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ÚVOD
Vážení spoluobčané,
přemýšlel jsem, co mám říci na úvod tohoto XXII. ročníku zpravodaje naší obce. Většinu z nás
jistě napadne myšlenka, že jsme zase o rok starší, někteří plánují budoucnost, jiní se ohlížejí za
tím, co vše se v uplynulém roce podařilo nebo ne. O tom, co se podařilo, či ne si určitě udělá
obrázek každý, kdo se o dění v obci alespoň trošku zajímá. Mnohé jistě napadne, že některé
věci měly být řešeny jinak, nebo třeba neřešeny vůbec.

Myslím, že nejčastěji diskutovaným tématem byla realizace vodovodu v obci, respektive jeho
dokončení vzhledem k části obce, ve které je vodovodní potrubí již zavedeno. Na tuto část
vodovodu bylo v tomto roce připojeno šest objektů včetně prodejny potravin a drogistického
zboží. Další čtyři objekty se k připojení připravují. Velice dobře si uvědomuji, že situace
s množstvím, ale především s kvalitou vody je alarmující. Některé rozbory vody v soukromých
studnách v naší obci ukazují, že dříve kvalitní pitná voda se stala nejen nepitnou, ale i pro
domácnost v mnoha směrech prakticky nepoužitelnou.
Jistě jste si všimli pohybu geodetů po naší obci v závěru roku, kteří trasu nového vodovodu
zaměřovali. Digitální zaměření je nutné pro zpracování projektové dokumentace. Věřím, že se
během roku 2018 podaří zpracovat projektovou dokumentaci a vyřídit stavební povolení.
Předpokládám tedy, že výstavba vodovodu by mohla být zahájena nejdříve v roce 2019.
Doufám, že k tomu budeme mít příznivé podmínky, zejména při získání dotace.

V prosinci jsme také zahájili přípravné práce na akci RODÁCI 2018. Toto třetí setkání se
uskuteční 15. září v roce velmi významného výročí 100 let od vzniku Československé republiky.
K této události občané Mikulovic vystavěli ve třicátých letech minulého století památník
obětem 1. světové války. V letošním roce se podařilo získat dotaci na zvelebení okolí
památníku včetně zdravotního řezu dvou vzrostlých lip. Velice bych uvítal, kdyby se v příštím
roce podařilo získat dotaci i na samotný památník. Pro letošní rok byla naše žádost zamítnuta,
proto jsme v prosinci požádali znovu na rok 2018.
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V úvodu tohoto zpravodaje zmiňuji pouze některé větší akce. O těch ostatních se dočtete na
dalších stránkách tohoto zpravodaje.
Připomínám, že v rámci komunikace s obcí je možné sdělit Vaši e-mailovou adresu, popř. jiný
komunikační zdroj, na který bychom Vám zasílali nejdůležitější informace. Například sdělení
obvodního lékaře, termíny jednání zastupitelstev apod.

Na závěr bych chtěl poděkovat všem spoluobčanům, kteří se jakoukoli měrou podíleli na
spolupráci v rámci pořádání různých kulturních, sportovních nebo společenských akcí, nebo
jiným způsobem přispěli ke zkrášlení naší obce, či jinak pomáhají.
Vážení spoluobčané,
do nového roku 2018 Vám přeji pevné zdraví, štěstí a pohodu v osobním i rodinném životě.
Přeji Vám také, abyste byli v naší obci spokojeni a splnila se Vám všechna předsevzetí, která
jste si dali.
Jaroslav Kunst
starosta obce

Rodáci 2018 - pozvání
Vážení spoluobčané, vážení rodáci,
dne 15. Září 2018 se v naší obci uskuteční po deseti letech již III. sraz rodáků a přátel obce Mikulovice.
Srdečně Vás tímto zveme a těšíme se na milá setkání s Vámi.
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Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych svým krátkým příspěvkem přispěl k osvěžení paměti a nedávné historie naší
obce.
Po listopadových událostech a pádu komunismu v roce 1989 jsem byl iniciátorem
myšlenky a stál u zrodu osamostatnění naší obce. Po svobodných volbách v roce 1990 jsem byl
zvolen na čtyřleté období neuvolněným starostou. Bohužel po čtyřech měsících jsem
z rodinných důvodů z funkce odstoupil a první volební období dokončil tehdejší místostarosta
Jaroslav Kunst. Poté od roku 1994 do roku 2014 jsem byl po pět volebních období zvolen a
dlouhých 20 let zastával nepřetržitě funkci starosty obce. Co se za toto uplynulé období
podařilo udělat, mělo a třeba i nemuselo, můžete posoudit sami. S odstupem času musím říci,
že mimo svých povinností mě naplňovala i činnost v oblasti kulturního, sportovního i
společenského života. Jako oddaný patriot Mikulovic jsem jich nespočet inicioval, organizoval a
vesměs se jich i účastnil. Pokládal jsem to jako samozřejmost, ale i svoji povinnost a mám na ně
jen ty nejpříjemnější vzpomínky. Určitě nejkrásnější ale byly i nejvýznamnější společenské akce
a tou byla bezesporu obě SETKÁNÍ RODÁKŮ A PŘÁTEL MIKULOVIC v letech 1998 a 2008.
V letošním roce si připomeneme již 670. výročí od první písemné zmínky o naší obci. Při
této příležitosti jste srdečně zváni na 3. Setkání, které se uskuteční 15. září 2018. Věřím, že tato
prestižní kulturní a zejména společenská událost bude svátkem nejen Vaším, ale i celé naší
obce a bude nesmazatelně zapsána zlatým písmem do její historie. Jsem velice rád, že Vás
mohu formou místního zpravodaje, který připravuji již 22 let, alespoň takto předběžně
informovat. Více bude na samotných pozvánkách, které Vám budou s dostatečným předstihem
doručeny.
Letos v říjnu bude končit mé 28 leté působení v komunální politice. Jsem velmi rád, že mohu
alespoň touto cestou poděkovat mojí rodině, všem organizacím a spolkům v obci, ale i
jednotlivcům, kteří mě mnohdy i v nelehké době podporovali a v rámci svých možností i
pomáhali. Samozřejmostí je poděkování všem členům zastupitelstev, se kterými jsem měl tu
možnost a čest spolupracovat.
Nastal čas předat pomyslný štafetový kolík dalším generacím.
Máme za sebou nedávné volby prezidenta republiky, čekají nás volby do 1/3 senátu PČR.
Pro naši obec budou bezesporu nejvýznamnější a zcela zásadní volby komunální, které
se uskuteční pravděpodobně v říjnu 2018.
Její i naše budoucnost, prosperita a další rozvoj bude záležet na zvolených kandidátech,
potažmo na starostovi obce. Pokud by se měla tato očekávání naplnit, budeme v dnešní době
potřebovat v zastupitelstvu nejen lidi schopné, pracovité a oddané, ale i vzdělané. Vím že u nás
takoví jsou. Měli by vylézt z ulit, oprostit se od zášti, závisti a svého pohodlí. Svým dětem, ale i
dalším generacím by měli ukázat ten správný směr vývoje nejen naší obce, ale i třeba celé
společnosti.
K tomuto všemu přeji již nyní nově zvolenému zastupitelstvu pevné zdraví, vzájemnou
úctu, toleranci, trpělivost a pochopení.
František Palík
místostarosta obce
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Z činnosti zájmových organizací
ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ
Vážení spoluobčané,
ve svém krátkém příspěvku si Vás dovolím seznámit s činností zahrádkářského svazu v roce
2017. S výsledky hospodaření byli členové seznámeni na výroční členské schůzi. V únoru se
uskutečnila V. degustace brambor a jablek spojená se IV. ochutnávkou slivovice. Oblastní
výstavu ovoce a zeleniny v Třebíči a Kojeticích obohatily vzorky výpěstků i od našich členů.
31. 10. 2017 byla po dohodě ukončena smlouva o pronájmu pozemku v zahrádkářské kolonii
,,Ouvárek“ mezi panem M. Venhodou a ZOČZS Mikulovice. Část pozemku, která je ve vlastnictví
zahrádkářského svazu Mikulovice po opakovaných jednáních zůstává dále v pronájmu
dosavadních najemníků.
V tomto roce oslavila naše členka paní Anna Kašpárková své životní jubileum. Blahopřejeme.
Plánované akce na rok 2018:
10. února výroční členská schůze, VI. degustace brambor a jablek a V. ochutnávka slivovice. Na
tuto akci jsou zváni všichni občané.
Pomoc při organizaci společenských akcí v naší obci.
Po celý rok 2018 Vám přeji hodně štěstí, zejména zdraví a spokojenosti.
MILOŠ SVOBODA
předseda ČZS

