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XV. ROČNÍK
Vydává obec Mikulovice

Připomeňme si některé okamžiky roku 2011 prostřednictvím fotografií.
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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
Dlouhých šestnáct let uplynulo od doby, kdy jsme poprvé přišli s myšlenkou
vydávat místní zpravodaj.
Časem, za přispění mnoha zainteresovaných procházel postupnou inovací až
k dnešní podobě. Jsem za to samozřejmě rád, přesto bych však přivítal nové
impulsy a myšlenky jak jej třeba graficky či obsahově vylepšit nebo doplnit.
V minulém čísle jsem docela skepticky zmínil obavu o další budoucnost naší obce.
Ta podle mého názoru stále trvá a jako patriot naší obce cítím, že se postupně
pomalu prohlubuje. Jak jinak si lze vysvětlit minimální účasti na veřejných
zasedáních zastupitelstva, potažmo dále se snižující zájem při pořádání kulturních a
společenských akcí v obci. V této souvislosti musím poděkovat členům
zastupitelstva a několika málo jednotlivcům, kteří jsou obrněni trpělivostí a mají
chuť i přes tento nepříznivý vývoj pro ostatní vůbec něco dělat. Až na několik málo
výjimek jsou to stále stejní lidé. Opět musím opakovat, že postrádám iniciativu
zvláště naší mladší generace, která by měla být zárukou další budoucnosti a
rozvoje naší obce. Současné zastupitelstvo mi dalo jasně najevo, že vypršením
tohoto volebního období svoje aktivity výrazně omezí a možná i úplně přeruší.
Naše obec bude potřebovat novou krev, nový impuls a zralé oživení. To vše může
být zárukou jejího dalšího zdravého rozvoje a světlé budoucnosti. Myslím si, že si
to zaslouží nejen ona, ale i všichni naši spoluobčané.
Času není nazbyt, přesto chci věřit, že se u nás najdou mladí a schopní lidé naši
obec v nejbližší budoucnosti dobře vést a spravovat. Potom bude moje obava zcela
lichá a zbytečná.
Byl bych tomu velice rád!
Vážení spoluobčané, do nového roku 2012 přeji Vám všem, a velice rád, pevné
zdraví, spokojenost a štěstí v osobním i rodinném životě.

František Palík
starosta
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Z ČINNOST ZÁJMOVÝCH ORGANIZACÍ
Český zahrádkářský svaz
V oblasti kultury stálý pořadatel tradičního podzimního VINOBRANÍ. I přes
loňskou nízkou účast pořadatelů i návštěvníků se několik skalních příznivců
rozhodlo uspořádat 15. října i to letošní. Nadějí vyšší návštěvnosti měla být změna
hudby večerního vystoupení. Opak byl však pravdou. Oproti loňskému roku jsme
zaznamenali opět pokles a to na 70 účastníků taneční zábavy.
Vzhledem ke stále se snižujícímu zájmu a nerentabilnosti této tradiční kulturní akce
zvažujeme ukončení jejího pořádání, v lepším případě změnu formy tradiční
posvícenské oslavy.
Věřím, že na výroční členské schůzi vyslechneme více názorů a návrhů a z nich
vybereme ten nejschůdnější a nejpřijatelnější.
Jelikož byl letošní rok bohatý na úrodu ovoce a zeleniny, několik vzorků od našich
členů opět zajistil a předal na okresní výstavu v Třebíči pan Karel Stručovský.
Bohuslav Uher
předseda ZO ČZS

