2013
Zpravodaj obce Mikulovice

XVIII. ROČNÍK
Vydává obec Mikulovice

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
historie vydávání místního zpravodaje se datuje již od roku 1996, tedy šest let poté,
kdy se naše obec po sametové revoluci opět osamostatnila a nastoupila novou cestu
s vlastní samosprávou. Jeho již osmnácté vydání Vám opět stručně přiblíží nejdůležitější
události roku 2013 v naší obci.
Jednou z nich bylo mimo jiné i rozhodnutí zastupitelstva obce o ukončení pronájmu
DSK za účelem provozování diskotéky. Stalo se tak na základě opakujících se stížností a
připomínek občanů, bydlících v bezprostřední blízkosti DSK, či blízkém okolí.
Nutno dodat, že nám přinesla mnoho vzruchu, problémů i starostí, na druhou stranu i
nezanedbatelný příjem finančních prostředků do obecní pokladny. Jednalo se o částku více
než jedem milion korun, kterou jsme zpětně vložili do rozsáhlé rekonstrukce prostor DSK.
S pronajímatelem byl provoz ukončen dohodou po třinácti letech k 31. květnu.
Jak dále využívat DSK po ukončení pronájmu, bylo na rozhodnutí zastupitelstva. To navrhlo a
schválilo podmínky a pravidla jeho dalšího provozu. Schválilo i mimořádnou finanční částku
200 tis. korun na nutné interiérové úpravy a vybavení DSK tak, aby mohl být využíván nejen
ke kulturním, ale i sportovním účelům. Ostatně, má to i v názvu. Materiálně a finančně ještě
přispěli a poděkování jim tímto patří Petru Navrkalovi nejst., Bohuslavu Uhrovi st., Boženě
Piskové, Františku Palíkovi a Milanu Valíkovi. Koordinaci potřebných prací technicky a
organizačně zajistil B. Uher, drobné úpravy Petr Navrkal nejst. a Milan Valík.
Věřím, že investované finanční prostředky budou využity ku prospěchu zájmu našich
občanů a Dům sportu a kultury bude takovým sportovně-společenským centrem naší obce.
Myslím, že za jeho současnou podobu se opravdu nemusíme stydět.
Vážení spoluobčané, příští rok na podzim končí další čtyřleté volební období
současného zastupitelstva obce a mé dvacetileté působení ve funkci starosty.
Dovolte mi, abych využil této příležitosti a poděkoval všem členům zastupitelstev, se kterými
jsem měl tu čest za své dlouholeté období spolupracovat. Poděkování patří taktéž účetní
OÚ, občanské komisi, místním organizacím a spolkům, potažmo všem, kteří se jakoukoli
měrou podíleli na dalším rozvoji naší obce, zejména v oblasti sportovního, kulturního a
společenského života. Za podporu, vstřícnost a obrovskou toleranci děkuji i celé mojí rodině.
Závěrem chci dodat, že většina členů nynějšího zastupitelstva včetně mě v říjnových
komunálních volbách již kandidovat nehodlá. Je proto nutné již nyní pomalu sestavovat
novou kandidátku tak, aby naše samospráva byla zachována. Věřím, že se v obci najdou lidé,
kterým není osud naší obce lhostejný. A to i z pohledu nastávajících generací.
Vážení spoluobčané, do nového roku 2014 Vám přeji pevné zdraví, osobní pohodu a
spokojenost.

