracovat a pomoci druhým
za bezpodmínečně nutnou považujeme spolupráci: žák – rodiče, učitel – žák, učitel – rodiče,
žák – ostatní spolužáci
VZDĚLÁVACÍ PROGRAM
Škola pracovala podle vzdělávacího programu Školního vzdělávacího programu pro základní
vzdělávání K vědomostem zábavou, kde anglický jazyk je zařazen jako povinný předmět od
1.
ročníku.
Ve výuce jsou používány pestré metody a formy práce. Učební plány byly včas a v plné míře splněny.
Během roku proběhlo několik projektových dnů, kde žáci pracovali ve skupinách v ročníku i smíšeně.
Rámcově - vzdělávací plán byl aktualizován a doplněn během školního roku.
Zpravodaj obce Mikulovice
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Probíhala také výuka římsko-katolického náboženství.

REPREZENTACE ŠKOLY

-

Dyslektická olympiáda Třebíč
2. místo v přírodovědné stezce

-

Atletická olympiáda Třebíč
zástupci naší školy vybojovali 20 medailí

-

Mikulášský turnaj Jaroměřice n. Rok.
1. místo ve vybíjené

-

Matematická olympiáda
okresní kolo – 4. ročník - 2 žáci

-

Matematický oříšek
okresní kolo – 5. ročník – 2 žáci

ZÁJMOVÁ A MIMOŠKOLNÍ ČINNOST

Kroužek
Sportovní
Výpočetní technika
Hravě zdravě
Aerobic
Zpravodaj obce Mikulovice
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Tvořeníčko
Čáp na provázku
Radílek

Nepovinné předměty
Náboženství ř. k.

KALENDÁRIUM 2012

LEDEN:

- návštěva ZŠ v MŠ
- zápis do 1. třídy – Dlouhý, Široký…
- kino Třebíč + vysvědčení
- plavecký výcvik III. a IV. Třídy
- ŠD soutěž
- 18. vydání časopisu Poškoláček
- 29. vydání školního DVD

ÚNOR:

- vítání občánků
- Orlické Záhoří – ozdravný pobyt
- Masopust – projekt
- jarní prázdniny

BŘEZEN:

- matematická olympiáda a oříšek
- Noc s Andersenem
- projekt- KNIŽNÍ VĚDY
- rádio Blaník – upoutávky na výzdobu městské věže v Třebíči:
„Pojďte s námi do pohádky“

DUBEN:

- školní Velikonoce
- velikonoční prázdniny
- výzdoba třebíčské věže
- sběr papíru, odpadky v lese
- čarodějnice - projekt

KVĚTEN:

- den otevřených dveří
- Den matek – Petrůvky
- schůzka s rodiči
- generální představení Mrazík
- akademie – 10 let výročí nové budovy + občerstvení

Zpravodaj obce Mikulovice
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- divadlo Pasáž Mrazík Třebíč
- vyhlášení výtvarné soutěže - hasiči
- sv. přijímání
- společný výlet s rodiči (Praha)
- dyslektická olympiáda
- pasování na čtenáře 1. třída
- ukončení odběru školních svačinek
ČERVEN:

- MDD – divadlo Hastrmani
- sběr bylin
- beseda se včelaři
- Den zvířat – 1. ročník
- návštěva u včelaře p. Vorlíčka – 2. ročník
- školní výlet zámek Jaroměřice n/R. a ZOO Jihlava
- atletická olympiáda Třebíč
- 19. vydání časopisu Poškoláček
- 30. vydání školního DVD
- křest knihy – Jaroměřický nomen omen anebo Chci být jako Ty
- divadelní představení – Mrazík (pro MŠ Výčapy a Jaroměřice n.R.)
- slavnostní vyřazení 5. třídy
- ukončení školního roku

ZÁŘÍ:

- slavnostní zahájení školního roku
- opékání špekáčků – zahájení školního roku
- vítání občánků
- focení 1. třídy
- schůzka s rodiči 1. třídy
- vystoupení v Petrůvkách (setkání knihovníků)
- celoroční spolupráce 1. a 5. třídy

- sběr papíru
- zdravá výživa – Standa a Vanda
- ŠD – „Slepička Pepička“
- Den stromů- Obora v Lesonicích
- zahájení odběru školních svačinek
- Halloween
LISTOPAD :

- plavecký výcvik III. a IV. třídy
- vystoupení pro důchodce
- 14tidenní znalostní kvíz o koních
- projekt Den naruby
- příprava pozemku na zimu
- schůzka s rodiči

PROSINEC:

- plavecký výcvik III. a IV. třídy
- mikulášský turnaj – Jaroměřice n/R.
- mikulášské koledování ve škole
- vánoční nadílka + školní besídka
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EU PENÍZE ŠKOLÁM

Na základě získané dotace „EU peníze školám“ se všechny paní učitelky daly do tvorby výukových
šablon. Vznikl nám tak bohatý materiál pro výuku, který využíváme ve 2. – 5. ročníku. V měsíci srpnu
2012 byl projekt úspěšně ukončen.
Paní učitelky navštěvují
semináře specializované na
problematiku
výuky
jednotlivých předmětů dle
vlastního zájmu. Učitelky se
účastní vzdělávacích kursů
pořádaných
centrem
Education v Třebíči.
Rádi bychom touto cestou
poděkovali
všem
sponzorům, rodičům a
firmám,
které
s námi
spolupracují a hlavně nás
podporují.