Degustace foto Jiří Kraus
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
V současné době čítá naše organizace celkem 24 členů, z toho jednu dorostenku, jednu žákyni
a jednoho žáka.
V letošním roce proběhly dvě výborové schůze za účasti šesti členů. Z důvodu mé nemoci jsem
se bohužel nemohl zúčastnit lednové výroční valné hromady okrsku Výčapy, naopak v březnu
jsem byl přítomen shromáždění starostů SDH v Klučově. Při této příležitosti byl požehnán
prapor Okresního sdružení Třebíč. Za hranice našeho okresu jsem zavítal do Ostopovic u Brna,
kde se uskutečnilo shromáždění zástupců extraligy v požárním útoku. Námětového cvičení na
téma sání vody z rybníka jsem se zúčastnil 2. června v sousedních Výčapech. Na svatého
Floriána, patrona hasičů jsme zajistili Den otevřených dveří naší hasičské zbrojnice. Tomu
předcházely úklidové práce a zajištění technické prohlídky hasičské Avie.
V měsíci květnu jsme byli pořadateli již 13. ročníku nohejbalového turnaje trojic veteránů nad
padesát let, kterého se zúčastnila 4 družstva. Zvítězili muži z Třebíče, na druhém místě
Mikulovice, třetí Kojetice. Z našich dalších aktivit bych chtěl zmínit zejména dokončení úpravy
dětského hřiště a pomoc při havárii obecního vodovodu u DSK.
Poděkování našim žákům Vratislavě a Lukáši Černým, za úspěšnou reprezentaci. Oba soutěží ve
svých kategoriích za SDH Výčapy, kde mají výborné podmínky. Mladší žáci okresní soutěž
vyhráli, starší obsadili velmi pěkné druhé místo. Blahopřejeme.

V letošním roce oslavil náš sbor 75. výročí založení. Písemné záznamy níže převzaty doslovně
z obecní kroniky.

Ustavující schůze se konala 6. 12. 1942 v hostinci u pana Krči. Schůze tato byla povolena
výměrem Okresního úřadu v Třebíči ze dne 28. 11. 1942, číslo 35/479 – IV. Do schůze se
dostavil a schůzi řídil okresní jednatel SDH, který podal všem potřebné informace. Schůzi
zahájil starosta obce pan Metoděj Čech přivítáním všech přítomných.
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Přečteny stanovy spolku a přikročeno k volbě činovníků a členů výboru.
Zvoleni:
Starosta

Kavalec Jakub

č. 12

Místostarosta

Krotký Jakub

č. 11

Velitel

Brychta Josef

č. 27

1. zástupce

Semrád Hubert

č. 39

2. zástupce

Palík Karel

č. 23

vzdělávatel

Sovák Bohuslav

č. 47

Revizoři účtu

Zapletal František č. 5

Jednatel a

Trubači

Dvořák Jan

č. 3

Václavek Jindřich

č. 2

Sobotka Jaroslav

č. 31

Dokulil Antonín

č. 18

Zapsal: Bohuslav Sovák dne 6. 12. 1942 v Mikulovicích

Mé závěrečné poděkování všem, kteří pomáhali a účastnili se hasičského dění i mimo něj.
Do nového roku přeji hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.
Milan Valík
starosta SDH

Archiv: ilustrační foto
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SVAZ ŽEN
V uplynulém roce jsme uspořádaly dvě zdařilé společenské akce.
Tou první byl tradiční dětský karneval. Určitě nás může těšit stálý zájem a vysoká účast
nejen dětí, ale i dospělých.
Stejně tak si myslím můžeme hodnotit i zájezd pro děti a jejich blízké do zábavného
centra ROBINSON v Jihlavě. To byla naše druhá akce, kterou jsme za podpory naší obce
zorganizovaly.
Nebráníme se součinnosti a pomoci i ostatním organizacím a spolkům v obci. V letošním
roce zajistíme a zorganizujeme opět uspořádání dětského karnevalu s termínem konání 3.
března 2018. Náměty, příspěvky a inspirace rádi přijmeme od našich spoluobčanů k další
zamýšlené akci ke Dni dětí.
Bezesporu nejvýznamnější a velmi potřebná pomoc bude i při
III. SETKÁNÍ RODÁKŮ A PŘÁTEL MIKULOVIC 15. září 2018
Závěrem jménem svazu žen a jménem svým přeji všem
v novém roce pevné zdraví , štěstí a hodně lásky.
Marta Novotná
předsedkyně SŽ