František Palík
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SLOVO MÍSTOSTAROSTY
Dámy a pánové, vážení spoluobčané,
poprvé v historii vydávání tohoto zpravodaje využívám příležitosti, abych Vám mohl
připomenout některé svoje postřehy za minulá volební období a především vyjádřit svůj
názor na další existenci naší obce jakožto samostatného subjektu.
Jistě máte mnozí ve své paměti období, kdy se naše obec po sametové revoluci v roce
1989 osamostatnila. Stala se tak po dlouhé době opět samosprávným celkem, který začal
znovu samostatně hospodařit. Žádný začátek není lehký, ale je-li člověk mladý, většinou se
velké zodpovědnosti nebojí nebo si ji nepřipouští.
Tehdy jsem byl osloven a dotázán, zda bych si přál, aby byla obec samostatná, nebo nadále
setrvala pouze jako místní část některé větší obce nebo města Třebíče, či součást tzv.
střediskové obce. Bez váhání jsem na dotaz odpověděl, že si přeji samostatnost obce. Byl
jsem tedy v roce 1990 zvolen zastupitelem obce a po krátké době, po abdikaci prvního
starosty obce po roce 1989 Františka Palíka v roce 1991 i jejím nejmladším starostou na
okrese Třebíč, a to na jedno volební období do roku 1994.
Za celou dobu 23 let trvání mého mandátu zastupitele obce jsme se potýkali
s různými problémy a řešeními. Myslím si, že jsme se vždy snažili vyřešit je k maximální
spokojenosti občanů.
Zpočátku se práce na obci týkala výslovně samotného udržení chodu obce, chcete li udržení
se nad hladinou, s malým rozpočtem. Postupem času však stát po obcích vyžaduje stále větší
množství „papírových povinností“, které jakožto neuvolnění zastupitelé musíme podle
zákonů a nařízení plnit. Myslím si, že se nám to doposud daří. Nemohu opomenout
organizaci společenského života v obci, sportovní a jiné aktivity, zajišťování stavebních prací
„v terénu“ apod., na kterých má především zásluhu a za které patří dík především
současnému starostovi Františku Palíkovi. Samozřejmě, že jsou chvíle, kdy má na věc každý
svůj osobní názor, nebo se vše nezdaří, jak bychom si přáli, ale to k této práci patří a je vždy
především na lidech rozumně se dohodnout.
Léta běží a každému samozřejmě přibývá věku. Přibývá i nových technologií a
počítačový věk se řítí kupředu. Starší generace již tolik novot nepřijmou a z tohoto důvodu
je velmi nutné, aby o dění v obci, ale především práci v zastupitelstvu měli zájem i mladší.
Vím, že je to práce, kterou jsme nuceni dělat především po večerech, protože všichni máme
svá stálá zaměstnání, ale jsou i příjemnější věci, které když se podaří, tak zahřejí.
Vyzývám tedy mladší spoluobčany, kteří dovršili 18 let věku, aby zvážili svoji kandidaturu do
zastupitelstva obce a přispěli tak k jejímu zachování. Apeluji na vás proto, že někteří ze
současných zastupitelů zvažují, že v letošních podzimních volbách nebudou kandidovat a
pokud v obci neproběhnou volby z důvodu nedostatku kandidátů, hrozí obci referendum,
které musí předcházet sloučení obcí, a možná i její samosprávný zánik.
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Zároveň vyzývám i všechny současné členy zastupitelstva, aby znovu důkladně zvážili
své dosavadní úvahy a znovu kandidovali do zastupitelstva obce, podpořili tak stabilitu
samosprávy a dali tím svým voličům možnost rozhodnout se v blížících se volbách dle vlastní
úvahy.
Kolegům, kteří se již pevně rozhodli ukončit svůj mandát chci tímto poděkovat za
jejich dlouholetou práci a úsilí v minulých obdobích přispět k rozkvětu a samostatnosti obce.
Děkuji všem, kteří pomáhali jak jen mohli a samozřejmě jsem vděčný i za zpětnou
vazbu od těch, kteří vyjádřili svůj nesouhlas s rozhodnutími nebo kroky, které byly vedeny
špatným směrem, popřípadě zapříčiněny mým osobním skutkem.
Byl jsem u zrodu samostatnosti naší obce, nechci být u jejího konce a zcela jistě podpořím
její trvání a samostatnost svojí kandidaturou v podzimních volbách 2014.
Závěrem Vám, dámy a pánové, vážení spoluobčané, přeji do nového roku 2014 hodně
zdaru a mnoho úspěchů v profesionálním i osobním životě.
Jaroslav Kunst
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Z ČINNOSTI ZÁJMOVÝCH ORGANIZACÍ
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ

Náš sbor eviduje celkem 26 členů, z toho 3 ženy. Během roku byla svolána jedna
výborová schůze za účasti pěti členů a jedna členská schůze, na které bylo přítomno 15
členů.
V měsíci lednu se tři naši členové zúčastnili výroční valné hromady okrsku ve
Výčapech. Pomoc jsme nabídli ženám při pořádání dětského karnevalu a podíleli jsme se na
uspořádání dvou nohejbalových turnajů. 8. června jsme byli hlavními pořadateli
nohejbalového turnaje trojic veteránů nad 50 let. Zvítězilo opět družstvo z Třebíče.
Námětového cvičení za praktického použití ejektoru se v Horním Újezdě zúčastnilo
šest našich členů. Na vysvětlenou chci dodat, že ejektor se používá k čerpání vody z větších
hloubek. Na jaře jsme na našem cvičišti napustili zásobní nádrž na vodu, aby zde mohly cvičit
ženy z Petrůvek (zde cvičí jedna z našich žen). Po několikerém cvičení došla stížnost občanů
pro nadměrný hluk a blokování cvičební plochy. Další využívání plochy za účelem cvičení žen
z Petrůvek nebylo povoleno. Z mého pohledu si myslím, že došlo k velkému nedorozumění a
vrhá to špatný stín na náš sbor i obec.
Z dalších aktivit mohu zmínit ošetření a sečení zatravněné cvičební plochy a úklid
hasičské zbrojnice, kterou jsme tak připravili na svátek sv. Floriána – den otevřených dveří.
Okrskové soutěže se náš sbor v letošním roce opět nezúčastnil, naopak na okresní soutěž
v Petrovicích byl starosta sboru povolán jako rozhodčí.
Údržbu výstroje, výzbroje a hasičské techniky zajišťujeme tak, aby byla schopna zásahu.
V listopadu oslavil 60. narozeniny náš člen a bývalý velitel a starosta SDH pan
Vlastimil Němec. Výbor SDH mu blahopřeje a do dalších let přeje pevné zdraví, osobní
pohodu a spokojenost.
Do nového roku 2014 přeji všem
jen to nejlepší.
Milan Valík
starosta SDH
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ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vám v krátkosti podal zprávu o činnosti organizace zahrádkářského
svazu v roce 2013.
Prioritou byla jednání s vlastníkem pozemku v zahrádkářské kolonii Ouvárek panem
Milanem Venhodou. Jednání skončila úspěšně. Nová smlouva o pronájmu pozemku byla
podepsána na dobu určitou.
V únoru se uskutečnila první degustace brambor a jablek s velmi pozitivním ohlasem.
Posezení s hudbou, které mělo nahradit tradiční, dříve vyhlášené „Vinobraní“ se konalo
v říjnu. Pro malou účast a nezájem zvažujeme zrušení této tradice.
V Domě zahrádkářů v Třebíči se konala tradiční výstava ovoce a zeleniny. Vzorky
svých výpěstků poskytli i někteří naši členové.
Významné životní jubileum oslavili dva dlouholetí členové organizace. Pan Miroslav
Muška 70 let a pan Vlastimil Němec 60 let.
O ukončení členství v organizaci požádali tři členové.
Plánované akce na rok 2014:
- 15. března výroční členská schůze
- II. degustace brambor a jablek rozšířená i o ochutnávku slivovice
Co říci na závěr?
Hodně štěstí, zejména zdraví po celý nový rok.
Miloš Svoboda
předseda ZO ČZS

