I.

Úvod

Vážení spoluobčané,
právě jste otevřeli pětadvacátý ročník zpravodaje obce Mikulovice. Chceme Vám v něm, jako již
každoročně, v kostce přiblížit dění v obci a poskytnout další zajímavé informace. Některé z nich se k Vám
v průběhu roku třeba ani nedostaly.
V uplynulém roce jsme měli v plánu uskutečnit tradiční kulturní, společenské i sportovní akce, jako například
oblíbený dětský karneval, pouťové nebo silvestrovské oslavy. Připravovali jsme i nové akce - setkání seniorů,
drakiádu pro děti. Z důvodu opatření vlády ohledně výskytu pandemie COVID-19 však nebylo možné většinu
z nich provést.
Letošní vydání zpravodaje bude tedy poněkud ochuzeno o fotografie a texty z některých oblíbených
akcí. Pokud to situace dovolí, uskutečníme je v následujícím roce. V současné době je nám znám pouze
náhradní termín akce Setkání seniorů Mikulovic, 12. června 2021.
Myslím si, že většinu z Vás bude zajímat probíhající výstavba veřejného vodovodu v naší obci. Práce
byly oficiálně zahájeny 6. listopadu 2020. Stavba by měla být dle harmonogramu prací dokončena do konce
roku 2021. Podrobnější informace se dočtete v kapitole Mikulovice-vodovod 2020-2021.
Další velkou akcí bude vybudování kanalizace v obci. Předpokládáme, že její výstavba naváže na
dokončenou stavbu vodovodu. Obec ve výběrovém řízení v listopadu vybrala firmu na zpracování projektové
dokumentace pro územní a stavební řízení PROfi Jihlava. Jedná se o velkou akci, jejímž investorem bude
svazek obcí Vodovody a kanalizace Třebíč. O převzetí investorství na svazek obcí Vodovody a kanalizace
rozhodlo představenstvo svazku 15. prosince 2020. Projektovou dokumentaci tedy bude hradit svazek obcí.
Mikulovice uhradí podíl, který nám v této chvíli není znám. Investorem stavby kanalizace bude také svazek.
Původně obec neuvažovala o blízké výstavbě kanalizace. Myslím, že je rozumné, pokud bude obec rozkopaná,
položit i kanalizaci. Při současné pokládce vodovodu firma záměr stavby kanalizace zohledňuje a ponechává
dostatek místa pro budoucí kanalizační potrubí. Rozhodujícím faktorem pro zahájení stavby kanalizace však
bude poskytnutí dotace ze státního rozpočtu. V listopadu byly započaty práce na zpracování projektové
dokumentace Mikulovice-kanalizace. O plánu výstavby kanalizace Vás budeme průběžně informovat.
Této příležitosti také využiji k tomu, abych poděkoval všem aktivním členům spolků a dobrovolných
organizací, které nám pomáhají při různých akcích a zúčastňují se veřejného života a prezentují naši obec. Jsou
to především členové Tělovýchovné jednoty Mikulovice, Českého zahrádkářského svazu Mikulovice, Svazu žen
Mikulovice, Občanské komise Mikulovice.
Za práci pro obec také osobně děkuji Radku Štouračovi. Není sice současně občanem s trvalým
pobytem v Mikulovicích, ale přesto se velmi zajímá o dění v obci a aktivně nám pomáhá. Za zmínku stojí mj.
jeho činnost v místním Okrašlovacím spolku nebo jedinečná pomoc při zpracování a zajištění tisku obecního
zpravodaje. Velký dík za prezentaci obce samozřejmě patří i našim stolním tenistům pod vedením Františka
Palíka a Bohuslava Uhra. Předvedli, že se dokáží umístit i na předních místech v tabulce hodnocení soutěže
okresního přeboru. Je třeba také zmínit spolupráci členek Svazu žen s předsedkyní Martou Novotnou a
Českého zahrádkářského svazu, jejímž předsedou je Miloš Svoboda. Tradičně pomáhají obci při všech akcích.
V neposlední řadě chci poděkovat Sboru dobrovolných hasičů vedeným starostou Milanem Valíkem. Naše
obec se tomuto spolku v poslední době příliš nevěnovala. Chtěl bych proto tuto situaci změnit a činnost sboru
nadále podporovat. Věřím, že se podaří získat nové, mladé síly a obec Mikulovice bude na „poli hasičů“ zase
na jednom z prvních míst.
Jistě jste také zaznamenali, že máme v obci nový betlém s jesličkami a svatou rodinou. Dřevěný chlév
vyrobil František Horký. Postavy včetně ošacení vytvořily Lenka Molčanová, Lucie Šerková a Martina
Švihálková.
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V objektu Domu sportu a kultury obec plánuje větší rekonstrukci. Zpracováváme projektovou
dokumentaci, která bude řešit zejména novou elektroinstalaci, výměnu nevhodného škodlivého azbestového
stropu, popř. výměnu oken a zateplení budovy. V letošním roce byl zabezpečen sál DSK proti nežádoucímu
úniku tepla v zimním období. Závěsy k tomuto účelu ušila Božena Pisková a nové garnýže vyrobil a nainstaloval
Ladislav Černý. Všem za tuto pomoc děkujeme.
Uplynulý rok 2020 nám přinesl jistě mnoho příjemného a zajímavého. Byl to však také rok plný obav
z neznámého viru, který se doposud šíří celým světem. Zcela přirozeně se všichni bojíme o naše blízké, přátele
nebo známé. Věřím, že pokud budeme vzájemně ohleduplní a budeme dodržovat základní hygienická pravidla,
podaří se nám epidemii zdolat.

Dámy a pánové,
přeji Vám v novém roce 2021 hlavně pevné zdraví. Štěstí a pohoda v osobním i rodinném
životě jsou také velmi důležité. Tak ať se Vám žádné z nich nevyhýbá.
Jaroslav Kunst
starosta

Zpravodaj obce Mikulovice
2

Akce a události roku 2020

II.
Badec 2020

Hned po novém roce se v místním DSK konal badmintonový turnaj dvojic „BADEC 2020“. Zvítězilo
družstvo s názvem „ TO JE JEDNO“ (Irena Černá a Marian Kunst).

Tři králové
Na začátku ledna se opět uskutečnila
každoroční tříkrálová sbírka, při které se v obci
Mikulovice vybralo 10 110 Kč. O tuto sbírku se již
tradičně stará rodina Černých.
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Dětský den a pálení čarodějnic
Oslava dětského dne se uskutečnila za slunečného počasí v sobotu 6. června 2020 na hřišti a „Důlkách“
na kopci. Pro děti místní i přespolní dobrovolníci připravili stanoviště k plnění různých úkolů. Zúčastnilo se přes
60 dětí. Pro nejmenší byl velkým lákadlem skákací hrad, projížďka na koni nebo malování obrázků na obličej.
Děkujeme všem za dárkové příspěvky pro děti. Dále těm, kteří přispěli ke krásnému odpoledni strávenému
s našimi nejmenšími a nejbližšími.

Vydařené odpoledne bylo zakončeno „spálením
čarodějnice“. Tato akce se z důvodu epidemiologické
situace a nařízení vlády nemohla tradičně uskutečnit
poslední dubnový den.
Pevně věříme, že se budeme moci potkat na dalším
ročníku dětského dne 5. června 2021.
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Pouť
V červnu se opět konaly pouťové oslavy. K poslechu hrála skupina DUO ARCONA. Pro děti byl připraven
skákací hrad a spousta her a soutěží. Nechybělo také občerstvení od pana Jaroslava Bednáře z Nových Syrovic.
Pouť se konala stejně jako minulý rok na dětském hřišti.

Bahno na koupališti
Na začátku června vzhledem k přívalovým dešťům
nateklo do vodní nádrže za Mikulovicemi bahno
z okolních polí, převážně z kukuřice. Bohužel musela být
tímto zrušena brigáda, a čištění nádrže se tak muselo
odložit.
Většinový vlastník sousedních pozemků pan Luděk
Bednář (jedná se o rybník „Špolíř“ a další okolní
pozemky) požádal o koupi obecní vodní plochy. Jeho
záměrem je v této oblasti vytvořit rekreační zázemí.
Zastupitelstvo obce rozhodlo, že plochu neprodá.
Předmětem dalších jednání může být dlouhodobý
pronájem za účelem vytvoření podmínek pro využití této
plochy k rekreačním účelům.
Zpravodaj obce Mikulovice
5

Cesta na koupaliště
Foto před brigádou

Část cesty po vyčištění

Čerti a barborky
V prosinci se mohly děti těšit na nadílku od Barborek a Mikuláše. Děkujeme mládeži, která zachovává tuto
krásnou tradici.