Sbor dobrovolných hasičů
Výroční zpráva za rok 2011
Náš sbor má 23 členů, z toho 3 ženy. Věkové složení je od 16 do 25 let dva, od
25 do 50 let čtrnáct a 50 a výše let dvanáct členů. V letošním roce nás opustili a
odešli na věčnost tři nejstarší členové. František Vecheta (92 let), Antonín Hájek
(nedožitých 90 let) a Vladimír Kunst (nedožitých 86 let). Na dvou členských
schůzích v průběhu roku se účastnilo vždy 17 členů, na jedné výborové 5 členů.
V lednu se tři členové zúčastnili výroční valné hromady okrsku č.8. Při sběru
železného šrotu v březnu jsme nasbírali 2,3 tuny. V květnu se 5 členů zúčastnilo
námětového cvičení ve Výčapech u
Sádky, kde si přítomní dobrovolní hasiči
vyzkoušeli nasátí vody z přírodního
zdroje pomocí hasičské stříkačky a její
následné
vypuštění
hadicemi
a
proudnicemi zpět do rybníka. Poté jsme
se
zúčastnili
prohlídky
nového
sportovního areálu pro hasičský sport,
který je velmi pěkný. Zde, jak je vidět,
mají mladí hasiči zájem o požární sport a
proto dosahují dobrých výsledků. Na
konci května jsme uspořádali turnaj
v nohejbale trojic nad 50 let. Zúčastnilo se 6 družstev. Vítězství si odvezli borci
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z Třebíče. Okrsková soutěž v požárním sportu proběhla v Mikulovicích dne 11.
června za účasti mužů z Výčap, Kojetic, Mikulovic, žen z Výčap, dorostenců z Výčap,
tří družstev žáků z Výčap a dvou družstev žáků z Kojetic. Soutěž však provázelo
nepříznivé počasí. Bohužel musím vytknout některé negativní jevy. Naše ženy
zajišťovaly občerstvení po celou dobu konání soutěže, ale mladí členové pouze
posedávali a popíjeli zlatavý mok. Tradiční den otevřených dveří proběhl 4.května
na svatého Floriána. Tuto akci hodnotili naši kolegové z Kojetic, kteří přijeli v rámci
tréninku na kolech. Naše soutěžní družstvo se postupně v průběhu roku zúčastnilo
soutěží ve Výčapech, Mikulovicích, Moravských Budějovicích a Svatoslavi. Výsledky
nebyly zase tak špatné nato, že z Mikulovic jsou pouze dva muži v soutěžním
družstvu.
Zakoupili jsme dvě nové proudnice a jednu hadici na požární sport. Vzhledem
k tomu, že naše obec nepostavila soutěžní družstvo, zapůjčili jsme proudnice do
Výčap, kde cvičí naše ženy a jeden muž.
Pomáhali jsme jako pořadatelé při dvou nohejbalových turnajích, dětském dni a
dětském karnevale.
Naše ženy v letošním roce obdržely čestné uznání Okresního sdružení a starosta
sboru medaili za zásluhy. Všem vyznamenaným blahopřeji !
Životní jubileum oslavili Milan Valík 60 let a Zdeněk Tomek 50 let.
Děkuji všem za pomoc při naší činnosti a přeji do nového roku 2012 hodně zdraví a
spokojenosti.
Milan Valík
starosta SDH
Svaz žen
Svaz žen je jednou z organizací, která ve své dobrovolnické činnosti svoje
aktivity zaměřuje a věnuje zejména těm nejmenším a mládeži. Odměnou a takovým
malým zadostiučiněním je třeba plný sál Domu sportu a kultury při dětském
karnevalu, který jsme letos uspořádaly 27. února. K dětské radosti a spokojenosti
beze sporu patřila živá hudba a bohatá tombola, kterou již po několik let zajišťuje a
připravuje člen zastupitelstva pan Bohumír Venhoda. Příjemný pocit jsme měly i
z dětského odpoledne 6. července, na který se svými ratolestmi přišli i jejich rodiče.
Připraveno bylo několik dětských soutěží a nezapomněly jsme ani na velmi důležité
sladkosti a různé pamlsky pro děti.
Nebráníme se pomoci ani při pořádání různých sportovních, kulturních a
společenských akcí v obci. Jsou jimi např. nohejbalové turnaje, společenská setkání
a v neposlední řadě i divadlo, které naši obec začalo navštěvovat.
Pokud bude zájem a příznivá odezva veřejnosti, budeme v tomto trendu nadále
pokračovat.
Marta Novotná
předsedkyně SŽ
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Oddíl stolního tenisu
Umístění obou družstev mužů v okresních soutěžích v sezóně 2010-2011
dopadlo podle našeho předběžného očekávání. Družstvo „A“ v nevyšší okresní
soutěži OP I skončilo z 12 startujících na 9 místě. Družstvo „B“ v OP II obsadilo ze
stejného počtu startujících velmi pěkné 5.místo. Jelikož se po krátkodobém
přerušení činnosti vrátil do kádru Radek Palík a z hostování ze Sokola Výčapy Adam
Zeibert, mají obě družstva v sezóně 2011-2012 vyšší ambice k lepšímu konečnému
umístění. Družstvo „A“ má na umístění do 7.místa, „B“ družstvo do 3.místa. Stolní
tenis v naší obci má dlouholetou tradici. Pro její zachování, vzhledem k vyššímu
věku několika hráčů, bylo třeba kádr doplnit mladou krví. Podařilo se nám dát
dohromady šest nadějných žáků, které jsme přihlásili do nejnižší okresní soutěže
OP IV. třídy, a které hraje pod hlavičkou TJ Mikulovice „C“. Jsou to Martin Švihálek,
Šárka Švihálková, Petr Uher, Petr Navrkal nejml., Tomáš Kočár a Martin Kovařík.
Vedoucím a současně trenérem tohoto družstva je pan Bohuslav Uher z č.p. 33,
který má největší zásluhu na jeho založení. Patří mu mé uznání a poděkování.
Po odehrané polovině nejnižší okresní soutěže jsou naše mladé naděje sice
v tabulce předposlední, nicméně sbírají zkušenosti a v nejbližší budoucnosti
předpokládáme a očekáváme jejich výkonnostní růst a tím i lepší konečné umístění.
Věříme, že i v duchu sportovních tradic v budoucnu nahradí starší a zkušené hráče
a budou zárukou stability a dalšího rozvoje stolního tenisu v naší obci.
V zhledem k velkému zájmu hráčů (loni 24) a malé kapacitě herny stolního tenisu (2
stoly) byl letošní jubilejní X. ročník uzavřen a poprvé od jeho založení odehrán pod
názvem MIKULOVICE CUP 26.12.2011 . Účast na turnaji neregistrovaných přislíbilo
18 hráčů, zúčastnilo se však pouze 13. Pořadí 6 nejlepších je uvedeno níže.
Pořadí:

1. Petr Fiala
2. Otakar Nikrmajer
3. Zdeněk Volavka
4. Milan Venhoda
5. Jiří Stručovský
6. Jiří Jurda

V odpoledních hodinách byl ještě odehrán systémem, každý s každým turnaj žáků.
Pořadí:

1. Martin Švihálek
2. Petr Navrkal nejml.
3. Šárka Švihálková
4. Tomáš Kočár
5. Hynek Štencl
6. Petr Uher
7. Martin Kovařík
8. Petr Cejpek
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Organizačně oba turnaje zajistili Bohuslav Uher st., František Palík a Milan Dvořák.
Občerstvení připravil Zdeněk Tomek.
Sportu zdar a stolnímu tenisu zvlášť !!
František Palík
předseda oddílu stolního tenisu
1.

Konečná tabulka soutěže OP I. třídy 2010-2011

2.

Konečná tabulka soutěže OP II. třídy 2010-2011
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3.

4.

Tabulka soutěže OP I. třídy 2011-2012 po 13. kole

Tabulka soutěže OP II. třídy 2011-2012 po 13. kole
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5.

Tabulka soutěže OP IV. třídy 2011-2012 po 13. kole
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Mikulovická fotbalová skupina „Bandaska“

Mikulovická fotbalová skupina Bandaska, ve spolupráci s hasiči a přáteli
Mikulovic, uskutečnila před koupací sezonou brigádu na našem mikulovickém
koupališti. Hlavní práce se soustředily na vyčištění koupaliště, odstranění trávy
okolo bazénu a také vyřezání porostu okolo plotu sousedícího s rybníkem. Odvoz
vyřezaného křoví zajistil starosta obce.
Zimní soustředění Bandasky v Orlických horách

Koupaliště
V současné době je koupaliště v zuboženém stavu, zvláště po nájezdu vandalů,
kteří odřezali a odvezli značnou část zábradlí kolem vodní plochy, včetně několika
vzrostlých stromů. I přes oznámení na Policii ČR se doposud nepodařilo pachatele
vypátrat ani dopadnout. Celou tuto nepříjemnou záležitost bude muset
zastupitelstvo obce přehodnotit a v jarním období řešit.