Degustace jablek a brambor

Zpravodaj obce Mikulovice

Stránka 6

SVAZ ŽEN

Je jednou z místních organizací, která svojí činností již po několik let přispívá mimo
jiné i k docela slušné úrovni kulturního a společenského života v obci. Vyzvednout a ocenit je
třeba aktivitu všech, jež mají snahu uchovat tradiční události i příštím generacím. Snažíme se
zpříjemňovat život a chvíle nejen dospělým, ale především mládeži a zejména těm
nejmenším. Odměnou a takovým malým zadostiučiněním je potom třeba plný sál Domu
sportu a kultury při tradičním dětském karnevalu, který jsme letos uspořádaly 2. března. Živá
hudba a bohatá tombola zpříjemnily bezprostřední atmosféru nejen dětem. Ne jinak tomu
bylo i při uspořádání dětského odpoledne s datem 25. srpna. Nebráníme se pomoci ani při
pořádání různých sportovních, kulturních a společenských akcí v obci. Pochvalná slova a
spokojenost jsou nám potom nejen oceněním a malou odměnou, ale i další výzvou.
Věřím, že ji společně naplníme i v příštím roce.
Marta Novotná
předsedkyně SŽ

Dětské odpoledne

Dětské odpoledne
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ODDÍL STOLNÍHO TENISU
Umístění tří našich družstev v okresních soutěžích mužů v sezóně 2012 – 2013 dopadla dle
našeho předběžného očekávání.
Družstvo „A“ v nejvyšší okresní soutěži OP I.třídy vybojovalo vynikající druhé místo, což je nejlepší
umístění v dosavadní dlouhodobé historii našeho oddílu. Naopak „B“ družstvo hrající stejnou soutěž
poprvé tuto po ročním působení opouští, neboť se umístilo na posledním 12. místě. „C“ družstvo,
jež reprezentují většinou naši úspěšní žáci, se v OP IV. třídy umístilo na 8. místě, což je oproti loňské
sezóně posun o dvě příčky.
Vítězstvím v OP I. třídy si družstvo Moravských Budějovic „C“ zajistilo právo přímé účasti
kvalifikace o postup do krajského přeboru III. třídy. Této možnosti nevyužilo a postoupilo ji našemu
„A“ družstvu z druhého místa. Na kvalifikaci do Havlíčkova Brodu jsme odjížděli v neúplné sestavě ve
složení Petr Křenek, Jan Vidourek ml., Bohuslav Uher ml. a František Palík. Z rodinných důvodů
chyběl náš 2. nejlepší hráč Radek Palík. Vzhledem k obrovské kvalitě soupeřů by nám
pravděpodobně ani jeho účast k lepšímu umístění a úspěchu nepomohla. Z pěti účastníků kvalifikace
jsme skončili na 4. místě. Postoupila družstva Havlíčkova Brodu „E“ a Telče „B“.
Pro nadcházející sezónu 2013 – 2014 požádali o uvolnění z našeho oddílu Petr Křenek a Jan
Vidourek ml. Z hostování ve Výčapech se vrátil Miloslav Dvořák.
Pro tuto sezónu jsou mimo hru z důvodu dlouhodobých zranění i Radek Palík a Ladislav Pokorný.
Vzhledem k těmto výše uvedeným skutečnostem se nám prakticky první družstvo kvalitativně
rozpadlo. I z těchto důvodů jsme pro letošní sezónu přihlásili do okresních soutěží pouze dvě
družstva. Družstvo „A“ do OP II. třídy a družstvo „B“ zůstává v OP IV. třídy. V současné době
družstvo „A“ vede s přehledem tabulku OP II. třídy a jinou možnost než návrat do nejvyšší okresní
soutěže si nepřipouštíme.
Podobně je na tom i „B“ družstvo, složeno převážně z žáků roč. nar. 1997 – 2001, které je
v tabulce OP IV. třídy taktéž první a má na reálný postup do vyšší okresní soutěže OP III. třídy.
„Velmi dobrých výsledků dosahují i v bodovacích turnajích okresu, které s nimi objíždí pan Bohuslav