Mikulovický betlém
Krásný betlém bude v době adventu zdobit naši ves a zpříjemňovat pohodovou atmosféru o vánočních
svátcích. Dřevěný betlém vyrobil František Horký, postavy vytvořily Lenka Molčanová, Lucie Šerková a Martina
Švihálková.
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Hospodaření obce

III.
Mikulovice - vodovod 2020 - 2021

Výstavba veřejného vodovodu v obci byla dlouho
diskutovaným tématem. Jeho stavbu odstartovalo především
dlouhotrvající sucho v předchozích letech.
Stavba byla zahájena 6. listopadu 2020. Investorem je
dobrovolný svazek obcí Vodovody a kanalizace Třebíč.
Dodavatelem je firma Inženýrské stavby Jebáček, Popice
(okres Znojmo).
Realizaci předcházela zdlouhavá jednání k projektové
dokumentaci, kterou zpracovala firma PROfi Jihlava. Ta
zajistila i vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení.
Akce je podpořena dotací ze státního rozpočtu ve výši
necelých 64 %. V roce 2021 svazek obcí požádá Kraj Vysočina
o dofinancování do maximální výše 75 %. Zbylé náklady
ponese obec a částečně vlastníci (spoluvlastníci) nemovitostí
formou jednorázového finančního příspěvku (připojovací
poplatek). Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 25.
listopadu. 2021 schválilo jeho výši 10 000 Kč za jednu
vodovodní přípojku. Prosím zvažte zřízení této přípojky do
každého objektu. Není nutné neprodleně uzavírat smlouvu
s Vodárenskou akciovou společností, a.s. o osazení vodoměru.
Je však důležité mít potrubí přípojky vyvedené mimo veřejné prostranství, minimálně na vlastní pozemek.
Kvůli možnému poškození je vhodné je zavést až do objektu.
Dodavatelská firma bude postupně provádět nejdříve hlavní vodovodní řady. Přípojky do objektů se
budou pokládat až po provedení tlakových zkoušek jednotlivých úseků páteřních rozvodů a po provedení
dezinfekce potrubí. O dalším postupu Vás budeme včas informovat. Dohodnout se také můžete přímo
s pracovníky firmy, kteří jsou na tuto skutečnost připraveni. Voda by měla být vpuštěna do potrubí po
kolaudaci stavby. S vodovodním potrubím současně pokládáme i chránící potrubí (tzv. husí krk) pro budoucí
optický kabel vysokorychlostního internetu, popř. i jiných služeb.
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Práce v roce 2020 firma ukončila ve čtvrtek 17. prosince. Znovu by měla nastoupit 4. nebo 5. ledna
2021, za předpokladu, že venkovní teplota neklesne pod -5 0 C. Výše se zmiňuji o dotaci ze státního rozpočtu.
Dotaci poskytl Státní fond životního prostředí ČR (ŠFŽP). Jednou z jeho podmínek bylo zajištění likvidace
odpadních vod v obci dle platné legislativy. Je jen otázka času, kdy nebudeme moci vypouštět splašky
z domácností přes tzv. septiky. Vyvážení jímek (bez přepadu do dešťové kanalizace) je možné pouze na čistírnu
odpadních vod (ČOV) do Třebíče. Zajistit tuto podmínku ze strany obce je velice složité. Není v našich silách u
každé domácnosti po dobu deseti let písemně dokládat financování a způsob likvidace odpadních vod. Z výše
uvedeného důvodu zastupitelstvo obce rozhodlo o zahájení prací na výstavbě kanalizace. Obec původně
v blízké době o její realizaci neuvažovala. Výše uvedenou podmínku jsme byli nuceni respektovat.
V průběhu stavby vodovodu žádáme o trpělivost. V případě, že nebudete souhlasit se zvoleným
technickým postupem nebo bude znečištěn prostor před Vaším domem, sdělte tuto skutečnost starostovi
obce na tel. 724 186 635, nebo osobně na obecním úřadě v úředních hodinách.
Jaroslav Kunst
starosta

Rekonstrukce obecního úřadu 2020 - II. etapa
V uplynulém roce jsme dokončili rekonstrukci interiéru obecního úřadu. Ve třech etapách jsme
s pomocí krajských dotací, v rámci programu „Obnova venkova Vysočiny“, vytvořili pěkné reprezentační místo
obce. Velkou rekonstrukcí prošla elektroinstalace, zasedací místnost a kancelář úřadu. Byla položena nová
dlažba do vstupní chodby a vyměněny interiérové dveře. Největší změnu zaznamenala knihovna. Z místnosti
bývalé knihovny vznikla čítárna s možností promítání prostřednictvím projektoru. Část knihovny byla
přemístěna do kanceláře obecního úřadu, jehož prostory nejsou v celé míře využity. Nově vzniklé zázemí
knihovny a čítárny mohou naši občané využít k výše uvedenému účelu.

Návštěva je možná vždy v úředních hodinách, případně po dohodě s místostarostkou a nebo starostou obce.
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Odpadové hospodářství
Problematika třídění odpadů se dostává stále více do povědomí občanů. Ne všechen odpad se vytřídí
nebo recykluje. Na skládce v Petrůvkách se soustředí stále více směsného komunálního odpadu, který dáváme
do popelnic. Roční poplatek za likvidaci komunálního odpadu se po několika letech od roku 2021 zvyšuje na
500 Kč za osobu. Rozhodlo tak zastupitelstvo na zasedání 13. ledna 2021. Dle obecně závazné vyhlášky jsou od
poplatku osvobozeni spoluobčané pobírající starobní důchod, invalidní důchod 3. stupně nebo osoby se
zdravotním postižením, které jsou dle platné legislativy odkázané plně na pomoc dalších osob.

Výdaje obce na odpadové hospodářství v Kč
Uložení odpadu na skládce

119 673

Svoz tříděného odpadu

42 458

Svoz TKO

67 675

Celkem

229 806

Nejvýznamnější položky z účetnictví
Další investicí v roce 2020 byla rekonstrukce obecního úřadu, na kterou obec dostala dotaci z Kraje
Vysočina. Neméně důležitou položkou je také oprava střechy DSK, kterou obec financovala z vlastního
rozpočtu. V příštích letech však plánuje kompletnější rekonstrukci, která by také mohla být částečně hrazena
z dotace. Největší náklady uvádíme v tabulce.

Největší investice v Kč
Projektová dokumentace – vestavba bytů v budově bývalé školy

80 000

Projektová dokumentace – výstavba kulturního a společenského zázemí (hřiště)

80 000
171 761

Oprava střechy DSK
Pokládka HDPE trubiček (optická internetová síť)

46 938
238 677

Oprava obecního úřadu
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Úprava povinnosti v SDH Mikulovice
Zásahová jednotka požární ochrany JPO 5 (*1) Mikulovice, byla v roce 2020 zrušena z důvodu
nedostatku členů. Zabezpečení chodu jednotky pro případ požáru v obci vyžadovalo 9 členů. Tuto kapacitu
nebyl sbor personálně schopen splnit, a proto jsme uzavřeli smlouvu s městem Jaroměřice nad Rokytnou o
zajištění uvedené činnosti v případě požáru. S jaroměřickým hasičským sborem blízce spolupracujeme a od
roku 2020 nám tuto povinnost zajišťuje.
Sbor dobrovolných hasičů obce Mikulovice zůstává a dál aktivně s obcí spolupracuje na projektech
spojených s ochranou obyvatel. Spolupůsobí též při prevenci požárů a prevenci dalších podobných
nežádoucích událostí. SDH Mikulovice je od svého vzniku i nadále spolkem významným z hlediska
společenského života obce.
Obec prodala starou sportovní stříkačku městu Třebíč pro SDH Slavice, za kterou obdržela 25.000 Kč.
Tato částka byla převedena SDH na účet. Po dohodě s obcí bude použita na obnovu zastaralého vybavení
sboru. Například nákup hadic a přejezdových mostků.
*1. JPO 5 – jednotka sboru dobrovolných hasičů obce (členové zde vykonávají službu dobrovolně) 10-50 výjezdů k požárům aj. za
rok. Je zde dále zákonem stanovena povinnost (limit) výjezdu k požáru 10 min. od vyhlášení poplachu jednotce.