Foto: Zdeňka Hrabánková
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MIKULOVICKÝ OKRAŠLOVACÍ SPOLEK
Náš příspěvek o stavu našeho spolku a jeho činnosti za rok 2017 přikládáme jako milou
povinnost a také jako možnou motivaci pro další. Mám velikou radost, že v obci vznikl další
tentokrát dámský spolek. Znamená to, že lidem na Mikulovicích záleží a že mají zájem se
aktivně zapojit. Je to hlavně dobrá zpráva pro ty, kteří pro obecní blaho pracují mnoho let.
Osobně to cítím jako velmi dobrý směr, který spojuje lidi v obci a napomáhá celkově lepší
náladě.
Rok 2017 nám díky suchu moc radosti neudělal.
Bohužel velmi viditelné to bylo hlavně v rybníčku na
Důlkách, který byl po většinu roku zcela vyschlý. Neplnil
tak ani funkci zdroje vody pro zvěř, což je velká škoda.
V následujícím roce máme v plánu dočistit dno od
velkých kamenů, znovu studnu vyčistit a opakovaně ji
zkusit odčerpat. Cílem je obnovit alespoň minimální přítok vody do rybníčku. Doufám, že naše
snaha nebude marná. Svou ruku k dílu jsme přidali i při opravě oplocení hřiště za hasičkou,
kde nás ještě v dalším roce čeká doplnění jednoho pole pletiva a oprava branky. Uhnilé sloupky
na vlastní náklady opravil a ukotvil Laďa Černý, (velmi děkujeme!!). Dále zde byl zasazen první
okrasný strom a dle zadání zastupitelstva budeme rádi krok za krokem v omlazování dřevin
pokračovat. Velmi by nás potěšilo, pokud by se v roce 2018 podařilo vyčlenit finanční
prostředky na výměnu starých hracích prvků pro děti za nové bezpečné a více variabilní.
Dále děkujeme obci, že financovala zakoupení třech nových laviček na rozšíření
relaxačních míst v Mikulovicích. Lavičky jsou na třech místech - před obecním úřadem, za
hasičkou a poslední u rybníčku. Pevně doufám, že tato místa ocení hlavně starší občané při
svých procházkách. Na podzim se se souhlasem obce podařilo vysadit několik okrasných rostlin
po Mikulovicích. Přeji si, aby se rostliny ujaly a pomohly tak zkrášlit naši obec ještě před
plánovaným setkáním rodáků, které bude v září. Tzv. stav ideál by bylo vytvořit plán míst v
Mikulovicích, kde by bylo vhodné zeleň omladit, případně vysadit novou a hlavně jakou. Sám
takových míst znám hodně. Zde by bylo určitě vhodné tento plán vytvořit pod dohledem
odborníka a po schválení zastupitelstvem jej krok za krokem systematicky realizovat.
Protože v našem obecním znaku je strom lípa, měl jsem radost z reakce pana starosty
nad myšlenkou, vysadit v části obce lipovou alej. Ale vzhledem k tomu, že je to velmi náročný
projekt, rádi bychom za náš spolek a hlavně k příležitosti 100. výročí založení našeho státu
vysadili alespoň první tři národní stromy. Stejně jako se tak dělo v roce 1919. Zbývá jen získat
souhlas obecního zastupitelstva a vybrat místo.
Gratuluji naší republice ke kulatému výročí a všem Vám přeji šťastný rok 2018
Radek Štourač
předseda MOS
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MIKULOVICKÝ OKRAŠLOVACÍ SPOLEK
Při listováním naší obecní kronikou, jsem narazil na zápis pana Václavka, kde se zmiňuje
o číslování domů v Mikulovicích. Samotné číslování domů bylo zavedeno až v roce 1878, kdy
bylo postupně dle stáří domů očíslováno prvních 21 stavení. Mezi nejstarší domy patří tedy
číslo jedna, jež postupně vlastnili majitelé pan Bartejs Matěj, Rubák Pavel a od roku 1924
Brychta Jan.
V naší kronice díl I. je zaevidováno celkem 56 domů. Viz obrázek níže můžete vidět jakým
způsobem je zápis u jednotlivých domů proveden.
Myslím, že by bylo velmi přínosné tato data doplnit a pokračovat v nich až do
současnosti. Proto ti z Vás, kteří mají zájem o historii Vašich domů a o doplnění následujících
obyvatelů a majitelů, napište nám prosím na e-mail: info@mikulovice.info . Velmi rádi Vám
poskytneme kopii zápisu Vašeho domu a nová data po dohodě s paní kronikářkou zapíšeme
jako pokračování v současné kronice.
Radek Štourač

Zdroj: Kronika obce Mikulovice str. 24
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Z ČINNOSTI MYSLIVECKÉHO SPOLKU
Myslivecké sdružení prošlo v posledních letech několika podstatnými změnami.
Začátkem roku 2014 nabyl účinnosti nový občanský zákoník č. 89/2012. Na základě změn v
tomto zákoníku došlo k přejmenování Mysliveckého sdružení Horní Újezd na Myslivecký spolek
Horní Újezd a s tím i ke změně stanov. Spolek má 23 členů s průměrným věkem šedesát let.
Nový název byl zapsán do spolkového rejstříku Krajského soudu v Brně.
Jednou z podstatných změn bylo ukončení mnohaleté činnosti funkce mysliveckého
hospodáře, kterou od roku 1964 odpovědně vykonával Ing. Ladislav Veškrna. Za poctivou a
obětavou práci pro myslivost panu Veškrnovi upřímně děkujeme. Novým mysliveckým
hospodářem byl zvolen Ing. Jan Bartík, který úspěšně absolvoval vyšší myslivecké zkoušky a
splňuje tak požadavky pro vykonávání této funkce dané legislativou.
Myslivecký spolek se musel také vyrovnat s ukončením nájemní smlouvy na prostory bývalé
základní školy v Horním Újezdě, která byla mnohaletým zázemím pro činnost myslivců. Po
krátkém hledání se nám podařilo najít nové zázemí v Mikulovicích. Přestěhovali jsme se do
klubovny, která je součástí budovy obecního úřadu. Prostory jsou sice menší, za to ale s větším
komfortem.
Hlavní činností spolku je chov a péče o zvěř. Každý rok musíme zajistit dostatečné množství
jetele, granulovaného krmiva, ovsa, plev, soli a ostatního potřebného materiálu pro
přikrmování zvěře v zimním období. Povinností každého myslivce je péče o zvěř v době
strádání, kdy se nemůže dostat k běžné potravě. Před začátkem zimního obdobím musí
myslivci včas zajistit přípravu a drobné opravy přidělených krmných zařízení. S nástupem jara
po ukončení přikrmování je nutné veškerá zařízení a jejich okolí vyčistit a důkladně
desinfikovat, aby se zabránilo množení různých parazitů.
Lov zvěře je stanoven plánem lovu I. a II., který každoročně schvaluje členská schůze, a
Honební společenstvo. Plán lovu následně předáváme na Odbor životního prostředí MěÚ
v Třebíči. Hlavní lovecká sezóna zahajuje 16. května odlovem srnců. Ještě před tímto termínem
musí proběhnout nezbytná kontrola a případné opravy posedů a ostatních čekacích zařízení. Z
hlediska bezpečného a tichého příchodu k těmto zařízením je rovněž velmi důležité vyčištění
jejich okolí a přístupových cest. V době lovu, který končí u srnců 30. září, se nám v roce 2017
podařilo odlovit celkem 14 kusů. Do konce listopadu jsme odlovili také 6 srn a 4 srnčata. Doba
lovu holé je stanovena od 1. září do konce roku. Na čekaných jsme také odlovili 7 ks prasete
divokého. Září a říjen jsou měsíce, kdy probíhá lov divokých kachen na tahu. Na rybníku v
Mikulovicích jsme ulovili 10 kusů. Během roku jsme také odlovili 20 lišek.
Plán lovu II. na drobnou zvěř jsme omezili pouze na odlov zajíce, máme naplánováno 30 kusů.
Podzim je tradiční dobou honů a naháněk na drobnou zvěř a zákonem povolenou zvěř škodící
myslivosti. Je to taky doba společných setkání myslivců. V letošním roce se uskutečnil jeden
společný hon 2. prosince, kde se podařilo ulovit 19 kusů zajíců.
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Ostatní drobnou zvěř vzhledem k velmi nízkým stavům dlouhodobě nelovíme. Někteří myslivci
se zúčastnili i honů v okolních spolcích.
První akcí mysliveckého spolku po Novém roce bývá již řadu let myslivecký ples. V roce 2017
se konal 28. února. Ples byl slavnostně zahájen troubením na myslivecký roh a dvě borlice.
Troubení doprovázelo také představení ulovené zvěřiny a ostatní slavnostní události po celý
průběh plesu. Pro účastníky byla jako vždy připravena bohatá tombola, srnčí guláš a jiné
občerstvení. V současné době již připravujeme další myslivecký ples, který se uskuteční 27.
ledna 2018. Všechny Vás srdečně zveme.