Uher st. V sezóně 2012 – 2013 se umístili na 5., 6. a 7. místě, v té letošní jsou již na špici okresních
tabulek. Dokázali to m.j. i na podzimním okresním přeboru starších žáků jednotlivců v Želetavě, kde
Martin Švihálek ml. obsadil 2. a Petr Navrkal nejml. 3. místo. Oba jmenovaní a s nimi i Martin
Kovařík výborně reprezentovali naši obec na krajském přeboru
starších žáků družstev v Polné. V silné konkurenci 11 družstev
se umístili na pěkném 5. – 6. místě.
Opomenout nemohu ani velmi dobrý úspěch Tomáše
Kočára, který se v mé přítomnosti zúčastnil v červenci
MIKULOVICKÝCH HER v Mikulovicích v okrese Znojmo. Turnaje
se zúčastnilo bez rozdílu věkových kategorií 18 hráčů. Prohrál
se mnou až ve finále a přivezl pohár za 2. místo, stejně tak i za
čtyřhru, kde jsme těsně prohráli z dvojicí hráčů z Mikulovic
v okrese Jeseník.
Popřejme tedy našim mladým nadějím hodně úspěchů i
v příštím soutěžním období a těm, kteří nemohli v důsledku
zranění zasáhnout, brzké uzdravení. V případě, že se naše
optimistické prognózy naplní, můžeme v příští sezóně zvážit i
možnost přihlášky třetího družstva do okresních soutěží.
Moudřejší však budeme až po ukončení té letošní.
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MIKULOVICE CUP 2013
Stolně tenisový turnaj s dlouholetou tradicí. Poprvé rozšířen a rozdělen do dvou
výkonnostních kategorií. Již podvanácté mohli změřit své síly neregistrovaní hráči a v 1.
ročníku se představili i domácí registrovaní, hrající okresní soutěže. Uskutečnil se 26.
prosince, tentokrát již v nově rekonstruovaných prostorách DSK, za účasti 24 hráčů, z toho
deseti registrovaných a 14 neregistrovaných. Utkání se hrála současně na čtyřech stolech.
Turnaj organizačně zajistil a s přehledem řídil Bohuslav Uher st. Po závěrečném vyhlášení
výsledků obdrželi tři nejlepší hráči v každé kategorii pěkné poháry, jež věnoval oddíl stolního
tenisu, ostatní drobné věcné ceny, které darovali pan Karel Uher a Jiří Stručovský.
Pořadí nejlepších uvedeno níže.
Kategorie registrovaní:
1. Karel Procházka ml.
2. Bohuslav Uher ml.
3. František Palík

Kategorie neregistrovaní:
1. Petr Fiala
2. Otakar Nikrmajer
3. Tomáš Pokorný

Sportu zdar a stolnímu tenisu zvlášť !!

František Palík
předseda oddílu stolního tenisu

Herna stolního tenisu v DSK Mikulovice.

Okresní přebor starších žáků 2013 v Želetavě. 1.místo Hanák Jiří (Výčapy),
2. místo Švihálek Martin (Mikulovice), 3. místo Navrkal Petr (Mikulovice)
Na fotografii zleva: M. Švihálek, J. Hanák, P. Navrkal
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Krajský přebor družstev starší žáci v Polné. 5. -6. místo TJ Mikulovice
Na fotografii zleva: M. Švihálek, P. Navrkal, M. Kovařík
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1. Konečná tabulka soutěže RSST Třebíč - OP I. tř., muži 2012/2013

2. Konečná tabulka soutěže RSST Třebíč – OP IV. tř., muži 2012/2013

3. Tabulka soutěže RSST Třebíč – OP II. tř., muži 2013/2014
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4. Tabulka soutěže RSST Třebíč - OP IV. tř., muži Sk. B. 2013/2014

BADMINTON
Dne 21. prosince se uskutečnil v sále DSK 1. ročník turnaje v badmintonu, kterého se
zúčastnilo 7 dvojic.
Uvádíme pořadí na prvních třech místech:
1. Naděžda Kupková – Radim Kupka
2. Simona Zeibertová – Jiří Jurda
3. Martina Švihálková – Martin Švihálek ml.