Poskytnuté dary, dotace a příspěvky
Text
Příspěvek na provozování prodejny COOP
Sboru dobrovolných hasičů Mikulovice
Příspěvek městu Jaroměřice nad Rokytnou
Příspěvek Mikroregionu Rokytná
Příspěvek Vodovody a kanalizace
Příspěvek Svazku měst a obcí
Příspěvek Svazku obcí pro komunální služby
Dar Linka bezpečí
Dar pro Oblastní charitu Třebíč

Částka v Kč
60 000
25 000
27 000
2 140
2 280
2 898
1 140
2 000
9 000

V tomto roce obec získala čtyři významné dotace. Z Kraje Vysočina jsme obdrželi kompenzaci likvidace
nákladů na pandemii koronaviru. Druhá největší dotace byla z Fondu Vysočiny, programu Obnova venkova
Vysočiny, díky které obec dokončila 2. etapu oprav interiéru obecního úřadu. Další krajskou dotací z životního
prostředí byla dotace z Programu péče o krajinu v rámci obnovy cesty ze spáleniště (bývalé čarodějnice)
směrem k vodní nádrži (koupaliště).

Datum
srpen
duben
duben
prosinec

Přijaté dotace

Text
Kompenzace COVID-19 z Kraje Vysočina
Dotace na výkon státní správy z Kraje Vysočina
Dotace na opravu obecního úřadu – POVV 2. etapa
Dotace VKP – cesta na čarodějnice
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Částka v Kč
278 780
68 100
127 000
22 600

Informace ze zasedání zastupitelstva obce - nejdůležitější usnesení
Vysvětlivky: ZO – zastupitelstvo obce
15.1.2020
-

Ukončení návštěv jubilantů v místě bydliště a nákup dárkových balíčků.
Uvolnění finanční částky z rozpočtu obce na Pouťové oslavy 2020, hudbu a občerstvení, ve výši do
15.000 Kč. Obec je pořadatelem akce.
ZO schvaluje nájemné za užívání nebytových prostor v obci Mikulovice, od 1. 2. 2020. Ceník a
informace jsou nedílnou součástí tohoto zápisu jako příloha č. 2. (na vyžádání bude předloženo)

10.6.2020
-

Předběžný záměr prodeje 3 ks obecních pozemků. Dva z těchto pozemků jsou určeny k novostavbě
rodinného domu, jeden k dalším soukromým účelům.
ZO schvaluje zahájit jednání ve věci pořízení změny č. 1 Územního plánu Mikulovice, za účelem
vymezení stavebních pozemků a ostatních v lokalitě „kopec“.
Obec Mikulovice užívá část pozemku, ve vlastnictví Zemědělského družstva Výčapy, k provozování
sportovní a kulturní činnosti. Tuto část pozemku hodlá se ZD Výčapy směnit za jiný pozemek, který
obec nevyužívá. (dětské hřiště za Fialovými)

12. 8. 2020
-

Zastupitelstvo obce Kojetice na svém zasedán,í dne 10. 8. 2020 schválilo bezúplatný převod části
vodovodu Kojetice-Mikulovice na obec Mikulovice, v celkové pořizovací hodnotě 855.009 Kč. Převod
této části vodovodu je jednou ze smluvních podmínek poskytnutí dotace na akci Mikulovice-vodovod
ze Státního fondu životního prostředí.

28. 8. 2020
-

ZO schvaluje návrh smlouvy mezi obcí Mikulovice a právnickou osobou VODODODY A KANALIZACE
(dobrovolný svazek obcí) zajistit řádnou likvidaci odpadních vod na území obce v souladu se zákonem
č. 254//2001 Sb., o vodách, a to v souvislosti s poskytnutím podpory formou dotace z prostředků
Státního fondu životního prostředí na projekt „Mikulovice - vodovod“ a Smlouvy o poskytnutí podpory
ze Státního fondu životního prostředí České republiky.

7. 10. 2020
-

Dne 1. října 2020 proběhlo předání staveniště “akce“ Mikulovice – vodovod. Dodavatel stavby, firma
Jebáček s.r.o., Popice, předloží na 2. kontrolním dni harmonogram prací na výstavbě vodovodu.
Finanční plnění na realizaci stavby do konce roku 2020 by mělo být cca 2 mil. korun. Oficiální zahájení
prací cca 3. týden v 10. měsíci 2020.
Zpravodaj obce Mikulovice
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-

-

Zastupitelstvo obce schválilo zahájení projektových prací na výstavbě kanalizace v obci Mikulovice.
Starosta obce jednal s projektantem firmy PROFI Jihlava ing. Pohořelým o přípravných pracích (zadání
zpracování projektové dokumentace minimálně třem uchazečům) a urychlení zpracování projektové
dokumentace a vydání stavebního povolení. Zahájení stavby kanalizace bude možné až po získání
dotace ze státního nebo krajského rozpočtu a převzetí investorství akce svazkem obcí Vodovody a
kanalizace.
V pátek 9. října 2020 - jednání obcí Mikulovice, Kojetice a Horní Újezd o financování a výstavbě
společné ČOV v obci Kojetice. (ČOV – čistička odpadních vod)

25.11.2020
-

-

-

ZO schvaluje návrh smlouvy mezi obcí Mikulovice a firmou SOMT, servis s.r.o. Telč, pokládka HDPE
mikro trubiček pro vysokorychlostní internet v obci Mikulovice, připoložení v rámci akce Mikulovicevodovod.
ZO schvaluje výběr zpracovatele projektové dokumentace akce Mikulovice-kanalizace,
kterým je firma PROfi Jihlava s konečnou částkou 455.000 Kč bez DPH.
Starosta obce sdělil, že většinový vlastník vodní plochy (rybník) v k. ú Mikulovice Luděk Bednář má
zájem o koupi obecní vodní nádrže (plocha vody koupaliště), která je obklopena pozemky v jeho
většinovém vlastnictví. Jeho záměrem je koupaliště zachovat nadále k rekreačním účelům. Další
možností je dlouhodobý pronájem, bezplatný pronájem aj. Obec Mikulovice doposud nemá k vodní
nádrže přístup po vlastním pozemku.
ZO projednalo a schvaluje nadále využívat vodní nádrž Mikulovice (koupaliště) k rekreačním účelům ve
vlastnictví obce.

Zpravodaj obce Mikulovice
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IV.

Spolky

ZAHRÁDKÁŘI
Vážení spoluobčané,
ve svém krátkém příspěvku Vám podám informace o činnosti zahrádkářského svazu v roce 2020.
Začátkem února se členové sešli na výroční schůzi, kde byli informováni o hospodaření organizace. Při této
příležitosti byla předána gratulace a malý dárek dvěma dlouholetým členkám, které v letošním roce oslavily
významné životní jubileum. Sobotní odpoledne pokračovalo tradiční degustací jablek, brambor a slivovice.
Večer k tanci a poslechu zahrál pan J. Nosek.
V měsíci listopadu naše řady nečekaně opustili dva členové. Čest jejich památce. Akce v roce 2021
závisí na vývoji koronavirové pandemie a vládních nařízení.
Po celý rok 2021 přeji všem hodně štěstí, zejména zdraví a spokojenosti.
Miloš Svoboda
předseda

Výsledky degustace jablek a brambor v ZO ČZS Mikulovice 3. února 2020
Pořadí
Jablka
Pořadí Brambory
1
ADMIRÁL
1
ANTONIA
2
RUBINOLA
2
DOMINIKA
3
FLORINA Kojetice
3
EMILIANA
4
ORION
4
GOLDMARIE
5
LUNA
5
MARIANNKA
6
SONET
6
KATY
7
GOLDSTAR
7
FINKA
8
HL 322
8
SIMONETTA
9
SPARTAN
9
ANTONIA
10
HL 1598 sklizeň 2018
10
GOLDMARIE
11
BIRTE