Vítězslav Kunst
předseda MS

Foto: David Zeibert
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ODDÍL STOLNÍHO TENISU
V soutěžním ročníku 2016/2017 reprezentovala naši obec v regionálním přeboru mužů tři naše
družstva. Jelikož jej již několik posledních let hrajeme vesměs s vlastními odchovanci, musím říci, že si
vedeme velmi dobře. V soutěži RP I. třídy obhájilo naše „A“ družstvo pomyslnou bronzovou medaili
z loňského roku, stejně tak jako „B“ družstvo v RP III. třídy. Úspěchem musím hodnotit i celkové 4.
místo našeho „C“ družstva, hrající nejnižší regionální soutěž 4. třídy. Jsem přesvědčen, že
v nadcházející sezoně 2017/2018 jsou všechna tři naše družstva výborná umístění nejen zopakovat, ale
posunout je třeba i o stupeň výš. Nejvyšší ambice a předpoklady k tomu má zejména naše první
družstvo. Nechme se však překvapit, začátkem měsíce dubna 2018, kdy soutěže končí, již budeme
moudřejší.

Pořadí a úspěšnost našich hráčů v soutěži

RP I. třídy
2. místo
16. místo
35. místo
47. místo

Radek Palík
Martin Švihálek
Bohuslav Uher ml.
Petr Navrkal

77/8 – 90,5%
57/27 – 67,86%
34/43 – 44,16%
27/59 – 31,40%

1. místo
3. místo
23. místo
36. místo
40. místo

František Palík
Karel Procházka
Tomáš Kočár
Miloslav Dvořák
Ladislav Václavek

72/6 – 92,31%
22/4 – 84,62%
35/33 – 51,47%
22/39 – 36,07%
26/48 – 35,14%

10. místo
15. místo
22. místo
34. místo

Miloslav Dvořák
Tomáš Pokorný
Michal Žampa
Žaneta Krejčí
Petr Uher
Petr Fiala
Jakub Navrkal
Oliver Krčál

40/20 – 66,67%
38/24 – 61,29%
32/33 – 49,23%
19/37 – 33,93%
10/7 – 58,82%
5/4 - 55,56%
2/5 – 28,57%
1/6 – 14,29%

RP III. třídy

RP IV. třídy
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Konečná tabulka soutěže RP I. třídy, muži 2016/2017

Konečná tabulka soutěže RP III. třídy, muži 2016/2017
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Konečná tabulka soutěže RP IV. třídy, muži 2016/2017

Tabulka soutěže RP I. třídy, muži 2017/2018

Tabulka soutěže RP III. třídy, muži 2017/2018
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Tabulka soutěže RP IV. třídy, muži 2017/2018

VÁNOČNÍ TURNAJ VE VÝČAPECH

26. 12. 2017
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Hraje se o putovní pohár již několik let. Ani zde však účast nebyla nijak zázračná.
Zúčastnilo se pouze 5 domácích hráčů, hrajících krajskou soutěž 3. třídy, dva z Lukova a pět
z našeho oddílu. Výborného a možná i překvapivého výsledku dosáhl Radek Palík , který turnaj
vyhrál a přivezl i putovní pohár, kde jsou uvedeni všichni vítězové jednotlivých ročníků. Škoda
jen, že v silné konkurenci se více neprosadili i další naši hráči. Možná příště.

MIKULOVICE CUP 2017
Vzhledem k Vánočnímu turnaji ve Výčapech dne 26. 12. byl termín našeho turnaje
posunut tentokrát na 28. 12. 2017 a možná i to bylo příčinou nízké účasti. Uspořádán byl již
tradičně v sále Domu sportu a kultury. Z celkového počtu 13 přihlášených se 16. ročníku
neregistrovaných zúčastnili pouze 3 hráči a jubilejního 5. ročníku registrovaných 10 hráčů. Pro
zpestření turnaje jsme tentokrát zvali i zájemce z okolních obcí a to z Horního Újezda, Výčap a
Kojetic. Bohužel přijel jen pan Karel Uher z Kojetic, který turnaje pravidelně navštěvuje od
samého začátku. Poděkování patří opět celému organizačnímu týmu za organizaci a zajištění
upomínkových pohárů, jež věnovala obec Mikulovice. Obdrželi je vždy tři nejúspěšnější hráči
v každé kategorii. Turnaj opět s přehledem řídil hlavní rozhodčí p. Bohuslav Uher st., výborný
guláš připravila vedoucí místní hospůdky paní Alena Vydrová.
Poděkování patří i všem zúčastněným hráčům za předvedené výkony. Věřím, že již dnes
se můžeme těšit na další ročník MIKULOVICE CUP 2018.

POŘADÍ – KATEGORIE REGISTROVANÍ

POŘADÍ – KATEGORIE NEREGISTROVANÍ
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1.
2.
3.
4.
5.

Martin Švihálek
Radek Palík
Bohuslav Uher ml.
Petr Navrkal
František Palík

1. Jiří Jurda
2. Andrea Palíková
3. Karel Uher - Kojetice

Foto Bohuslav Uher

Závěrečné poděkování patří všem hráčům, organizátorům, pracovníkům a příznivcům našeho
oddílu. V novém roce 2018 přeji pevné zdraví, pohodu a spokojenost nejen jim, ale i všem
našim spoluobčanům.
SPORTU ZDAR A STOLNÍMU TENISU ZVLÁŠŤ
František Palík
předseda oddílu stolního tenisu
VÝSLEDKY NOHEJBALOVÝCH TURNAJŮ TROJIC
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MIKULOVICE 27. 5. 2017 – VETERÁNI NAD 50 LET – 4 družstva

Pořadí:

1. MIX

Ladislav Černý, L. Svoboda, M. Dobeš

2. VETERÁNI

Ota Nikrmajer, Milan Valík, Zdeněk Tomek

3. ČAKA-ČUTO-SEN.

František Palík, Vlastimil Cejpek, Jiří Jurda

4. KOJETICE

Karel Uher, Stanislav Krula, Zdeněk Čermák

Foto Karel Bednář ml.

MIKULOVICE 17. 6. – XV. ROČNÍK MIKULOVICE OPEN – 10 družstev
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Jubilejní, již 15. ročník nohejbalu trojic se uskutečnil tradičně na asfaltovém kurtu
dětského hřiště. Deset týmů bylo rozděleno do dvou skupin, kde první dva týmy z každé
skupiny postoupily do semifinále. Musím podotknout, že zvláště semifinálová utkání a finále
měly úroveň špičky okresního přeboru. Z vítězství se nakonec radovali hráči z Vladislavi ve
složení Michal Krajl, Petr Krajl a Tomáš Vošmera.

Pořadí:

1. VLADISLAV
2. PITEVNA TŘEBÍČ
3. LOVCI TŘEBÍČ
4. AJAX TŘEBÍČ
5. KOPYTA VYŠEHRAD
6. ČAKA ČUTO MIKULOVICE
7. EL PUPINO TŘEBÍČ
8. MASUDO
9. PALDI MIKULOVICE
10. TO JE JEDNO MIKULOVICE

Pořadatelé turnaje již tradičně vyhlašují individuální ceny.