CVIČENÍ PILATES
Cvičení Pilates pro ženy i muže s Hankou Toufarovou každou neděli v místnosti za hasičskou
zbrojnicí od 18:30h-19:30h, 19:30h-20:30h.
Info:
Hana Toufarová
Tel.: 604 386 227
www.pilatestrebic.cz
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MARGL CUP
V pořadí 7. ročník uzavřeného turnaje ve voleném mariáši trojic byl uspořádán již tradičně ve
společenské místnosti DSK s datem konání 28. prosince.
O tom, že je stále více oblíben svědčí i letošní rekordní účast třiceti vyznavačů této karetní hry. Po
krátkém přivítání hra začala. Probíhala ve čtyřech kolech a přinesla několik zajímavých a
překvapivých výsledků, které v samotném závěru zamíchaly celkovým pořadím. První tři místa
vybojovali a poháry si odvezli hráči z Třebíče. Nejlepší domácí na 7., 9. a 10. místě.
Pořadí:
1. Nykrmajer
2. František Wildman
3. Otakar Nikrmajer
7. Jiří Jurda
9. Jaroslav Kunst
10. Petr Navrkal st.
Za organizační tým závěrem děkuji všem účastníkům, kteří věnovali hodnotné věcné ceny a vedoucí
hospůdky Aleně Vydrové za obsluhu a občerstvení.
Jiří Jurda

ÚSPĚCHY NAŠICH RODÁKŮ
Martin Švihálek
V srpnu 2013 se v Pensylvánii v USA ve městě Williamsport konal
baseballový turnaj světové série Little League, ke kterému neodmyslitelně patří
stadion s 20 000 diváky, rozhovory pro televizní stanici či přímé přenosy zápasů
vysílané po celém světě. Do Pensylvánie postoupili hráči z jižní Moravy, mezi nimiž
nechyběl ani Martin Švihálek mladší, který se věnuje baseballu již od 8 let.
Little League se pořádá už 67 let a v mládežnických sportech jde o zcela ojedinělou
událost, během které se 12-13 letým hráčům dostává pozornosti jako celebritám. O účast se
bojovalo na všech kontinentech, výběr hráčů
z jižní Moravy vyhrál evropskou kvalifikaci
v polském Kutně a dostali se tak z původních
7000 týmů mezi 16 nejlepších. Samotný postup
do světové série není nic jednoduchého, Čechům
se to podařilo poprvé v historii, a takový úspěch
se stává velkým vítězstvím a nezapomenutelným
zážitkem pro všechny hráče.
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VÝSLEDKY NOHEJBALOVÝCH TURNAJŮ TROJIC
8. června, IX. ročník veteráni nad 50 let – 6 družstev
1.
2.
3.
4.
5.

Park Třebíč – P. Čížek, J. Holman, L. Salák
Ohrazenice
Veteráni Mikulovice – P. Fiala, F. Palík, L. Václavek
Kojetice
Hasiči Mikulovice – M. Valík, Z. Tomek, V. Kašpárek

5. července, XI. ročník Mikulovice OPEN – 12 družstev
1.
2.
3.
4.

Pitevna Třebíč – J. Krčál st., J. Krčál ml. P. Wildman
Římov
Vladislav
L Pupino Třebíč – O. Nikrmajer, J. Stručovský, R. Hobza

13. července, OHRAZENICE – veteráni nad 50 let – 6 družstev
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Třebíč – O. Nikrmajer, Veselý, Němec
Ratibořice
Ohrazenice
Veteráni Mikulovice – F. Palík, L. Václavek, V. Kašpárek
Příložany
Hasiči Mikulovice – M. Valík, Z. Tomek, …………….

24. srpna, XI. ročník Mikulovice CUP – 7 družstev
1.
2.
3.
4.

Pafi – A. Palík, F. Palík, M. Fiala, P. Fiala st.
Oťásci – O. Nikrmajer, J. Strušovský, R. Hobza
Čaka-Čuto – J. Jurda, V. Cejpek, L. Černý
Čagani – V. Kašpárek, D. Zeibert, L. Loucký
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FOTO Z NOHEJBALOVÝCH TURNAJŮ
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KULTURNÍ, SPORTOVNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE V ROCE 2013
2. března
8. června
30. června

Dětský karneval
IX. ročník nohejbalu trojic veteránů nad 50 let
Pouť - fotbalové utkání ženatí - svobodní
- přátelské posezení s dechovkou u DSK

5. července
24. srpna
25. srpna
25. října
5. prosince
21. prosince
23. prosince
26. prosince
28. prosince
31. prosince

XI. ročník nohejbalu trojic Mikulovice OPEN 2013
XI. ročník nohejbalu trojic Mikulovice CUP 2013
Dětské odpoledne
Divadelní představení
Mikulášská nadílka dětem
Turnaj v badmintonu
Setkání u vánočního stromu – hudba „HORANÉ“
Vánoční turnaj ve stolním tenise registrovaných a neregistrovaných
VII. ročník turnaje v mariáši trojic – MARGL CUP 2013
Silvestrovský výšlap na Pekelný kopec
Silvestrovská zábava – ohňostroj na kopci

Pouť - fotbalové utkání ženatí svobodní

Pouť - fotbalové utkání ženatí svobodní
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PLÁNOVANÉ KULTURNÍ, SPORTOVNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE NA ROK 2014
8. března
15. března
24. května
21. června
29. června
23. srpna
24. srpna
říjen



Dětský karneval
Výroční členská schůze ZO ČZS
X. ročník nohejbalu trojic veteránů nad 50 let
XII. ročník nohejbalu trojic Mikulovice OPEN 2014
Pouť - fotbalové utkání ženatí – svobodní
- vyhrávka po vsi, případně posezení s dechovkou u DSK
XII. ročník v nohejbale trojic – Mikulovice CUP 2014
Dětské odpoledne
Divadelní představení

Ostatní akce dle zvážení nového zastupitelstva

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.