SVAZ ŽEN
Vážení spoluobčané,
chtěla bych Vás informovat o práci Svazu žen v Mikulovicích v roce 2020. Jako každý rok jsme se
připravovali na naši největší akci – dětský karneval. Vše bylo připraveno, nakoupeno, ale z důvodu epidemie
COVID-19 bylo vládním nařízením vše zastaveno. Doufali jsme, že tuto akci zorganizujeme v náhradním
termínu, ale na podzim se vše opět zhoršilo. Jak víte, situace není dobrá ani nyní.
Další plánovanou akcí v roce 2020 byl zájezd do zábavního centra Robinson v Jihlavě. Ani tento výlet se
nemohl uskutečnit. Chtěla bych Vás ubezpečit, že jak to situace dovolí, tradiční karneval i další akce
uspořádáme.
Dovolte mi, abych Vám jménem Svazu žen v Mikulovicích popřála co nejvíce zdraví v novém roce 2021.
Budeme společně věřit, že bude opět lépe.
Marta Novotná
předsedkyně
Zpravodaj obce Mikulovice
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
Sbor byl založen 30. prosince 1942 v hostinci u pana Krči. V současné době máme celkem 27 členů,
z toho dvě žákyně, jednoho žáka, dvě ženy a jednoho dorostence, všichni do 18 let věku.
V lednu se čtyři členové sboru zúčastnili výroční valné hromady okrsku ve Výčapech. Po vyhlášení nouzového
stavu v březnu 2020, v souvislostí s pandemií COVID-19 ve světě, byly všechny hasičské akce zrušeny.
Také zásahová jednotka JPO 5 v počtu 9 osob, kterou byla obec povinna zajišťovat, byla z důvodu
zaměstnanosti jejich členů zrušena. Tuto povinnost za naši obec převzal hasičský sbor v Jaroměřicích.
Vozidlo AVIA F 20 bylo prodáno v internetové aukci za zůstatkovou cenu 10.670 Kč. V současné době
vlastníme už pouze stříkačku PPS 12, příruční čerpadlo na vodu a další drobné vybavení včetně hadic.
Při námětovém cvičení v Kojeticích jsme k přepravě pěti členů sboru a materiálu použili soukromé
vozidlo a přívěs. V rámci cvičení byla provedena dálková přeprava vody ze studny do koupaliště. Akce se
zúčastnily obce Výčapy, Štěpánovice, Kojetice a Mikulovice.
Po skončení nouzového stavu se v Třebíči uskutečnila soutěž 100 m Vysočiny. Jedním z rozhodčích byl i
Milan Valík, starosta hasičů. V šesti kategoriích se této akce zúčastnilo přes 200 závodníků. Koncem června
jsme se aktivně podíleli na pořádání pouťové zábavy. Poděkování patří zejména našemu členovi panu Zdeňku
Tomkovi, který se již tradičně postaral o občerstvení.
Naši žáci se zúčastnili několika soutěží v okrese Třebíč. Počet závodů byl velmi omezen. Poslední soutěž
se uskutečnila v září ve Výčapech.
Sbor dobrovolných hasičů ve Slavicích požádal náš sbor o zapůjčení sportovní stříkačky k výcviku nově
založeného družstva žáků. Stroj byl naším sborem dříve hojně využíván při sportovních soutěžích. Vzhledem
k tomu, že nebyl delší dobu v provozu a také proto, že současně nemá naše základna dostatek sportovců,
rozhodli jsme se ho prodat. Zastupitelstvo obce rozhodlo, že získaných 25 tisíc korun převede na účet sboru,
který za tyto prostředky pořídí potřebné základní vybavení (např. hadice, přejezdové mostky apod.).
V říjnu byl opět vládou ČR vyhlášen částečný nouzový stav. Všechny naplánované akce byly zrušeny. I
přesto nadále udržujeme naši výstroj a výzbroj v dobrém stavu.
V souvislostí s výstavbou vodovodu v obci jsme uvolnili část hasičské zbrojnice pro přechodné
uskladnění strojů a drobného vybavení firmy. Po ukončení prací bude hasičská zbrojnice sloužit opět hasičům.
Přes veškerá opatření a nařízení vlády jsme se zúčastnili několika akcí, které bylo možno pořádat. Pomohli
jsme při pořádání dvou soutěží v nohejbalu trojic, dětském dni a pálení čarodějnic.
V letošním roce někteří členové našeho sboru oslavili významné životní jubileum, 60 let věku. Byli to pánové
Luboš Přibyl, Ladislav Pokorný a Jiří Veleba. Všem přejeme pevné zdraví do dalších let. Našim oslavencům
výbor SDH předal dárkový balíček a medaili za zásluhy ve sboru.
V letošním náročném roce je to v kostce vše, co jsme vám chtěli sdělit. Do nového roku 2021 Vám
přejeme hlavně zdraví, štěstí a osobní pohodu.
Děkuji za Vaši pozornost.
Milan Valík
starosta SDH
Zpravodaj obce Mikulovice
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MIKULOVICKÝ OKRAŠLOVACÍ SPOLEK
Vybrat si správné partnery bývá většinou základem všech úspěšných projektů. Osobně si myslím, že se
mi to také podařilo, a proto bych chtěl touto cestou poděkovat členům našeho spolku, kteří se zapojili do
práce v péči o obec. Jak společně, tak i samostatně. Ladislav Černý svou prací v DSK, Filip Hrabánek s údržbou
dětského hřiště za hasičkou a kolem OÚ nebo Pavel Molčan s prosekáváním cest kolem hory.
Hodně z Vás místních začala pravidelně chodit na procházky k rybníčku Důlka, který všichni členové
spolku pomáhali znovuobnovit a udržovat do dnešní podoby. Jak jsem již jednou psal, u prvopočátku péče o
Důlka byl pan Stručovský, který nám pak tuto činnost předal. Dokonce jsme se už dostali i z prvotních nesnází,
kdy si někteří lidé pletli rybníček a studnu s odpadkovým košem. Ani nevíte, jak je to příjemný pocit slyšet od
mikulovičáků, jak tam chodí na procházky, že se jim tam
líbí, a nebo že by bylo pěkné tam něco dalšího dosázet,
nasadit ryby atd. Fajn pocit. Myslím si, že to je právě to, co
v lidech probouzí zájem o své okolí. Taky jsem slyšel jeden
názor, že by se v zimě dalo na rybníčku bruslit. Proč ne.
Pak by si tedy zasloužil ještě trochu rozšířit..  A aby taky
někdy na delší dobu přituhlo.
Rybníček Důlka dal lidem impuls znovuobnovit další
část obce, která může sloužit vznešenějšímu účelu, než jen
k vyvážení a pálení odpadů na místech, kde rostou už jen
trnky a nedá se tam projít.
V tomto zpravodaji naleznete článek, ve kterém
Vás obecní zastupitelé informují o dotačním projektu VKP na rekultivaci prostoru v okolí bývalých čarodějnic,
který je veden jako Významný krajinný prvek naší obce. Výsledkem je získaná dotace na rekultivaci,
zprůchodnění cesty a vysázení ovocných stromů. A hlavně dobrý pocit, že když se chce, tak to jde. Na dolní
části cesty je sice ještě hodně práce, ale to se časem také podaří. Na samotné prosekání léta zarostlé cesty
byla vyhlášena obecní brigáda. Nikdo asi nečekal, že dorazí tolik lidí, a že se za sobotní dopoledne podaří
prořezat skoro celý úsek. Poděkování patří taky Luďovi Bednářovi z Horního Újezda, který pomohl s tím
nejtěžším úsekem. Z této brigády, kterou vyhlásila obec mám opravdu radost. A hlavně z toho, kolik tam
přišlo lidí různých generací. Ta cesta, která se podařila mikulovičákům vysekat a obnovit – to je prostě po delší
době opravdu společný husarský kousek.
Na konci října jsme v rámci tohoto projektu pomohli s výsadbou pěti hrušní. Hodně nám ulehčil práci
Aleš Palík s bagrem a Lucie Kunstová s pomocí při výsadbě. Díky nově vyčištěné cestě přes „bývalé
čarodějnice“ máme všichni o důvod víc se na tato místa jít podívat a znovu po letech si je volně projít. Už jen
pohled na nově vysázené stromy, rybníček, upravené čarodějnice a
znovuobnovenou cestu ukazuje, že i Mikulovice mají svá krásná, takřka
romantická místa. A když k tomu přidáte obnovenou cestičku vedoucí
lesíkem od fotbalového hřiště, je hned o důvod víc prostředí na Důlkách
neustále navštěvovat, stále něco vylepšovat a celou tuto část proměňovat
v jednu velkou odpočinkovou zónu.
Třeba, až se úplně podaří dočistit
cestu na koupaliště, dalo by se
zaměřit na samotná zarostlá Důlka a
ty celé prořezat, zasadit ušlechtilé
stromy, osadit lavičky a zpřístupnit.
Aby do budoucna nesloužily jen jako
místo, kam se dají hodit stará sedadla
od auta a nebo odpad.
Zpravodaj obce Mikulovice
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Naše další spolková činnost se v letošním roce rozdělila na pomoc se sekáním, hrabáním a odvozem
trávy. Dále na odborně technickou pomoc na přípravách revizí obecních budov a majetku. To samotné zabralo
opravdu mnoho času. Odměnou je fakt, že díky zkušenosti s touto problematikou má obec zmapovány
všechny nutné revize, ze kterých je již většina provedena. Do budoucna je tím vyřešen problém s poměrně
zásadní povinností. A navíc nás to jako obec stálo minimum prostředků. Velmi děkuji za celoroční spolupráci
Lucii Kunstové, bez které by se nám tento projekt nepodařil dotáhnout do konce.
Naše plány „ Co dál a co v roce 2021“
Stejně jako dosud, plánujeme i nadále věnovat se tzv. mini projektům. Chceme pomáhat dotahovat do
konce drobnosti a řešit detaily, které nám všem zpříjemní naše okolí, nebo něco zjednoduší. Právě na tyto
drobnosti již nemusí zbývat zastupitelům čas a energie. Protože ti se věnují hlavním a zásadním projektům pro
naši obec. A to je v pořádku. To, co se mi na celé této práci líbí je, že v naší obci na rozdíl od velkých měst
může s něčím pohnout a pomoct i jednotlivec nebo spolek. Výsledek je vždy vidět. Přeci jen to děláme pro nás
a pro naše staré rodiče, děti, sousedy atd.
 Určitě bychom se dál rádi podíleli na minirevitalizaci rybníčku a rozvoji jeho okolí. Tím je myšleno
zatěsnění úniku vody za pomocí jezírkové folie, vyčištění studánky, lehké terénní úpravy a možná i
okrasné dřevěné molo. Pokud se podaří sehnat od patriotů a sponzorů peníze na folii, dalo by se
přemýšlet o výsadbě několika ryb a možnosti zimního bruslení. Zcela určitě by do budoucna mohla
revitalizace rybníčku proběhnout na základě dotačního programu, ale jsem realista a vím, že obec teď
potřebuje důležitější věci. Dokončit vodovod, odpady atd. Proto zatím raději uděláme co nejvíce
svépomocí.
 Dále bychom rádi požádali obec o svolení vysekat další cestu přes lesík Důlka. Ze směru od cesty.
Máme v plánu odvozit do sběrného dvora nepořádek a pomalu prostor lesíka zpřístupňovat lidem.
 Přiznám se, že mě osobně začal bavit mini projekt se zadržováním vody. Řeším to hlavně díky negativní
zkušenosti, kdy nebylo kde brát vodu na zalévání nově zasazených stromů v obci. Rádi bychom
požádali pana starostu o svolení na další místa, kde by se dala voda zadržovat.
 Pokud to bude v našich možnostech, rádi pomůžeme místnímu SDH s rozjetím jejich další činnosti tj.
pravidelná zpráva revizí na obecních budovách.
Závěrem Vám všem přeji hodně zdraví a energie při zdolávání životních nástrah. Těm, kteří nám fandí, srdečně
děkujeme za podporu.
Radek Štourač
předseda