Fotografie koupaliště, před nájezdem vandalů.
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MARGL CUP 2011
Jubilejní V. ročník uzavřeného turnaje ve voleném mariáši trojic byl tentokrát
uspořádán netradičně až po novém roce 7. ledna opět ve společenské místnosti
DSK. Úvodem 24 zúčastněných hráčů uctilo památku zesnulých dlouholetých hráčů
a kamarádů Pavla Hrabánka a Luďka Svobody. Poté hlavní pořadatel a zároveň
hráč Jiří Jurda upřesnil pravidla hry a turnaj mohl začít. Pro ty nejlepší byly opět
zajištěny hodnotné ceny. Pořadí nejlepších deseti umístěných (viz níže).
Pořadí:

1. Jaromír Nikrmajer
2. Petr Sedlák
3. Petr Wildman
4. Jiří Řihák
5. Jiří Jurda
6. František Wildman
7. Ladislav Černý
8. Otakar Nikrmajer
9. Petr Navrkal
10. Josef Džubák
SPORT 2011

Výsledky nohejbalových turnajů trojic
2.4.

Kojetice – veteráni nad 50 let
1. Deska Třebíč (Máca, Stehlík, Svoboda)
2. Tenis Kojetice (Dyntar, Zahradník, Čermák P.)
3. Lovci Třebíč (Čížek, Fučík , Salák)
4. Mikulovice ( Tomek Z.,Palík F., Pokorný L., Fiala P.,

6 družstev

21.5. VII. ročník Mikulovice –veteráni nad 50 let
5 družstev
1. Park Třebíč
2. Lovci Třebíč
3. MiSl (Mikulovice – Slavice) František Palík, Petr Fiala, Lad. Václavek
5.7.

IX. ročník Mikulovice OPEN
1. Pitevna Stařeč (Káňa, Mafek, Kotačka, Krčál)
2. Vladislav (Krajl, Kořínek, Doležal)
3. Čagani Mikulovice (Palík A., Palík R., Kurtin)
4. SMS (Krejcar, Němec, Stručovský)

13 družstev

27.8. IX. ročník Mikulovice CUP
1. OVEČKINI Procházka K., Procházka K. ml., Sušický I.
2. MRTVOLY Martaus P., Krčál J., Wildman P.
3. VETERÁNI Palík F., Valík M., Kašpárek V.

8 družstev
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Baseball – Martin Švihálek Mistr České republiky starších žáků v baseballu
Od pátku 23. září do neděle 25. září 2011 proběhlo v
baseballovém areálu V Hrobech Mistrovství České republiky
starších žáků v baseballu. Do tohoto turnaje se kvalifikovalo
osm nejlepších týmů z oblastních soutěží a červnového
Českého poháru. Semifinálové zápasy rozhodly, že se do
finále probojovaly Draci Brno a Třebíč Nuclears, za které
hraje i náš mikulovický rodák Martin Švihálek. Zaplněné
tribuny byli svědky velkého sportovního souboje, který
nakonec skončil vítězně pro Třebíč Nuclears 9:7.
Gratulujeme Martinovi k mistrovskému titulu a přejeme mnoho dalších
sportovních úspěchů.

Konečné pořadí:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Třebíč Nuclears
Draci Brno
Technika Brno
Eagles Praha
Hroši Brno
Arrows Ostrava
Tempo Titans Praha
Sparks Mladé Buky

Malá kopaná
3.7.
20.8.

Mikulovice
Mikulovice

ženatí – svobodní
ženatí – svobodní

9:8
6 : 10

KULTURNÍ, SPORTOVNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE V ROCE 2011
26.2.
21.5.
11.6.
2.7.
3.7.
5.7.
6.7.
20.8.
27.8.

Dětský karneval
VII. ročník nohejbalu trojic veteránů nad 50let
Okrsková hasičská soutěž
Pouťová zábava
Pouťový fotbal ženatí – svobodní
IX. ročník nohejbalu trojic Mikulovice OPEN 2011
Dětské odpoledne
Odvetné fotbalové utkání ženatí – svobodní
IX. ročník nohejbalu trojic Mikulovice CUP 2011

Zpravodaj obce Mikulovice

Stránka 12

15.10.
20.11.
5.12.
9.12.
10.12.
23.12.
26.12.
31.12.
31.12.



Vinobraní – hudba „A JE TO“
Divadelní představení
Mikulášská nadílka dětem
IX. veřejné zasedání zastupitelstva obce
Výroční valná hromada SDH
Společné setkání u vánočního stromu
X. ročník turnaje ve stolním tenise Mikulovice CUP 2011 a turnaj žáků
Silvestrovský výšlap na Pekelný kopec
Silvestrovské přátelské posezení
Návštěvy jubilantů
Diskotéky v DSK (1x za 14 dní)

PLÁNOVANÉ KULTURNÍ, SPORTOVNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE NA ROK 2012
7.1.
26.2.
3.3.