Říjnové posezení s hudbou, které by mělo nahradit tradiční, dříve vyhlášené „Vinobraní“

Předvánoční posezení s hudbou „ HORANÉ “
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ŽIVOTNÍ JUBILEA
12. 2. 1923
3. 10. 1928
2. 7. 1938
19. 9. 1943
18. 11. 1953

Zdenka Kavalcová
Květoslava Roupcová
František Hrůza
Miroslav Muška
Vlastimil Němec

90 let – nejstarší občanka
85 let
75 let
70 let
60 let

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Sňatky:

--

Narození:

2. 3. Jakub Hájek
4.3. Vanesa Přibylová

Úmrtí:

7. 1. Božena Nikrmajerová
27. 8. Hedvika Berounová – nedožitých 101 let

INVESTIČNÍ A NEINVESTIČNÍ AKCE V ROCE 2013
Podle plánu byla provedena již IV. etapa opravy místních komunikací od č. p. 64 po č.
p. 66 v celkové výši 587.600 Kč, z toho dotace z rozpočtu Kraje Vysočina z Programu obnovy
venkova Vysočiny činila 109 tis. korun.
Z důvodu havarijního stavu střechy sociálního zařízení herny stolního tenisu a přilehlé
verandy v budově bývalé školy byla provedena celková rekonstrukce krovu a výměna střešní
krytiny vč. zednických, klempířských a
malířských prací. Celkové náklady činily
124.600 korun.
Jak bylo již v úvodu tohoto zpravodaje
zmíněno, obec uvolnila mimořádnou finanční
částku ve výši 200 tis. korun na rekonstrukci
vnitřních prostor DSK a sportovní vybavení.
Nutné opravy a vyčištění kanalizačních vpustí
si vyžádaly náklady ve výši 65 tisíc korun.

Pohled na nově zrekonstruovaný sál DSK Mikulovice.

Další drobné opravy a udržovací práce:
- oprava odpadního kanalizačního sběrače na louce pod obcí
- mechanická a chemická likvidace bolševníku velkolepého na koupališti a u rybníka
- pravidelný úklid a údržba veřejného prostranství, dětského hřiště a koupaliště (sečení
trávy, úklid sněhu)
- opravy veřejného osvětlení
Zpravodaj obce Mikulovice
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VÝHLED NA ROK 2014 A DÁLE
-

oprava místních komunikací V. etapa
oprava fasády po sanaci obvodového zdiva na budově bývalé školy
dle možnosti výměna oken na budovách obecního úřadu, has. zbrojnice a bývalé
školy
nové víceúčelové hřiště

DIVADLO U NÁS

Návštěva a vystoupení divadelního souboru „KANTOŘI“ z Mikulovic v okrese Jeseník
se v naší obci stává pomalu, ale jistě tradicí. Musím říci, že jsem tomu velice rád.
Naši přátelé k nám opět po roce vážili dlouhou cestu, abychom se společně nejen setkali, ale
mohli si opět vychutnat něco nového z jejich umění. Stále více nabývám dojmu, že k nám
velice rádi zajíždějí a my se opětovně můžeme těšit, čím že nás to zase překvapí a potěší. Ne
jinak tomu bylo i letos 25. října, kdy jsme v jejich podání mohli shlédnout opět nově
nastudovanou divadelní hru „KDO SE BOJÍ POSTELE“. Osobně jsem sice v tu dobu nemohl
být přítomen, ale z ohlasu drtivé většiny přihlížejících jsem si mohl vyslechnout jen upřímná
slova uznání a chvály. Věřím, že i nám se znovu podařilo být dobrými hostiteli. Snažili jsme
se našim přátelům připravit přirozené, příjemné domácí prostředí i zázemí. Věřím, že se nám
to podařilo. Poděkování za připravené občerstvení a obsluhu našich hostů patří L. Palíkové,
M. Novotné, M. Pokorné a v neposlední řadě i vedoucí hospůdky Aleně Vydrové.
Opomenout nemohu ani umění našich hudebních protagonistů Mirka Čecha a Zuzky
Rezákové, kteří svým vystoupením navodili a umocnili příjemnou atmosféru večerního
přátelského posezení.
Hřejivý i těžko popsatelný pocit jsem však měl druhý den po společném odjezdu našich
přátel. Uvědomil jsem si, že lidem přinášejí nejen zábavu a radost, ale mnohdy ještě něco
víc.
Společně se tedy můžeme těšit na další
setkání v příštím roce a jsem
přesvědčen, že moje závěrečná slova se
jenom potvrdí.
František Palík

Vystoupení divadelního souboru „KANTOŘI“ z Mikulovic, okr. Jeseník
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VOLEBNÍ ROK 2013
Volba prezidenta 1. kolo 11. – 12. 1.
Ze 172 voličů volilo 128 tj.