Zpravodaj obce Mikulovice
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Okrašlovací spolek a Svaz žen vyhlašuje soutěž o nejhezčí květinovou výzdobu
v mikulovických oknech
Ve spolupráci se Svazem žen nás napadla myšlenka na akci, která může ještě víc provonět naši obec a
mohla by nás všechny bavit. A proto v roce 2021 vyhlašujeme soutěž o nejhezčí květinovou výzdobu v
Mikulovicích.
Podmínky:
- Osázený jeden nebo více okrasných truhlíků v oknech.
- Soutěžní truhlík musí být v oknech do ulice.
- Truhlíky budou osázeny jen živými rostlinami.
- Truhlík musí být na okně celou sezonu, ne jen na fotografování .
- Dům může být jen z Mikulovic.
- Z fotky musí být poznat, na kterém domě v Mikulovicích je truhlík umístěn.
1.Místo ……………..2 000 Kč

2.Místo ……………..1 000 Kč

3.Místo……………….500 Kč

Soutěž bude ukončena 1. října. Může se jí účastnit každý občan Mikulovic (i chatař a chalupář), který pošle
fotografii domu se soutěžním truhlíkem na email zpravodaj@mikulovice.info. K fotce prosíme doplňte Vaše
jméno. Kdo nemá možnost poslat fotku e-mailem, rádi pomůžeme a Váš dům vyfotíme. Se Svazem žen pak
vybereme tu nejhezčí květinovou výzdobu v obci a vítěze navštívíme s jeho výhrou. Vyhlášení soutěže
proběhne 8. října 2021 obecním rozhlasem a dále předáním výhry.

Dále moc díky Jardovi Kunstovi za to, že ochotně pomohl při inovacích, že podpořil některé změny a nákup
techniky. Také mě velmi mile překvapila jeho slova, když mi řekl: „ Je potřeba udělat co nejvíc pro to, aby se
lidi v Mikulovicích cítili dobře a hezky se jim tu žilo“.
Radek Štourač
Zpravodaj obce Mikulovice
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Myslivecké sdružení
Rok 2019 nezvykle ovlivňoval mysliveckou činnost a pohyb zvěře z důvodu vrcholící těžby uschlých
smrků a tvorbou nových oplocenek díky kůrovcové kalamitě. Rok 2020 byl neplánovaně úplně jiný. Šíření
virového onemocnění ovlivňuje každého z nás a má i zvláštní dopad na mysliveckou činnost.
Začátek roku byl ještě „ve starých kolejích“, zima nebyla příliš tuhá, postupně jsme do jara zkrmili
připravené krmné zásoby pro zvěř. Uskutečnil se myslivecký ples s uspokojujícím zájmem veřejnosti. Pak jako
mávnutím proutku vznikl strach se vzájemně potkávat a provádět plánovanou společnou činnost. Je to i tím,
že v našem pětadvacetičlenném spolku je průměrný věk 60 let a mnohým členům je přes 80, a patří tak
k rizikové skupině, na které je třeba obzvláště brát zřetel. Tudíž jsme výroční schůzi přesunuli z dubna na
polovinu srpna a spojili je s pečením divočáka na rybářské chatě v Kojeticích. Nad očekávání se zúčastnili
téměř všichni. Smutným připomenutím zde bylo uctění památky dvou našich členů - pana Františka Neumana
a pana Ladislava Nováčka, kteří nás v loňském roce opustili.
I když je omezená skupinová práce, probíhal individuální odlov černé a srnčí zvěře a od podzimu osobní
péče o zvěř. Byl stanoven plán lovu srnčí zvěře na základě sčítaných stavů zvěře na počátku roku. Pro rok 2020
bylo naplánováno a odloveno 35 kusů srnčí zvěře za dodržení podmínek průběrného odlovu a 9 ks zvěře
černé.
Jak jsem již zmiňoval v minulém roce, zaměřili jsme se na vlastní chov bažantů a jejich brzké vypouštění
do krajiny. Loni to byl náš první pokus. Začali jsme tím, že jsme v zimě navštívili pana Křivana ve Viničných
Šumicích. Poskytl nám praktické rady, výkresy chovných klecí a ukázku toho, jaké zkušenosti se zazvěřováním
mají v jejich honitbě. Nám se loni podařilo z posbíraných vajec vylíhnout asi 260 bažantích kuřátek. Ty jsme
rozdělili do tří skupin a přidělili jim falešné kvočny – kapouny a nechali je společně vyrůstat. Do čtyř týdnů již
bažantíci běhali mimo voliéru a prozkoumávali okolí. Nyní se v terénu pohybuje několik hejnek. Zdají se být
trochu ochočenější, než by měli být. Tento nedostatek zkusíme odstranit v roce 2021 vypouštěním dál od
obydlí. Důležité je, že jsou členi, kteří jsou pro věc zapáleni a věnují tomu svůj volný čas.
Také jsme pořídili samce a samice králíka divokého a 27 králíčků divokých jsme vypustili v újezdském
katastru. Tak věřím, že touto činností se nám podaří vrátit do krajiny zvěř, která zde v minulosti byla.
S přikrmováním zajíců a koroptví a tlumením škodné bude naše životní prostředí v okolí vesnic pestřejší.
Tradičně vás závěrem zvu na myslivecký ples, ale z důvodu vládních nařízení se ples v roce 2021 konat
nebude. Koronavirová pandemie má dopad nejen na finanční plán spolku, ale také na výkup zvěřiny, který byl
zastaven. Tudíž je upřednostňován přímý prodej zájemcům. V případě vašeho zájmu o zvěřinu se můžete
přihlásit u kteréhokoliv myslivce.
Přeji Vám hodně zdraví a optimismu v roce 2021.
Bartík Jan
myslivecký hospodář
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TJ Mikulovice
Tělovýchovná jednota v roce 2020 čítá celkem 39 členů, z toho 6 z řad mládeže do 18 let.
Letošní rok byl vzhledem k celosvětové pandemické situaci, která se nevyhnula ani naší republice,
těžkým rokem ve všech odvětvích. Bohužel i v tom sportovním. Kromě začátku roku a přechodného letního
období, byla na jaře a od podzimu tohoto roku z důsledku nařízení vlády ČR zakázána sportovní činnost ve
vnitřních i venkovních prostorách z důvodu shlukování velkého počtu osob.
Každoročně na jaře, zpravidla koncem března, vrcholí sezona stolních tenistů, kteří reprezentují naši
obec v Regionálním přeboru, letos I., III. a IV. třídy. Vzhledem k nepříznivé situaci ohledně nemoci Covid-19 a
zpřísnění pravidel volného pohybu osob, a tedy i osob při sportovních činnostech, či kláních, nebylo možné
dohrát poslední 18. kolo soutěže. Konečné pořadí po sedmnáctém kole bylo následující:

Regionální přebor I. třídy – Mikulovice „A“

Pořadí a úspěšnost našich hráčů
6. místo
12. místo
33. místo
34. místo

Palík Radek
Švihálek Martin
Navrkal Petr
Procházka Karel

V/P
51/15
45/23
24/39
17/31

Úspěšnost
77, 27%
66,18%
38,10%
35,42%

(celkem 45 hráčů)

6/13

31,58%

(celkem 26 hráčů)

8/5
8/8

61,54%
50,00%

(celkem 20 dvojic)

Hráči, kteří odehráli méně než 20 zápasů
3. místo

Žampa Michal

Pořadí a úspěšnost našich hráčů – čtyřhry
9. místo
15. místo

Palík Radek, Procházka Karel
Navrkal Petr, Švihálek Martin
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Regionální přebor 3.třídy - 2019-2020

Pořadí a úspěšnost našich hráčů - dvouhry
8. místo
16. místo
22. místo
32. místo
48. místo

Palík František
Kočár Tomáš
Žampa Michal
Dvořák Miloslav
Pokorný Tomáš

V/P
43/12
30/18
39/29
27/36
5/23

Úspěšnost
78,18%
62,50%
57,35%
42,86%
17,86%

(celkem 51 hráčů)

1/4
0/4

20,00%
0,00%

(celkem 28 hráčů)

7/3
6/5

70,00%
54,55%

(celkem 24 dvojic)

Hráči, kteří odehráli méně než 20 zápasů
13. místo
22. místo

Navrkal Jakub
Krejčí Žaneta

Pořadí a úspěšnost našich hráčů – čtyřhry
7. místo
12. místo

Palík František, Kočár Tomáš
Dvořák Miloslav, Žampa Michal

Regionální přebor 4.třídy - 2019-2020
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Pořadí a úspěšnost našich hráčů - dvouhry
13. místo
23. místo
24. místo
27. místo
42. místo

Dvořák Miloslav
Pokorný Tomáš
Fiala Petr
Krejčí Žaneta
Navrkal Jakub

V/P
41/21
34/32
24/24
26/34
5/15

Úspěšnost
66,13%
51,52%
50,00%
43,33%
25,00%

(celkem 50 hráčů)

1/3

25,00%

(celkem 17 hráčů

10/4
9/5

71,43%
64,29%

(celkem 23 dvojic)

Hráči, kteří odehráli méně než 20 zápasů
5. místo

Krčál Oliver

Pořadí a úspěšnost našich hráčů – čtyřhry
7. místo
9. místo

Pokorný Tomáš, Krejčí Žaneta
Dvořák Miloslav, Fiala Petr

Troufám si říci, že sezona 2019/2020 byla poměrně vydařená. Všechna 3 družstva se umístila v první
polovině tabulky, tedy do 5. místa. Nejvíce se dařilo družstvu Mikulovice „A“, které se opět dokázalo vrátit na
medailové pozice, konkrétně na 3. místo.
Koncem října tohoto roku měl být zahájen další ročník Regionální soutěže. Do bojů o další pěkná
umístění byla z důvodu nedostatku hráčů za TJ Mikulovice registrována letos pouze
2 družstva. Avšak opět zhoršující se situace ohledně pandemie dala stopku zahájení nové sezóny, která se ani
do konce roku 2020 nerozběhla.
V letošním roce měla být na začátku léta také uskutečněna brigáda v rámci revitalizace „koupaliště“. Tu
však překazily na poslední chvíli vydatné deště a návaly bahna v bezprostředním okolí.
Závěrem mi nezbývá než dodat, že pevně doufám ve zlepšení situace ohledně pandemie tak, abychom
si v dalším roce mohli co nejdříve užívat věcí, které jsme předtím dělali a brali jako samozřejmé. Do roku 2021
přeji všem hlavně hodně zdraví, pohody a snad brzký návrat k našim oblíbeným volnočasovým aktivitám.
Žaneta Krejčí
předsedkyně
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V.

Péče o zeleň a obecní majetek

Úpravy a udržování vzhledu obce - Vaše dobrovolná pomoc a brigády
V tomto roce řada z Vás zaznamenala nový impuls
v péči o obecní prostory.
Rok 2020 byl velice nelehký, díky viru COVID-19, který naši
obec také neminul. Bohužel musela obec zrušit většinu
plánovaných společenských akcí, na kterých se lidé mohli
scházet, například tradiční Vinobraní, Setkání důchodců,
Drakiáda atd. Nicméně bylo více času se zastavit a
zamyslet nad různými projekty, které by se v obci daly
realizovat. Díky ušetřenému času mohla řada z Vás vyjít
ven, procházet se naší obcí a okolní přírodou. Proto možná
ještě s větší energií než v jiných letech jste se vy
spoluobčané a chalupáři začali více věnovat tomu, jak to
vypadá ve Vašem okolí a přidali jste ruku k vylepšování a
zkrášlování naší obce.
Nikdy asi nedocílíme, aby to viděli všichni stejně.
Někdo to může brát tak, že od toho tu máme obecní
zastupitele. Ano i ne. Obecní zastupitel je volený zástupce
občanů a měl by pečovat jako dobrý hospodář o svěřený
obecní majetek a pomáhat vytvářet lepší podmínky pro
příjemné žití. I takto se to dá podat, ale na všechny úpravy
a vylepšení jsou potřeba peníze, kterým se nám díky
velkým investicím do vodovodu bohužel nedostává. A
právě zde velmi oceňujeme Vaši pomoc. Je velké pozitivum, že i v naší obci je Vás hodně, kteří neváhají přidat
pomocnou ruku a podílejí se na vylepšování prostředí, ve kterém žijí. Ať už je to sekání trávy, sázení zeleně,
technické inovace, navrhování úprav, oprav nebo odborná rada. Zde je ale nutné podotknout, že všechny
návrhy na inovace je nutné konzultovat s vedením obce, aby nevznikl chaos.

Sekání trávy, údržba a vzhled obce
Tuto činnost dlouhodobě pomáhala
vykonávat řada našich spoluobčanů a
dobrovolníků. Mezi ně patří Milan Valík,
Bohumír Venhoda, František Palík, Martin
Švihálek ml., Filip Hrabánek, Luboš Přibyl,
Monika Bednářová a mnoho dalších. Všem
ochotným lidem patří velké děkujeme.
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Když se ohlédneme do minulosti, máme zde hned několik významných vylepšení obce, které si vytvořili
mikulovičtí občané sami. Mnoho z Vás si určitě pamatuje na pana starostu Ladislava Pokorného, kterému se
podařilo dát lidi dohromady a vystavět to, co do dneška všichni užíváme. Zcela na rovinu, dnes by se nám
svépomocí asi nepodařilo vytvořit to, co jim - našim předkům. Viz postavená prodejna Jednoty, Dům sportu a
kultury, koupaliště a jiné. Napadá nás spousta jmen od pana starosty (který tyto projekty zaštiťoval, sháněl
lidi) po tesaře, mistra zedníka, elektrikáře a všechny brigádníky. S dovolením je nebudeme jmenovat, abychom
nechtěně někoho neopomenuli napsat. Více se budeme našemu DSK věnovat v dalším vydání zpravodaje.