26.5.
1.7.
1.7.
5.7.
6.7.
25.8.
září
20.10.
5.12.
23.12.
26.12.
31.12.
31.12.



VI. ročník turnaje v mariáši trojic MARGL CUP 2011
Vítání nových občánků do života
Dětský karneval
VIII. ročník nohejbalu trojic veteránů nad 50 let
Pouť – vyhrávka po vsi
Fotbalové utkání ženatí – svobodní
X. ročník nohejbalu trojic Mikulovice OPEN 2012
Dětské odpoledne
X. ročník nohejbalu trojic Mikulovice CUP 2012
Divadelní představení
Vinobraní – taneční zábava (přátelské posezení)
Mikulášská nadílka dětem
Setkání u vánočního stromu
Turnaj ve stolním tenise Mikulovice CUP 2012
Silvestrovský výšlap na Pekelný kopec
Silvestrovské přátelské posezení
Návštěvy jubilantů
Diskotéky v DSK

Termíny akcí, které nejsou přesně uvedeny
budou včas a s dostatečným předstihem
upřesněny a oznámeny místním rozhlasem,
případně zveřejněny na internetových
stránkách obce www.mikulovice.info nebo
na úřední desce.
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ŽIVOTNÍ JUBILEA
Datum
narození
3.1.1931
26.1.1951
8.3.1961
14.4.1951
11.5.1951
14.6.1951
25.6.1961
24.8.1961
4.7.1919
12.10.1912

Jméno, příjmení

věk

František Böhm
Jiří Kraus
Marta Novotná
Antonín Kavalec
Petr Fiala
Milan Valík
Pavel Molčan
Vítězslav Kunst
František Vecheta
Hedvika Berounová – nejstarší občanka

80
60
50
60
60
60
50
50
92
99

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Sňatky
Narození

22.6.
8.10.

Matyáš Přibyl
Helena Patricie Böhmová

Úmrtí

1.7.
21.8.
11.10.

Antonín Hájek
František Vecheta
Vladimír Kunst

89 let
92 let
85 let

INVESTIČNÍ A NEINVESTIČNÍ AKCE V ROCE 2011

Dle schváleného rozpočtu obce na letošní rok
v návaznosti na mírný přebytek finančních
prostředků z minulého roku jsme si mohli dovolit
uskutečnit tři akce většího rozsahu. Tou
nejrozsáhlejší a tedy i nejnákladnější byla oprava
místní komunikace včetně osazení nových silničních
obrub a položení balené asfaltové směsi od č.p. 52
po č.p. 65. Z Programu rozvoje kraje Vysočina se nám
na tuto akci podařilo získat neinvestiční dotaci ve výši 111.000 Kč. Celkové náklady
činily 582.000 Kč. Druhou akcí byla sanace obvodového pláště budovy bývalé školy
za téměř 200.000 Kč a třetí akcí částečná rekonstrukce obecního bytu za stejnou
částku.
Zpravodaj obce Mikulovice
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V průběhu roku byly provedeny další drobné opravy a udržovací práce. Oprava
prasklého vodovodního potrubí v DSK, mechanická a chemická likvidace
bolševníku velkolepého na koupališti a u rybníka, zajištění sjízdnosti místních
komunikací a úklid sněhu z přilehlých chodníků v zimních měsících, zejména
v prostorách u prodejny Jednoty a DSK, pravidelný úklid a sečení trávy na
veřejných prostranstvích včetně dětského hřiště a koupaliště.