74,4 %

Pořadí:
1. Miloš Zeman
2. Jiří Dientsbier
3. Jan Fischer
4. Karel Schwarzenberg
5. Zuzana Roithová
6. Ťaťána Fischerová
7. Jana Bobošíková
7. Vladimír Franz
8. Přemysl Sobotka

30,5 %
20,5 %
15,6 %
10,9 %
7,8 %
5,5 %
4,7 %
4,7 %
0%

Volba prezidenta 2. kolo 25. – 26.1.
Ze 176 voličů volilo 111 tj.

63,1 %

Pořadí:
1. Miloš Zeman
2. Karel Schwarzenberg

59,1 %
41 %

Poslanecká sněmovna PČR – 25. - 26. 10.
Ze 179 voličů volilo 120 tj.

67 %

Pořadí:
1. ČSSD
2. ANO 2011
3. KSČM
4. KDU ČSL
5. TOP 09
6. ÚSVIT T. Okamury
7. ODS

25,8 %
16,6 %
15%
12,5 %
9%
7.5 %
5%

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
Ve dnech 3. - 4. ledna 2014 se v naší obci konala Tříkrálová sbírka, při které se
vybralo 5. 329 Kč. Vybrané finanční prostředky byly vloženy na účet Charity ČR dne 9. 1.
2014.

Poděkování patří paní Miladě Černé, která se svými třemi vnoučaty celou akci zajistila.
Zpravodaj obce Mikulovice
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA VÝČAPY – příspěvková organizace
Rok 2013 na naší škole patřil opět mezi velmi aktivní. Dětem jsme připravili nevšední zážitky,
které si prožily přímo ve výuce nebo mimo ni. Ve škole se tento rok učilo celkem 93 dětí v pěti
samostatných třídách:
1. třída 21 dětí
2. třída 19 dětí
3. třída 19 dětí
4. třída 14 dětí
5. třída 20 dětí
Na základní škole pracují dvě oddělení školní družiny, kterou navštěvuje celkem 50 dětí.
Od
září 2013 byl provoz ŠD prodloužen ráno od 6:30 a odpolední družina končí v 15:30 hodin.
Ve
škole pracuje několik zájmových kroužků, které vedou paní učitelky a vychovatelky. Probíhá také
výuka římsko-katolického náboženství, které vyučuje p. Václav Kříž. Zájem je i o kroužek keramiky,
který u nás vyučují dvě paní učitelky z třebíčského DDM. Akce organizované nad rámec běžné výuky
prolínají celým rokem.
V lednu proběhl zápis do 1. třídy s pohádkou Sněhurka a sedm trpaslíků, v únoru někteří
žáci 2. – 5. ročníku vyrazili na ozdravný pobyt v Orlickém Záhoří. Březen patřil semifinále STAR
DANCE a v dubnu spalo úctyhodných 78 dětí ve škole při akci Noc s Andersenem. V květnu jsme se
zúčastnili dyslektické olympiády v Třebíči, v červnu jsme odjeli na dvoudenní výlet do Biskupic. Po
prázdninách jsme se vrátili do školních lavic. V září proběhlo seznamovací dopoledne s našimi
prvňáčky a opékání špekáčků v Mikulovicích, v říjnu se uskutečnil celodenní výlet 3.- 5. ročníku do
Brna /Antropos a Planetárium/. Dále celá škola shlédla divadelní představení v Třebíč. V listopadu
vystoupily některé děti na setkání pro důchodce ve Výčapech a v prosinci jsme měli vánoční
posezení s rodiči. Ve spolupráci s pražskou vysokou školou lesnickou se uskutečnila celodenní velice
zajímavá a pro žáky poučná zážitková pedagogika v lese. Do školy přišel i Mikuláš, anděl a čerti.
Účastnili jsme se mikulášského turnaje ve vybíjené, kde naši malí sportovci obhájili již počtvrté své
prvenství. Závěr roku patřil vánoční besídce ve škole.
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Plán celoročních akcí ZŠ Výčapy v roce 2013
Během celého školního roku (dle aktuálního počasí) probíhají akce ZŠ venku v přírodě – v okolí školy,
v lese, na louce apod.
Leden