Brigáda při stavbě DSK

Pan Václavek a pan Uher

Fasáda na DSK

Nově otevřená prodejna Jednoty

Ale i dnes máme spoustu nových a zajímavých projektů, které stojí za zmínku.
Asi největší husarský kousek, který se v tomto roce v obci povedl, v rámci dobrovolné pomoci Vás
obyvatelů, bylo obnovení cesty na koupaliště za Mikulovicemi, o kterém Vás informujeme v předešlých
kapitolách.

Nové závěsy v DSK
V letošním roce byl zabezpečen sál DSK proti
nežádoucímu úniku tepla v zimním období. Závěsy
k tomuto účelu ušila paní Božena Pisková a nové garnyže
vyrobil a nainstaloval Ladislav Černý.
Děkujeme
Zpravodaj obce Mikulovice
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Ostatní malé projekty
U Domu sportu a kultury byla vysazena okrasná jedle, která bude
v následujících letech zdobit naši ves jako vánoční strom. Na dětské hřiště
za Fialovými přibyly rychle rostoucí dřeviny, ty oddělí pole od plochy hřiště.
Před obecním úřadem jsou zasázeny dvě okrasné japonské vrby a okrasné
keře. U rybníčku Důlka je vedle naší vzácné Moruše vysazen i Kaštanovník
jedlý.
Na příští rok plánujeme další drobné úpravy okolí a zeleně v naší
obci, například dětské hřiště za úřadem. Trochu zeleně by si zasloužilo i
hřiště u Fialových. Vše bude ale záležet na postupu prací s obecním
vodovodem, který zcela jistě mnoho obecních ploch a komunikací promění
na dočasné staveniště.
Naším cílem je pomáhat vytvořit příjemné podmínky pro místní
obyvatele, aby se v naší obci cítili spokojeně. Snažíme se přispět k obnově
zeleně, zachování historických míst a hodnot, ale také chceme motivovat
občany k tomu, aby si zpříjemnili prostředí, ve kterém žijí. Budeme velice
rádi, když se v dalších letech sejde ještě více ochotných lidí, kteří mají dobré
nápady a chuť se zapojit. To, co si v obci sami vytvoříme a upravíme, je to jediné, co nám nikdo nevezme.
Děkujeme starostovi obce a všem zastupitelům, kteří nám umožnili realizovat tyto malé projekty a
svým rozhodnutím tyto akce podpořili.

Zadržování vody
V návaznosti na rok 2019, kdy bylo po většinu roku velké sucho, svolil pan starosta k malému
experimentu se zadržováním vody z obecních objektů. V rámci těchto zkušeností s nedostatkem vody byla
letos zkušebně zachytávána dešťová voda z obecních budov, díky které můžeme zalévat jak stávající, tak i
nově osazenou obecní zeleň. Dříve by nás asi ani nenapadlo, že přijde situace, kdy přemýšlíte, kde vzít vodu
na zalití. I v tomto případě se musíme přizpůsobit přírodě a myslet o krok dopředu. Obvzlášť, když chceme i do
budoucna dál udržovat zeleň v obci. U budovy obecního úřadu se podařilo instalovat dva 200 litrové sudy ke
svodům, ze kterých jsou zalévány okrasné rostliny a stromky. Pokud bude zastupitelstvo souhlasit, bylo by
možné v následujícím roce instalovat další nádrž k budově prodejny COOP, kde je dešťová voda svedena jen na
trávník. U prodejny je navíc hodně prostoru instalovat nádrž větší (např. 1000 l), ze které by mohly být
zalévány dřeviny i na hřišti za Fialovými, vánoční strom atd.
Tato myšlenka nás napadla již v roce 2019, kdy bylo třeba zalévat novou obecní lípu a další nově
zasázené stromy. Bohužel k zalévání nelze ze
zákona používat vodu z koupaliště, která je
vedena jako požární nádrž. Proto bylo třeba
vymyslet náhradní variantu pro zdroj vody
k zalévání. Ke zmíněné nově zasazené lípě obec
zakoupila zavlažovací vak, který mladému stromu
dodá potřebnou vláhu v těch nejsušších
obdobích.
Rok 2020 byl, co se týče srážek, velice
nadprůměrný, a tak zadržování vody nebylo
potřeba. Nicméně nevíme, jaký bude rok 2021.
Pokud půjde příroda ve stopách roku loňského a
předloňského, budeme na velká sucha lépe
připraveni.
Zpravodaj obce Mikulovice
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Sečení obecních ploch
Hodně úsilí jsme věnovali projektu sekání trávy, která díky velkým srážkám rostla v nadměrném
množství. Bylo nevyhnutelné učinit určitá opatření a ulehčit tak Martinu Švihálkovi ml. práci, který byl na tuto
činnost dlouhodobě sám. Za jeho víceletou práci pro obec mu patří také velké děkujeme. Je možné, že se
v následujících letech vrátí opět sucha, ale nyní máme vytvořen funkční model, který můžeme dle potřeb obce
upravovat a obecní práce zacílit jiným směrem.
Začali jsme výběrem ploch, o které je potřeba pečovat. Zjistili jsme, komu plochy patří (např. obec
Mikulovice, Kraj Vysočina) a po dohodě s vedením obce stanovili, která místa budou sekány častěji a která
méně. Příjemné zjištění bylo, že pravidelnost sekání snižuje náročnost a náklady a nabízí časový prostor
rozšiřovat péči o obecní plochy. Když se celé soukolí rozjelo, bez problémů se zvládalo pečovat i o místa, na
která dříve nebyl čas ani energie. Např. odstranění přerostlých trnkových keřů na zadní cestě na kopec.
Obec využila možnost oslovit naše občany, zda by někdo z nich neměl o pravidelnou údržbu zájem.
Jednalo se hlavně o to, kdo bude mít na takto časově náročnou práci dostatek prostoru. Navíc k standardnímu
sekání traktůrkem přibylo ještě větší množství přidružené práce. Sekání křovinořezem na méně přístupných
místech, shrabání a odvoz posekané vysoké trávy. Nyní tyto práce vykonávají dva naši spoluobčané a
pomáhají dle dohody s obecním zastupitelstvem i s úklidem a drobných opravách v obci.
Setkali
jsme
se
i
s řadou
nepříjemností, například se zastaralou a již
poruchovou technikou, která nám v měsíci
červenci vypověděla službu a bránila tak
vykonat naplánovanou práci. To nám
značně zkomplikovalo a navýšilo sekání
v měsíci srpnu, kdy se musela vysekaná
tráva nejprve sekat křovinořezem, dále
shrabat, odvozit a následně dočistit
sekačkou. Po konzultaci a odsouhlasení
obec zakoupila novou techniku, která
pomůže ulehčit úklidové práce. Jedná se o
nový fukar na listí, motorovou pilu,
velkoobjemový vlek za traktůrek a další.
Výhledově přibude i nový křovinořez.
Ideální by pro naši obec byl nový
kompaktní traktor pro komunální práce s možností sečení, štěpkování, zametání, zimní údržbu, odvoz malého
kontejneru atd. Snad se v budoucnu podaří na takového pomocníka získat patřičnou dotaci. Velmi by to
usnadnilo práci v obci.
Pevně doufáme, že se nám podařilo najít ideální konsens s tím, že do budoucna může vedení obce tyto
práce pro obec rozšiřovat nebo naopak dle potřeby ubírat. V každém případě hlavní cíl byl splněn. Od března
do října máme v obci zajištěno pečování o obecní plochy díky našim vlastním lidem. Máme stanovena místa a
pravidelnost. Vyzkoušeli jsme si první sezonu a už teď víme, že to mělo smysl. Vaše kladné reakce na plošně
upravenou obec to potvrzují. Myslíme, že jsme se od začátku všichni učili, myšlenka bývá většinou vzdálená
reálnému provozu. Ale z prvotních chyb jsme se poučili, máme nové zkušenosti, se kterými můžeme na tomto
základu stavět. Sami zhodnoťte, jestli je tento inovovaný směr dobrý a jestli se Vám takto upravená obec líbí.
Za Vaše nápady nebo i návrhy na vylepšení budeme velmi vděční.
Lucie Kunstová, Radek Štourač
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Významný Krajinný Prvek Mikulovice (VKP)
Podařilo se nám získat další dotaci z Ministerstva životního prostředí programu Péče o Krajinu 2020 na
udržení a zlepšování dochovaných přírodních i kulturních hodnot krajiny.
V katastru obce Mikulovice se nachází Významný Krajinný Prvek (VKP) v lokalitě bývalých „čarodějnic“ na
kopci. Obnovili jsme cestu „ke koupališti“ a vysadili vysokokmenné hrušně. V následujících letech bychom
chtěli toto území vyčistit od náletových dřevin a křovin, zpřístupnit cestu až ke „koupališti“. Na ní plánujeme
vysázet další ovocné stromy.
Děkujeme všem, kteří pomáhají s okrašlováním našeho okolí.
Martina Švihálková
místostarostka
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VI.