Výhled na rok 2012 a dále
-

oprava místních komunikací
oprava fasády po sanaci obvodového zdiva na budově bývalé školy
výměna oken v sále DSK a nátěr střechy
zdravotní řez obou vzrostlých lip na návsi
DIVADLO U NÁS

Své divadelní turné Mikulovicemi zakončil divadelní soubor „Kantoři“
z Mikulovic v okrese Jeseník tentokrát v naší obci.
Stalo se tak výjimečně a netradičně 20.
listopadu. Naši přátelé opět nezklamali a nově
nastudovanou divadelní hrou „Cesta kolem
mé hlavy za 40 dní“ pobavili většinu
přítomných. Škoda jen, že i přes slušnou
propagaci do naší obce nezavítalo více
zájemců o divadelní umění z okolních obcí. Dá
se říci, že účast domácích splnila naše
očekávání a dá se srovnat s tou loňskou.
V rámci možností jsme se snažili být našim
účinkujícím i dobrými hostiteli. Zasloužili se o to členové zastupitelstva obce a
především její účetní Jaroslava Venhodová, která připravila chutný oběd i další
občerstvení. Poděkování patří i všem ostatním, kteří vyšli našim přátelům vstříc.
Škoda jen, že krátce po představení museli odjet domů a nemohli jsme se tak
podělit o společné zážitky z jejich vystoupení. To vše se může změnit již příští rok,
kdy naše kamarády a přátele opět rádi
přivítáme a uvidíme. Příslib, že návštěvu
v rámci divadelního představení u nás
prodlouží máme a věříme, že můžeme
očekávat jen další příjemná překvapení.
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SILVESTROVSKÉ POSEZENÍ
Organizačně bylo zajištěno a připraveno pro spoluobčany a přátele
Mikulovic podobně jako v loňském roce. Tentokrát se uskutečnilo v hospůdce DSK.
Zpestřením společného setkání v závěru roku bylo vystoupení našich přátel a
známých hudebníků Bohuslava Uhra a Petra Fialy ve stylu dechové a country
hudby. Významně tak přispěli k dobré náladě a pohodě avšak pouze 20
zúčastněných. Oproti loňskému roku, je to poloviční návštěvnost, proto
zvažujeme, zda v příštím roce budeme toto společné setkání vůbec organizovat a
zajišťovat. Máme téměř rok času, vše se může změnit na poslední chvíli, takže
potom uvidíme a rozhodneme se.
Mé závěrečné poděkování a úcta patří všem jež nevyhledávají senzace, jsou imunní
vůči pomluvám a naopak svým jednáním a činy jsou vzorem ostatním a přitom
zůstávají stále sví.
František Palík
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: 725 026 183

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
Zpravodaj obce Mikulovice
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Lékař MUDr. Kružík – Praktický lékař pro dospělé Kojetice
Tel:
Mobilní telefon:

Pondělí
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

568 883 117
777 957 524

Ordinační hodiny:
07.00-12.00h
Kojetice
07.00-10.00h
Výčapy,
07.00-09.30h
Kojetice
07.00-11.00h
Čáslavice
13.30-15.00h
Výčapy
07.00-12.00h
Kojetice

14.00-17.00 Kojetice
09.30-12.00 prevence pro objednané
Tel: 568 883 443
Každý lichý týden

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 UNP (pavilon U)
Telefon: 568 809 479

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:
Zpravodaj obce Mikulovice
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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