Převzali je:

nejlepší hráč – Václav Rypl, AJAX TŘEBÍČ
nejstarší hráč – Ludvík Svoboda, LOVCI TŘEBÍČ
nejmladší hráč – Tomáš Kočár, PALDI MIKULOVICE

Hlavní pořadatel turnaje děkuje touto cestou za dosavadní spolupráci a podporu obci
Mikulovice, SDH Mikulovice, pohostinství Aleny Vydrové a všem nejmenovaným za pomoc při
pořádání tohoto krásného a již prestižního turnaje amatérských nohejbalistů.
Tímto všechny zúčastněné hráče a příznivce zveme na 16. ročník, který se uskuteční v červnu
2018.
Jiří Stručovský
NOHEJBALOVÉ TURNAJE: Veteráni nad 50 let a Mikulovice OPEN XV.
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Foto Jaroslav Kunst

OHRAZENICE červenec 2017 – bez omezení – 6 družstev
Již tradičně jsme zváni naším kamarádem Standou Hrdým na jeho soukromý kurt, kde se
již několik let hraje turnaj v „MIXECH“. Ani letos se naši hráči neztratili a naopak dosáhli
výborného umístění a to následně:
2. místo
3. místo

Milan Valík
Štěpán Tomek

Turnaj byl velmi dobře připraven a zorganizován, včetně zajištění upomínkových pohárů,
věcných cen a v neposlední řadě i pestrého občerstvení.

MIKULOVICE 19. 8. 2017 XIV. ROČNÍK MIKULOVICE CUP – 5 družstev
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Pořadí:
1. KWP

Jiří Krčál, Petr Wildman, František Palík

2. BOPO

Ota Nikrmajer, Rudolf Vít, František Horký

3. ČAKA-ČUTO

Vlastimil Cejpek, Radim Kupka, Ladislav Černý

4. PIONÝŘI

Štěpán Tomek, Petr Cejpek, Hynek Štencl

5. JUNIOŘI

Michal Žampa, Jakub Navrkal, Oliver Krčál

Foto archiv

SÁLOVÝ NOHEJBAL – ČAKA ČUTO ČELENČ 2017
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Dne 30.12.2017 se uskutečnil již čtvrtý ročník nohejbalového turnaje ČAKA ČUTO ČELENČ.
Turnaje se zúčastnilo 7 družstev a to jak z Mikulovic tak i z Kojetic a Třebíče.
Konečné pořadí turnaje:
1. Lovci --- Svoboda Ludvík, Lukáš a Tomáš
2. Kojetice --- Vala Roman, Krula Michal, Čermák Petr
3. Čaka Čuto --- Cejpek Vlastimil, Kupka Radim, Černý Ladislav
Závěrem poděkování obecnímu úřadu, naší milé hospodské Alence a všem kdo svojí účastí
podpořili krásný sportovní den.
Krásný nový rok přejí pořadatelé, družstvo ČAKA ČUTO.

Foto Ladislav Černý

III. ROČNÍK V MALÉ KOPANÉ – HŘIŠTĚ NA KOPCI 24.6.2017
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Předpouťového turnaje se zúčastnilo tentokrát 5 družstev.Podmínkou bylo, aby
v pětičlenném družstvu hrála nejméně jedna dívka nebo žena.Po technické a organizační
stránce byl turnaj vskutku dobře připraven, včetně zajištění občerstvení a věcných cen, jež
věnovala obec Mikulovice.

Pořadí:
1. KIČI TEAM
KRČÁLOVI

Jiří sen., Jiří jun., Katka, Pája, Kamil, Broňa , Oliver

2. TOMKOVI

Zdeněk, Štěpán, Peťa , Honza, Zdeněk jun., Zdeněk sen.

3. PALÍKOVI

Andrea, Tomáš, Jirka I., Jirka II., Ondra, Michal,

4. ŠMOULOVÉ

Michal, Franta, Tadeáš, Kristián, David, Tomáš, Adam, Jirka, Kuba

5. PŘIBYLOVI

Šárka, Venda, Luboš, Libor, Bohouš, Michal

Foto Jaroslav Kunst

MARG CUP 2017
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Jak se již stalo tradicí i v letošním roce, i když termín byl opět posunutý až na rok.2018,
se 6.1.2018 v Mikulovicích nad „Hospůdkou“ sešli přátelé drobného hazardu a dobrého
mariáše na dalším ročníku turnaje ve voleném mariáši MARGL CUP 2017. Celkem se zúčastnilo
17 hráčů. Turnaj probíhal čtyřkolově, aby alespoň částečně, byla eliminována náhoda.
Zúčastnili se ho i čtyři zástupci Mikulovic. Petr Navrkal (3), Jiří Jurda (5), Antonín Hájek (11),
Jaroslav Kunst (13). Jako pořadatel bych chtěl za všechny účastníky turnaje touto formou
poděkovat obci Mikulovice, že nám každoročně umožňuje pořádání tohoto kulturněsportovního klání a Alence Vydrové za starost o naše občerstvení.
Konečné pořadí na stupních vítězů:
1.

Vlastimil Šeba(Třebíč)

2.

Roman Šťáva (Třebíč)

3.

Petr Navrkal (Mikulovice)

Jiří Jurda

KULTURNÍ, SPORTOVNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE 2017
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1. ledna

Turnaj v mariáši trojic MARGL CUP

únor

Výroční členská schůze ČZS

25. února

Dětský karneval

6. dubna

Výroční valná hromada oddílu stolního tenisu

27. května

XIII. ročník nohejbalu trojic veteránů nad 50 let

24. června

III. ročník turnaje v malé kopané - hřiště kopec

2. července

Pouťové oslavy – posezení s hudbou u DSK

19. srpna

XV. ročník nohejbalu trojic MIKULOVICE CUP

říjen

Vítání nových občánků

5. prosince

Mikulášská nadílka dětem

16. prosince

Výroční valná hromada SDH

22. prosince

Setkání u vánočního stromu s dechovou hudbou Horané

28. prosince

Vánoční turnaj ve stolním tenise

30. prosince

Turnaj nohejbalu trojic ČAKA-ČUTO-ČELENČ

30. prosince

10. ročník výšlapu na Pekelný kopec

31. prosince

Silvestrovská zábava – půlnoční ohňostroj

PLÁNOVANÉ KULTURNÍ, SPORTOVNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE 2018
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6. ledna

Turnaj v mariáši trojic MARGL-CUP 2017

20. ledna

Turnaj v badmintonu

10. února

Výroční členská schůze ČZS

3. března

Dětský karneval

duben

Výroční valná hromada oddílu stolního tenisu

červen

IV. ročník turnaje v malé kopané - hřiště Kopec

červen

XVI. ročník nohejbalu trojic MIKULOVICE OPEN

1. července

Pouťové oslavy – posezení s hudbou u DSK

15. září

III. Setkání rodáků a přátel MIKULOVIC

5. prosince

Mikulášská nadílka dětem

prosinec

Výroční valná hromada SDH

23. prosince

Setkání občanů u vánočního stromu s hudbou

prosinec

Vánoční turnaj ve stolním tenise

prosinec

Turnaj nohejbalu trojic ČAKA-ČUTO-ČELENČ

prosinec

XI. ročník výšlapu na Pekelný kopec

31. prosince

Silvestrovská zábava- půlnoční ohňostroj
Vítání nových občánků

ŽIVOTNÍ JUBILEA 2017
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Datum narození Příjmení a jméno

Věk

21.1.1932

Pokorná Zdeňka

85

24.5.1942

Václavková Stanislava

75

23.4.1942

Swaczyna Alois

75

8.6.1942

Václavek Karel

75

28.11.1942

Kašpárková Anna

75

13.4.1957

Pisková Božena

60

7.2.1967

Přibyl Leoš

50

16.7.1967

Jurda Jiří

50

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
 Sňatky:

3.9.2016

Renata Martausová
Mikulovice 86

-

Václav Jaroš
Třebíč

 Narození:

 Úmrtí:

 3. 4. 2017

Ondřej Horký

 24. 11. 2017

Tobiáš Hvězda

 1. 12. 2017

Tomáš Černý

 31. 12. 2017

Jakub Krejčí

-

SPOLEČNÉ SETKÁNÍ U VÁNOČNÍHO STROMU
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Dne 22. 12. 2017 se již tradičně uskutečnilo setkání u vánočního stromu s dechovou
hudbou Horané a jejím kapelníkem Davidem Velebou z Rokytnice nad Rokytnou. Opět jsme se
sešli v hojné účasti, abychom si společně zazpívali koledy. Poděkování patří našemu zastupiteli
Zdeňku Tomkovi, který připravil báječný punč, svařák a malé občerstvení.