Vážení čtenáři, přejeme Vám všechno dobré, hodně pohody, štěstí, zdraví a splnění všech
přání v novém roce 2013.
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Služby pro občany
Obecní úřad Mikulovice
Středa 19-20 hod

Tel.

568 883 153

Starosta:
Místostarosta:

Tel.
Tel.

724 189 754
724 186 635

Do zaměstnání: 702 023 192

Internetové stránky obce

www.mikulovice.info
e-mail: info@mikulovice.info
Místní knihovna
Každý lichý pátek

od 15.30-16.30 hod

Prodejna potravin - JMB družstvo M.B. provozovna Mikulovice
Otevírací doba :
Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:
Sobota:

07.00-12.30h
07.00-12.30h
07.00-12.30h
07.00-12.30h
07.00-12.30h
06.30-10.00h

14.30-16.00h
14.30-16.00h

Tel: 568 883 197
Lékař MUDr. Kružík – Praktický lékař pro dospělé Kojetice
Tel:
Mobilní telefon:

Pondělí
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

568 883 117
777 957 524

07.00-12.00h
07.00-10.00h
07.00-09.30h
07.00-11.00h
13.30-15.00h
07.00-12.00h
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Ordinační hodiny:
Kojetice
Výčapy,
14.00-17.00 Kojetice
Kojetice
09.30-12.00 prevence pro objednané
Čáslavice
Tel: 568 883 443
Výčapy
Každý lichý týden
Kojetice

Stránka 29

Lékařská pohotovost
Provozní doba pohotovostí stejná ve všech nemocnicích:
pracovní dny
víkendy a svátky

17.00
9.00
8.00

–
–
–

20.00
dospělí, děti a dorost
20.00 dospělí
20.00 děti a dorost

Dospělí: budova chirurgie (pavilon CH)
Telefon: 568 809 341

Děti a dorost: budova M (3. podlaží)
ambulance dětského oddělení
Telefon: 568 809 462

Mimo provozní dobu pohotovostí jsou Vám k dispozici nemocniční ambulance jednotlivých
oddělení na adrese Nemocnice Třebíč, Purkyňovo nám. 2

Telefon Nemocnice Třebíč ústředna: 568 809 111

Poruchová služba
V případě zaznamenání poruchy volejte na následující telefonní čísla:
Pro elektřinu:
Pro zemní plyn:
Pro vodu:

800 22 55 77
1239
568 846 253 platí pouze pro domy napojené na VAS s.r.o. Třebíč

Informace o tel. číslech

Tel: 1188
Kominíci:
Revize komínů:
Kominické práce:

Petr Bojko, Třebíč
Václav Růžička, Třebíč

Tel: 777 137 089
Tel: 737 378 012

Pošta Kojetice:
Tel: 568 883 126
Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

08.00-09.00h
08.00-09.00h
08.00-09.00h
08.00-09.00h
08.00-09.00h
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14.00-15.30h
14.15-15.30h
14.00-15.30h
14.15-15.30h
14.15-15.30h

16.00-17.00h
16.00-17.00h
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Jízní řády:
www.idos.cz
Informace:

Bus:
MAD:
Vlak:

568 606 602
568 606 609
972 642 611

Obecní úřad nabízí spoluobčanům k zapůjčení






Židle
Stoly
Výsuvný žebřík
Společenská místnost v DSK
Klubovna SDH

Půjčovné po dohodě se starostou , příp. se správcem DSK panem Valíkem
Další informace:
Poplatky za odvoz a likvidaci odpadů (TKO), ze psů a pronájmu obecních
pozemků za rok 2013 uhraďte v hotovosti v úřední hodiny na obecním
úřadě od 3.4. 2013 do 30.4. 2013.
Mobilní svoz nebezpečných odpadů a železného šrotu bude proveden
v jarním období. Přesné termíny budou s dostatečným předstihem
oznámeny rozhlasem a na úřední desce OÚ.

Čísla tísňového volání

Hasiči:
Zdravotnická záchranná služba:
Policie:
Městská policie:
Integrovaný záchranný systém

Zpravodaj obce Mikulovice

150
155
158
156
112
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Galerie obrázků ze života v obci
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Občanská komise gratuluje paní Hedvice Berounové ke 100. výročí svého
narození

Ve složení Vlaďka Kunstová, Zdeňka Nikrmajerová a Anička Kašpárková zajišťuje především návštěvy našich jubilantů. Do
místa jejich bydliště přinášejí oslavencům nejen dárky a blahopřání, ale především dobrou náladu, radost a potěšení.
V mé přítomnosti jsme společně letos přišli pozdravit i nejstarší spoluobčanku naší obce paní Hedviku Berounovou z č.p.
57, která 12. října stavila významné a obdivuhodné 100. výročí svého narození. Ještě jednou srdečně blahopřejeme

Vydává Obec Mikulovice, Adresa: Mikulovice č. 16, 675 22 Stařeč, okres Třebíč, e-mail: info@mikulovice.info, www.mikulovice.cz,
tisk Obec Mikulovice, náklad 100 výtisků, redakční skupina: František Palík, Jaroslav Kunst, Radek Štourač,
foto obec Mikulovice, Ing.Rostislav Loucký
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