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

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 odpadků ( TKO), ze psů a
pronájmu obecních pozemků za rok 2012 uhraďte v hotovosti
v úřední hodiny na obecním úřadě 21.3.2012 nebo 28.3.2012.
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.
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Připomínka vzniku a vývoje naší obce
Mikulovice, něm. Nikolowitz, odvozeno od osobního jména Mikula (Mikuláš Nikolas, Nikolo) Mikulovice leží na úpatí Mikulovické hory 6, 3 km jihojihozápadně od
bývalého okresního města Třebíče a 8, 1 km severozápadně od Jaroměřic nad Rokytnou.
Nadmořská výška obce se pohybuje mezi 520 m n. m. (náves) a 550 m n. m. (svah
Mikulovické hory). Jednou z dominant obce je právě Mikulovická hoda s výškou 586 m
n.m. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1348.
Dějiny
První
písemná
zmínka
o
Mikulovicích pochází z listiny,
kterou se urovnává spor o majetek
ve vesnici Lipníku, podepsané roku
1348 Vilémem z Mikulovic. Známa je
pak další listina od Viléma z
Mikulovic, která pochází z roku
1350. Touto listinou zapsal své manželce část mikulovického majetku, který následně po
jeho smrti zdědila a odkázala Lovkovi z Drahan. Zbylá část majetku do rukou jeho bratrovi
Hulačovi a jemu blízkému Danielu z Čepího. Po Hulačově jeho smrti bylo práva na vesnici
prodána Artlebem z Lechovic, který byl snad blízkým příbuzným zemřelých bratří,
Danielovi z Čepího a potomkům Hulače.
Další zmínka o Mikulovicích pochází z konce 14. století, kdy byl celý majetek patrně
zastaven znojemským a brněnským Židům. Ti roku 1387 prodali nedaleký hrad Sádek
Jaroslavu ze Šternberka. Ve stejnou dobu byly Mikulovice prodány jistému Ješkovi ze
Svojanova, který se pak nejspíše vyrovnal s pravými majiteli vesnice dlužícími peníze
Židům.
Roku 1390 Jan z Mikulovic, snad syn Dobeše z Křižánkova, který získal část Mikulovic od
Lovka z Drahan, prodal Mikulovice a 2 lány v Klučově Pavlíkovi z Nezamyslic, který po
dvou letech zapsal celý tento majetek Ondřeji Nelepovi z Ratibořic. Poté , co Ondřej
Nelepa ještě téhož roku zemřel, prodali roku 1390 jeho synové Mikulovice a nový majitel
okamžitě prodal ves Hynkovi z Valdštejna, čímž byly Mikulovice připojeny k sádeckému
majetku. S tím zůstaly spojeny až do roku 1447. Poté ves opět změnila majitele.
Valdštejnové ovšem roku 1464 opět činili nároky na Mikulovice, za které patrně neobdrželi
sumu domluvenou při prodeji.
Další zmínka o vesnici pak pochází až z roku 1546, kdy opět změnila majitele, až se
dostala roku 1555 opět do majetku sádeckých pánů z Valdštejna, kterým patřila až do
konce 17. století. Poté Mikulovice opět ještě několikrát změnily majitele a byly připojeny
ke statku ve Slavicích. Roku 1672 byli v Mikulovicích: jeden dvořák, čtyři celoláníci, jeden
půlláník, tři podsedníci a pět chalupníků. Do roku 1873 byly Mikulovice osadou Slavic,
kterou se stali de facto koncem 17. století, když byly připojeny k tamnímu statku. Roku
1896 pak byla založena vlastní mikulovická škola a začalo ji navštěvovat prvních 64 dětí.
Další významnou událostí bylo založení obecní knihovny roku 1898. Elektřina byla do
vesnice slavnostně zavedena 1. května 1930.
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Během první světové války padlo na bojišti šest mikulovických občanů, jimž byl roku 1932
na návsi před dnešním Domem sportu a kultury odhalen pomník. Další rozvoj Mikulovic
přišel až po druhé světové válce, kdy byl roku 1947 zaveden ve vesnici rozhlas. V roce 1960
byla dobudována nová budova místního národního výboru a roku 1970 otevřen
zemědělský útulek pro děti, od roku 1977 přejmenovaný na mateřskou školu.
Velkým vývojem prošla obec v 80. letech 20. století.Roku 1980 byla sloučena s Horním
Újezdem, Kojeticemi a Vacenovicemi. Téhož roku byla v Mikulovicích dokončena a
předána provozovna JEDNOTA Moravské Budějovice. V následujících letech byl za účasti
650 hostů roku 1983 otevřen Dům sportu a kultury, roku 1985 byla dokončena nová
budova pohostinství a založen oddíl stolního tenisu. Roku 1990 se obec osamostatnila a
starostou je od té doby František Palík. V roce 1996 byla kvůli nedostatku dětí uzavřena
Mateřská škola a čtyři roky poté proběhla plynofikace obce. V obci dále působí Svaz žen a
od roku 1976 Český zahrádkářský svaz. Mezi obcí pravidelně pořádané akci patří například
volejbalový turnaj MIKULOVICE CUP a nohejbalový turnaj Mikulovice OPEN, které se
pravidelně konají od roku 2002.

Znak obce Mikulovice z roku 1754

Znak obce Mikulovice z roku 2008

Stará obecní pečeť nese ve znaku strom, kolem kterého je nápis Wes Mikolowice. Novější
pečeť z roku 1754 má pak ve svém středu ratolest s pěti lístky a po obvodu nápis ještě dle
starého pravopisu Mikvlowice (Mikulovice). Nová pečeť z roku 2008 se opět myšlenkově
vrací ke znaku stromu.

Připomeňme si některé okamžiky roku 2011 prostřednictvím fotografií.
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Čísla tísňového volání

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

150
155
158
156
112
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