Foto Jaroslav Kunst

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2017
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Poděkování paní Miladě Černé, která
zajistila uskutečnění tříkrálové sbírky v naší
obci, ve které se vybralo 7.377 Kč. Poděkování
samozřejmě patří i našim malým třem králům,
Antonii, Vratislavě, Matouši a Lukáši Černým.
Byli vlastně čtyři, ale myslím si, že to na
významu celé této tradiční charitativní akce nic
nemění.

Foto Vraťa Černá

VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY
Ve dnech 20. a 21. 10. 2017 se uskutečnily volby do PSP ČR. Níže uvádíme konečné výsledky
v naší obci.
Ze 181 oprávněných voličů se voleb zúčastnilo 131, platných hlasů 130 = 72%.
Výsledky hlasování:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ANO
SPD TOMIO OKAMURA
PIRÁTSKÁ STRANA
KDU ČSL
KSČM
ČSSD
ODS

56 hlasů
14 hlasů
12 hlasů
10 hlasů
10 hlasů
8 hlasů
7 hlasů

42,7 %
10,7 %
9,2 %
7,6 %
7,6 %
6,1 %
5,3 %

INVESTICE ROKU 2017 A JEJICH FINANCOVÁNÍ
Investiční akce 2017
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Hydroizolace střechy prodejny
130 tis. Kč
Výměna dveří a oken na obecních budovách
231 tis. Kč
Odpočinková zóna u památníku padlých v I. sv. válce 93 tis. Kč
Nákup 4 ks led svítidel veřejného osvětlení
29 tis. Kč
Opravy obecního vodovodu
10 tis Kč
Oprava kanalizace u Hospůdky
25 tis Kč

dotace 120 tis. Kč
dotace 69 tis. Kč

PLÁNOVANÉ INVESTICE NA ROK 2018
Plánované investiční akce 2018 a dále
 Projektová dokumentace „Vodovod Mikulovice“
 Oprava památníku padlých, demolice podezdívky
 Výměna rozvaděčů elektřiny na hasičské zbrojnici a obecním úřadě
 Stavební úpravy v hasičské klubovně (zazdění dveří)
 Oprava fasády obecního úřadu a hasičské zbrojnice
 Drobné stavební práce v interiéru obecního úřadu a knihovny
 Oprava povrchu kašny u památníku padlých
 Oprava místních komunikací (křižovatka na Výčapy a kopec nad hřištěm)
 Výmalba OÚ a DSK
 Oprava komínových těles na budově bývalé školy
 Nátěr plechové střechy a ocelové konstrukce rampy u prodejny COOP
 Nové rozvody vody v prodejně
 Instalace odrazového zrcadla na křižovatce na Výčapy
 Obnovení nátěru podlahy v sálu DSK
 Výměna svítidel veřejného osvětlení za LED
Jaroslav Kunst
starosta
SLUŽBY PRO OBČANY
Obecní úřad Mikulovice
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Středa 19-20 hod
Starosta:
Místostarosta:

Tel.
Tel.

724 186 635
702 023 192

ID datové schránky:

3pvbz9c

Internetové stránky obce

www.mikulovice.info
e-mail: info@mikulovice.info
Prodejna potravin COOP
Provozní doba:
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota

7 : 00 - 11 : 00
7 : 00 - 12 : 00
7 : 00 - 12 : 00
7 : 00 - 12 : 00
7 : 00 - 12 : 00
7 : 00 - 10 : 00

14 : 30 - 16 : 00
14 : 30 - 16 : 00

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

568 883 117
777 957 524

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

07.00-11.45h
10.00-11.00h
07.00-09.30h
07.00-11.00h
13.30-15.00h
07.00-11.45h

Kojetice
Výčapy
Kojetice
Čáslavice
Výčapy
Kojetice

11.45-12.30 prevence
14.00-18.00 Kojetice
09.30-12.00 prevence pro objednané
Tel: 568 883 443
Každý lichý týden
11.45-12.30 prevence

Lékárna Kojetice - Pharm. Dr Eva Mikolášková tel. 604 940 582

Lékařská pohotovost
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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, děti a dorost
dospělí
děti a dorost

Dospělí: budova chirurgie (pavilon CH) Děti a dorost: budova M (3. podlaží)
ambulance
dětského
oddělení
Telefon: 568 809 341
Telefon: 568 809 462

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:
Informace o tel. číslech

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

Tel : 1188

Kominíci:
Kominické práce a revize komínů:

Václav Růžička, Třebíč

Tel: 737 378 012

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

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

Jízdní řády:
www.idos.cz
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Informace:

Bus:
MAD:
Vlak:

568 606 602
568 606 609
972 642 611

Obecní úřad nabízí spoluobčanům k zapůjčení







Židle
Stoly, sety
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 2018 uhraďte v hotovosti v úřední hodiny (STŘEDA) na
obecním úřadě od 1. 4. 2018 do 30. 4. 2018.

Čísla tísňového volání

Hasiči:
Zdravotnická záchranná služba:
Policie:
Městská policie:
Integrovaný záchranný systém
Poruchová služba E-ON

150
155
158
156
112
800 22 55 77

HOSPŮDKA MIKULOVICE
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Provozní doba:
Pondělí