Únor

Březen

Duben

Květen

Červen

Září

Návštěva předškoláků v ZŠ
Pohádkový zápis do 1.třídy – Sněhurka a sedm trpaslíků
Plavecký výcvik - 3. a 4. roč.
Kino – Třebíč
ŠD – soutěž o traktorech
20. vydání časopisu POŠKOLÁČEK
Soutěž – STAR DANCE - ZAHÁJENÍ
Ozdravný pobyt - ORLICKÉ HORY
Masopust ve škole a po vsi
Jarní prázdniny
Matematická olympiáda a oříšek
Měsíc knihy – ŠD
Třídní projekty – KNIŽNÍ VĚDY
STAR DANCE - SEMIFINÁLE
Noc s Andersenem
Školní Velikonoce
Sběr papíru, EXKURZE ESKO - T
Den Země
Zapojení do výtvarné a literární soutěže
STAR DANCE - FINÁLE
Exotická zvířata – beseda ve škole
Výlet s rodiči a dětmi – Tábor
Kinderiáda
Svaté přijímání – 3. ročník
Dyslektická olympiáda – Třebíč
Pasování prvňáčků na čtenáře
Den matek – Petrůvky
Tvoření s rodiči – dílničky – Den otevřených dveří
MDD
Schůzka s rodiči budoucích prvňáčků
Školní výlet Biskupce - dvoudenní
Spaní ve škole – 5.ročník
Divadlo Čáp na provázku
Časopis Poškoláček – 21. vydání
Dopravní hřiště v Jaroměřicích n/Rok. - 4. a 5. roč.
Sportovní atletická olympiáda v Třebíči
Návštěva u včelaře p. Vorlíčka – 3. ročník
Slavnostní rozloučení s 5. roč.
Zahájení školního roku
Celoroční spolupráce 1. a 5.třídy
Pochod do Mikulovic s opékáním špekáčků
Zahájení sběru pomerančové kůry
Vítání občánků ve Výčapech
Soutěž o psech
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Říjen

Listopad

Prosinec

Projekt Halloween - 2. ročník
Sběr papíru
Úprava květinových záhonů ( v rámci PČ, VV, ŠD )
Projekt „FRUIT FEST“
Soutěž Halloween
Příprava pozemku na zimu
Výlet Brno
Školní pingpongový turnaj
Zahájení soutěže POHÁDKOVÝ ADVENT
Zahájení plaveckého výcviku - 3. a 4. ročník
Den naruby
Vystoupení pro důchodce
Divadlo Třebíč
Vítání občánků ve Výčapech
Mikulášské dopoledne
Zážitková lesní pedagogika
Vánoční posezení s rodiči
Mikulášská vybíjená – Jaroměřice n/Rok.
Hravé pečení – projet kroužek Hravě zdravě
Plavecký výcvik
Školní vánoční besídka ( v rámci ZŠ )

Více informací o naší škole získáte na www.vycapy.com.
V tomto roce naši školu oslovil Státní zdravotní ústav Praha a zástupci z řad našich pedagogických
pracovníků odjeli na celostátní setkání do Kroměříže nazvané „UČÍME SE NAVZÁJEM 2013“. Při
tomto setkání pedagogové zastupovali kraj Vysočina a představili naši školu včetně činnosti ŠD.
Prezentace školy se setkala s velkým úspěchem a přítomní ocenili aktivitu a činnost takto malé
školy.
Všem čtenářům přejeme v novém roce 2014 hodně pevného zdraví, štěstí, lásky a pohody.
Děkujeme za Vaši podporu, vstřícnost a opakovanou spolupráci.
Žáci a kolektiv ZŠ Výčapy
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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

ID datové schránky:

3pvbz9

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:

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

Kojetice
Výčapy,
Kojetice
Čáslavice
Výčapy
Kojetice

Ordinační hodiny:
Pondělí
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

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

17.00
9.00
8.00

– 20.00
– 20.00
– 20.00

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

dospělí, děti a dorost
dospělí
děti a dorost

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:
Kominické práce:
Revize komínů:

Václav Růžička, Třebíč
Petr Bojko, Třebíč

Tel: 737 378 012
Tel: 777 137 089

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

08.00-09.30h
08.00-09.30h
08.00-09.30h
08.00-09.30h
08.00-09.30h
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14.15-15.15h
14.15-15.15h
14.15-15.15h
14.15-15.15h
14.15-15.15h

15.30-16.30h
15.30-16.30h
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Jízdní 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
Sál DSK

Půjčovné po dohodě se starostou, příp. se správcem DSK panem M. Valíkem
Další informace:
Poplatky za odvoz a likvidaci odpadů (TKO), ze psů a pronájmu obecních
pozemků za rok 2014 uhraďte v hotovosti v úřední hodiny (STŘEDA) na
obecním úřadě od 1. 4. 2014 do 30. 4. 2014.
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

Dětské odpoledne

Dětské odpoledne

Dětské odpoledne

Dětský karneval

Posezení po divadle

Naši přátelé u voleb

Zpravodaj obce Mikulovice
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GALERIE OBRÁZKŮ ZE ŽIVOTA V OBCI

Posezení po divadle

Předvánoční posezení s hudbou „ HORANÉ “

Nohejbalový turnaj

Nohejbalový turnaj

Fotbal na kopci: ženatí - svobodní

Fotbal na kopci: ženatí - svobodní

Zpravodaj obce Mikulovice
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DĚTSKÝ KARNEVAL V MIKULOVICÍCH – BŘEZEN 2013
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FOTO Z NOHEJBALOVÝCH TURNAJŮ
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1q. 2014 vydala Obec Mikulovice. Adresa: Mikulovice č. 16, 675 22 Stařeč, okres Třebíč,
e-mail: info@mikulovice.info

www.mikulovice.info
tisk Obec Mikulovice, náklad 100 výtisků, tiskárna AMAPRINT-Kerndl s. r. o.
redakční skupina: František Palík, Jaroslav Kunst, Radek Štourač,
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