zavřeno

Úterý

18 - 22 hod

Středa

18 - 22 hod

Čtvrtek

18 - 22 hod

Pátek

18 - 22 hod

Sobota

18 - 22 hod

Neděle

15:30 - 22 hod

Telefon: 721 416 949

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VÝČAPY
Vážení čtenáři,
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v roce 2017 se uskutečnilo na naší škole mnoho školních
projektů a kulturních či sportovních akcí. Ve školním roce
2017/2018 navštěvuje naši školu celkem 82 žáků. Letos
poprvé proběhl netradiční pohádkový zápis do první třídy až 8.
dubna. Budoucí prvňáčci se ocitli v pohádce Dlouhý, Široký a
Bystrozraký. Zápisu se zúčastnilo 16 dětí, do školních lavic
v září usedlo dětí 14.
Začátkem ledna se konal volejbalový turnaj, kde se v šesti
kolech umístili žáci z volejbalového kroužku na 2. a 13. místě.
V únoru si děti ze 3.- 5. ročníku mohly užít sněhových radovánek
na
ozdravném pobytu v Orlickém Záhoří. Ostatní žáci si ve škole uspořádali masopustní veselí. Tento rok
jsme mohli vidět opravdu zdařilé masky.
V březnu se naši žáci zúčastnili Výtvarné a literární soutěže
organizované Sdružením hasičů Čech a Moravy. Tady jsme
obsadili v základním a okresním kole všechna tři první místa,
v krajském kole třetí místo s postupem do celorepublikového
kola, ve kterém reprezentovala Lucie Henešová (5.ročník)
svou literární práci. Nejodvážnější žáci mohli prověřit svůj um
v soutěži „Pevnost Boyard“, kde obsadili 2. a 5. místo. Další
tři březnové události byly ve znamení sportu. Okresní kolo ve
vybíjené, kde dívky vybojovaly 3. místo, florbalový turnaj ve
Starči a Minivolejbal v Třebíči. V rámci Světového dne na podporu lidí s Downovým syndromem jsme
uspořádali 21.3. ponožkový den. 2.4. na Mezinárodní den porozumění autismu rozzářila naši školu
modrá barva, protože všichni přišli oblečení v modrém. Obě akce zaujaly reportéry novin natolik, že
jsme se dostali až na stránky Horáckých novin a časopisu Učitelské noviny. Poslední březnový den se
uskutečnil projekt Den s Andersenem.
V dubnu se opět sbíral starý papír. Za spolupráce občanů Výčap i rodičů žáků z okolních vesnic se
nasbíralo téměř 5tun papíru. Všem zúčastněným ještě jednou mockrát děkujeme. A už tu byl výlet pro
rodiče a jejich děti. Tentokrát jsme zavítali do Kovozoo ve Starém Městě, na Velehrad, do Živé vody a
Archeoskanzenu v Modré.
Květen pro nás začal Dyslektickou olympiádou v Třebíči, ze které nejšikovnější žáci dovezli medaili za 2.
místo ve skládání puzzlí. Dvoudenní projekt zaměřený na bezpečnost našich dětí v silničním provozu
s názvem Dopravní výchova byl 11.-12.5. Tomuto projektu předcházela přednáška od tiskového
mluvčího policie kraje Vysočina p. Linharta. Druhý projektový den jsme tradičně vyrazili na cyklovýlet
do Jaroměřic. Koncem května žáci 5. třídy vyrazili do Prahy, kde navštívili mnoho památek.
První červnový den nám připomněl, že je Den dětí a tak všechny děti dostaly k svátku výlet do
ekotechnického centra Alternátor v Třebíči. S koncem školního roku se blížil i školní výlet. Tentokrát se
jelo do Meziříčka, krásné chatové osady uprostřed lesů. Tématem soutěží a her byla „Cesta kolem
světa“. Školní rok 2016/2017 byl tradičně zakončen slavnostním vyřazením žáků páté třídy v sokolovně
Výčapy za velké účasti veřejnosti. Následující den si všichni žáci odnesli domů vysvědčení a nastaly
dlouho očekávané prázdniny.
Nový školní rok jsme zahájili turistickým výletem do Horního Újezda. Adaptační týden byl zakončen
dnem plným zábavy, soutěží a her, které si připravili letošní páťáci.
V říjnu se opět děti, rodiče z okolních vesnic i obyvatelé Výčap zapojili do sběru starého papíru. A
samozřejmě, že i tentokrát s velkým úspěchem. 25. října si děti z 3. - 5. třídy vyrazily užít Den stromů
do obory v Lesonicích.
Už je tu listopad a s ním velmi oblíbený Den naruby, na který se nejvíce těší páťáci. V tento den se
ocitají v roli učitelů.
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Začátek prosinec patřil průvodu čertů, andělů a Mikuláše. Poslední školní den před vánočními
prázdninami jsme si zpestřili vánoční besídkou s rozdáváním dárečků a zpíváním koled.
Více informací o naší škole a fotografie z akcí získáte na www.vycapy.com.
Všem občanům Mikulovic přejeme do roku 2018 hlavně zdraví, pohodu a hodně lásky.
Žáci a kolektiv ZŠ Výčapy

KOJETICKÁ ŠKOLA
Kojetická škola sídlí společně s Mateřskou školou v přízemní budovy areálu obecního
úřadu na č.p.131.
A i v tomto roce, který tak rychle utekl, se i ve škole událo několik „příběhů“ a změn.
Zpravodaj obce MIKULOVICE | 37

Do tří součástí školy chodí děti z Kojetic, Horního Újezdu, Mikulovic, Rokytnice, Třebíče,
Pocoucova, Zašovic, Ptáčova, Vacenovic, Slavic, Mor.Budějovic a Starče. Součástí školy
v Kojeticích je školní kuchyně s jídelnou, žáci z Třebíče se stravují v Centrální jídelně v Třebíč,
kam docházejí na oběd pěšky pod vedením vyučujících.
Do konce června navštěvovalo oddělení Základní školy v Kojeticích 12 žáků, v Třebíči na
ul.Fr.Hrubína 16 žáků a v oddělení Mateřské školy bylo zapsáno 23 dětí.
Od začátku letošního školního roku, tedy od září, se situace změnila. Do oddělení mateřské
školy bylo zapsáno 24 dětí a další 4 děti byly přijaty na individuální vzdělávání.
Povinnost
navštěvovat poslední rok před nástupem do školy „školku“ + možný nástup dvouletých dětí
přineslo „hromadu“ dalších povinností kladených hlavně na vyučující.
Naše odloučené pracoviště v Třebíči doznalo zásadních změn. Přestěhovalo se
z ul.Fr.Hrubína na ul. 9.května /do bývalé zvláštní školy/. Počet žáků, tříd i pracovníků se
výrazně zvýšil. Školu navštěvuje 16 prvňáků, 12 druháků, 4 třeťáci a 2 páťáci. Žáci jsou rozděleni
do 2 tříd. Samostatně jsou „prvňáci“, ve druhé třídě jsou zbývající žáci. Tím došlo i k rozšíření
pracovníků v Třebíči. Nově byly přijaty: do 1. ročníku p.uč. Michaela Freibergová, do školní
družiny p.uč. Ivana Lukášková a do provozu p. Věra Hlůšková. Společně s námi v Kojeticích, kam
nyní chodí 11 dětí, se jedná o zařízení se 45 žáky a 13 zaměstnanci.
Je to netradiční spojení, v kraji Vysočina ojedinělé, ale dobře fungující.
Žáci oddělení Základní školy / počet žáků/
1. ročník: 17
2. ročník: 16
3. ročník: 5
4. ročník: 1
5. ročník: 6
Celkem: 45
Jak proběhl školní rok
Vedle vědomostí získávají žáci zkušenosti ze sportu, dopravní výchovy a kultury.
Důkazem je téměř 30 akcí, které proběhly během školního roku. Jako důkaz vyzvednu jen
některé. Úspěchem skončil plavecký výcvik, který se uskutečnil od 25. listopadu 2016 do 3.
února 2017, kdy se všichni žáci naučili základům plaveckých stylů a do plaveckého areálu
Laguna – do Plavecké školy jsme jezdili všichni včetně dětí z oddělení Mateřské školy společně
s dětmi ze ZŠ a MŠ Čáslavice. Dne 30. května jsme se tradičně zúčastnili Olympiády
malotřídních škol, kde obsadila mezi „čtvťáky“ 1. místo Nikola Tutková ve skoku dalekém a
„prvňák“ Jan Pavlíček obsadil 3.místo v hodu kriketovým míčkem.
Výrazného úspěchu dosáhla Lucie Kostelníková /4.ročník/ v Matematické olympiádě, kdy v
okresním kole na ZŠ Masaryka v Třebíči obsadila skvělé 2. místo. A v okresní soutěži Mladých
cyklistů na ZŠ Bartuškova v Třebíči – Borovině obsadilo družstvo ve složení Lucie Kostelníková,
Matouš Hanzal, Kateřina Pavlíčková a Sebastian Kuba v konkurenci 10 škol výborné 4. místo.
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V rámci Dne dětí bylo v neděli 4. června ve spolupráci školy a obecního úřadu uspořádáno
na koupališti povedené zábavní odpoledne.
Velmi vydařenou akcí byl tradiční školní výlet na Zámek Hluboká a ZOO Ohrada- výlet dětí
společně s rodinnými příslušníky.
V rámci dopravní výchovy jsme opět jako každý rok na konci května a října navštívili
dopravní hřiště při ZŠ Bartuškova. Zde si žáci obnovili a upevnili svoje znalosti ze silničního
provozu, které zúročili v již zmíněné dopravní soutěži.
Zahájení adventu a rozsvěcování vánočního stromu v obci s kulturním programem dětí se už
stává tradicí s velkou účastí přihlížejících.
Pozn.: Všechny akce pořádáme společně obě oddělení /ZŠ+MŠ/ a kontaktujeme a
domlouváme termíny v součinnosti s odloučeným pracovištěm v Třebíči /např. společná
návštěva Korunovačních klenot v Jihlavě /. Plavecký výcvik včetně některých sportovních a
kulturních akcí se účastníme společně se ZŠ a MŠ Čáslavice /např. SP v biatlonu v Novém Městě
na Moravě/.
MATEŘSKÁ ŠKOLA
Základním cílem naší Mateřské školy je vychovávat zdravé, sebevědomé děti, které jsou
schopny se orientovat a správně chovat v běžných situacích. Za důležité považujeme rozvíjet
jejich sebevědomí, dát jim příležitost se uplatnit a být důležité. Paní učitelky pracovaly s dětmi
podle výchovného programu „Náš rok“ a témata s ním spojená jsou propojována tak, aby
odpovídala cílům předškolního vzdělávání, potřebám dětí, podmínkám a prostředí MŠ.
Spolupráce s rodiči je dobrá a jsou informováni o všem, co se ve „školce“ děje, mají možnost
se účastnit mnoha akcí, které p. učitelky připravují jak pro děti, tak pro ně. Je úzká spolupráce
mezi odděleními, tedy ZŠ a MŠ. Dokladem je výpis akcí, pořádaných školou nebo účast na akcí
pořádaných jinými organizacemi včetně školních výletů.
Spolupráce se zřizovatelem „Obci Kojetice“ je funkční, pružná a velmi dobrá.
Závěrem roku stejně jako vloni proběhne krátké přivítání adventu a před vánocemi
rozsvěcování vánočního stromu.
Závěrem příspěvku děkuji za sebe i zaměstnance školy našemu zřizovateli Obci Kojetice a
všem příznivcům školy, kteří se podíleli na její podpoře při zajištění akcí jak finančně, tak i
fyzicky a morálně. A věřím, že budeme spolupracovat i nadále.
Všem čtenářům přeji zdraví a štěstí v novém roce 2018.
Petr Mejzlík
DĚTSKÝ KARNEVAL
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Foto Radek Štourač

ZÁJEZD PRO DĚTI A JEJICH BLÍZKÉ DO ZÁBAVNÍHO CENTRA ROBINSON V JIHLAVĚ
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Foto Žaneta Krejčí

POUŤOVÉ SETKÁNÍ

Foto Jaroslav Kunst

III. ROČNÍK TURNAJE V MALÉ KOPANÉ – HŘIŠTĚ NA KOPCI 24.6.2017
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Foto Radek Štourač, Jaroslav Kunst

III. ROČNÍK TURNAJE V MALÉ KOPANÉ – HŘIŠTĚ NA KOPCI 24.6.2017
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Foto Radek Štourač, Jaroslav Kunst

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
ročník turnaje v malé kopané – HŘIŠTĚ NA
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Foto Zdeňka Nikrmajerová

SILVESTROVSKÝ VÝŠLAP NA PEKELNÝ KOPEC
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v

Foto Zdeňka Nikrmajerová a spol.

SILVESTROVSKÝ VÝŠLAP NA PEKELNÝ KOPEC
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Foto Zdeňka Hrabánková

ČAKA ČUTO ČELENČ

Foto Karel Bednář ml.

VÝBĚR Z KRONIKY OBCE MIKULOVICE
Pro milovníky historie vkládáme do zpravodaje několik stran z Kroniky naší obce, která
byla založena v roce 1927 panem starostou Karlem Pokorným a svým písmem zaznamenal běh
událostí pan Josef Václavek.

Rok 1918
Vzhledem k tomu, že oslavíme v tomto roce 100. výročí založení samostatného
Československého státu, vybral jsem něco i k tomuto tématu.
Zpravodaj obce MIKULOVICE | 46

1918 zapsal do kroniky pan Pokorný a pan Václavek. Str. 69 a str.70 (Radek Štourač)

VÝBĚR Z KRONIKY OBCE MIKULOVICE

Rok 1919
Málokdo si už asi vzpomene, že lípy vysazené na naší návsi byly vysazeny k příležitosti
založení samostatné republiky. Lípy byly vysázeny celkem tři. Obdobně bylo postupováno po
celém tehdejším Československu.
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Nově vysazené Lípy Svobody se jmenovaly:

o Štefánik
o Masaryk
o Beneš

1919 zapsal do kroniky pan Pokorný a pan Václavek. Str. 71 a str.72 (Radek Štourač)

OBECNÍ ZNAKY A PEČETĚ
Obecní znak je nedílnou součástí historie naší obce. Stejně jako obec, tak i znak se
postupem času vyvíjí. Viz níže máte možnost si prohlédnout pečetě a znaky, které naše obec
používala a které používá v současnosti.
První obrázek odkazuje na první dochovanou obecní pečeť, druhá je datována na rok
1754. Třetí (viz prostřední) obrázek je obecní znak (razítko) používané kolem roku 1927 a dále.
Čtvrtý znak byl takto zaznamenán na přelomu roku 2000. Zatím poslední úprava obecního
znaku je z roku 2011, kde je opět použit znak stromu, stejně jako na původní obecní pečeti.
Tento znak je používán dodnes.
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Radek Štourač

Krátký výběr z historie MIKULOVIC
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).
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.
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.
Zdroj Wikipedia

NĚKTERÁ ZAJÍMAVÁ OSMIČKOVÁ LÉTA

1348 - První písemná zmínka o obci Mikulovice
- Založena Karlova univerzita
1898 - Založena obecní knihovna
1918 - Konec 1. světové války
Zpravodaj obce MIKULOVICE | 49

- Vznik Československé republiky
1938 - Mnichovská zrada
1948 - Nástup komunismu k moci
1968 - Věra Čáslavská – několikanásobná olympijská vítězka v gymnastice na LOH v Mexiku
- Jiří Raška – olympijský vítěz ve skoku na lyžích na ZOH v Grenoblu
- Okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy
1998 - Vítězství našich hokejistů na ZOH v Naganu
- I. Setkání rodáků a přátel Mikulovic u příležitosti 650. výročí první pís. zmínky o obci
2008 - II. Setkání rodáků a přátel Mikulovic u příležitosti 660. výročí první pís. zmínky o obci
2018 - 100 let od vzniku Československé republiky
- III. Setkání rodáků a přátel Mikulovic u příležitosti 670. výročí první pís. zmínky o obci
Připravil Františk Palík

HISTORICKÉ MAPY NAŠÍ OBCE
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Zdroj Státní okresní archív

Zpravodaj obce MIKULOVICE | 51

Zpravodaj obce MIKULOVICE | 52

Adresa: Mikulovice č. 16, 675 22 Stařeč, okres Třebíč,
e-mail: info@mikulovice.info
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