Další Projekty

Vysokorychlostní internet v obci – první etapa
Naše obec získala dotaci z Kraje Vysočina na první etapu vybudování optické sítě v obci. Jedná se o
položení trubek HDPE pro optické kabely v souběhu s realizací výstavby veřejného vodovodu. Optická síť by
v budoucnu nahradila současný bezdrátový přenos, který má své výhody v instalaci, ale daleko více
uživatelských nevýhod: propustnost, kvalita signálu, výkyvy v přenosu, zarušení atd. Nároky na internetové
připojení domácností i podnikatelských subjektů jsou stále větší, a proto i vzhledem k současně
probíhajícím výkopovým pracem jsme rozhodli o realizaci první etapy. V dalších etapách bude následovat
zatažení/zafouknutí optického vlá kna a vybudování přípojek-koncových bodů k jednotlivým domům (tzv.
Antoníček). Následně by měl být vybrán poskytovatel internetu pro jeho připojení do naší obecní optické sítě.
Nejbližší trasa páteřní optické sítě je aktuálně vedená z Třebíče směrem Výčapy a Moravské Budějovice, a
proto v prvních letech využijeme pro připojení naší sítě nejspíše nějaký datový rádiový spoj s dostatečnou
kapacitou minimálně 500Mbit- 1Gbit. Dále již bude na každém z Vás, zda se k naší nové rychlé a stabilní síti
v budoucnu připojíte.

Byty v budově bývalé školy
Máme
připravenou
projektovou
dokumentaci ke stavebnímu povolení.
Počítáme s vybudováním tří bytů. Jejich
výstavba je podmíněna získáním dotace.
Program na podporu výstavby obecních bytů
by měl být vyhlášen začátkem roku 2021.

Dům sportu a kultury
Připravujeme projektovou dokumentaci na celkovou rekonstrukci interiéru Domu sportu a kultury
(DSK). Ve špatném stavu je především elektroinstalace. Nevyhovující je i azbestový strop sálu. Součástí
projektu bude i rekonstrukce střešního pláště, výměna oken a zateplení celého objektu DSK. Tento záměr
bude realizován pouze v případě, že bude podpořen státní nebo evropskou dotací.

Změna Územního plánu Mikulovice
Územní plán obce byl schválen před deseti lety. Od té doby se mnohé změnilo. Vešla v platnost nová
legislativa a tehdy plánované rozvojové plochy už dnes nejsou aktuální, například z důvodu, že je vlastník
neprodá.
Územní plán je třeba také změnit např. z důvodu vzniku dvou nových stavebních míst v lokalitě „kopec“
(obecní pozemek), nebo z důvodu změny funkčního využití plochy „koupaliště“ na plochu s funkcí rekreace.
Změna územního plánu by především měla vytipovat vhodné plochy pro bytovou výstavbu. Zájem o výstavbu
rodinných domů v naší obci je velký. Uvědomujeme si, jak nesmírně důležitý pro naši obec je její rozvoj v této
oblasti. Do územního plánu však nelze navrhovat pozemky, které by jím byly pouze cenově zhodnoceny a na
kterých by vlastník nehodlal, např. do 5 roků, stavět.
Věříme, že se nám podaří získat vhodné pozemky, a tím zajistit další rozvoj naší obce.
Zpravodaj obce Mikulovice
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Správa obecních budov
V průběhu tohoto roku přišel pan starosta s iniciativou zrevidovat činnosti a následně vytvořit
kompletní seznam potřebných revizí a našich zákonných povinností ve vztahu k obecním budovám. Bylo
potřeba vytvořit podklady pro dané revize, které máme jako obec ze zákona pravidelně provádět. Jak
z důvodu bezpečnosti, požární ochrany, nařízením dle zákona a povinnostem vůči pojišťovnám. Následně byli
osloveni jednotliví revizní technici, aby provedli vstupní revize.
Naše obec má ve správě tyto budovy:

obecní úřad – kanceláře/hasičská zbrojnice / myslivecká klubovna

dům sportu a kultury-hospoda/sál/společenská místnost

bývalá škola – společenská místnost

prodejna Coop –zajišťuje nájemce
Ve všech těchto budovách (vyjma prodejny COOP) se provádějí tyto revize:

revize hasicích přístrojů

revize spalinových cest

revize plynu a plynových kotlů

revize elektroinstalace

revize bleskosvodu

revize elektrických zařízení
První a zcela nejtěžší bylo vytvořit výchozí revize a zajistit potřebná data k této činnosti
Hasící přístroje
Začalo se s hasicími přístroji. Protože se nepodařilo dohledat žádné
podklady, byl přizván požární technik, který zpracoval projektovou
dokumentaci (směrnici) na konkrétní budovy a místnosti, které jsou obcí
používány, případně pronajímány. Zde je uvedeno, jaké hasící přístroje budou
použity a na jaká místa. Chybějící přístroje byly dokoupeny a za pomocí
místního SDH instalovány do všech stanovených prostor.
Revize elektro
Revize elektroinstalace začala v prosinci, nejdříve v DSK. Zde je část
elektroinstalace ještě z roku 1982. Součástí revizí je odstranění závad. Jedná se
např. o opravu světel na toaletách, kdy byly poškozené přívodní vodiče. Nová
led světla mají odběr á 3W, což je i velká úspora v nákladech na osvětlení.
Dokončení revizí elektro se plánuje na přelomu ledna/února 2021.
Revize plynu/plynových kotlů a spalinových cest
Tato revize je v současné chvíli hotova ve všech obecních budovách a připravuje se dokumentace
k předání a založení. Revize provádí Ing. Rostislav Loucký ve spolupráci s kominíkem.
Konečným výsledkem bude stručný manuál pro provádění pravidelných revizí na obecních objektech,
kde bude uveden termín, jak často má být jaká revize provedena a kontakt na daného revizního technika.
Starosta stanovil termín každý rok 1. listopadu, do kdy budou revize provedeny a předány protokoly
k archivaci. Podařilo se nám také domluvit spolupráci s místní SDH a jejím předsedou Milanem Valíkem, který
bude mít tyto pravidelné revize do budoucna na starosti.
Lucie Kunstová, Radek Štourač
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VII.

Společenská kronika

V tomto roce nás opustili naši spoluobčané
Pan Karel Stručovský † 24.10.2020 ve věku 85 let
Paní Hana Tomková † 17. 11. 2020 ve věku 80 let
Pan Alois Swaczyna † 20.12. 2020 ve věku 78 let
Paní Marie Böhmová † 30. 12. 2020 ve věku 83 let

Narození
Sebastian Vyletěl * 7.9. 2020

Přistěhovalí: Pavel Vejtasa

Natálie Krejčí * 7.11.2020

Sňatky: Simona Kunstová a Pavel Vejtasa 1.8.2020
Zpravodaj obce Mikulovice
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Volby do Krajského zastupitelstva Kraje Vysočina 2020
Volby se konaly 2. a 3. října. Obec obdržela dotaci z Kraje Vysočina ve výši 31 000 Kč, avšak
profinancováno bylo pouze 21 000 Kč. Zbytek byl zpětně vyúčtován Kraji Vysočina. Z celkového počtu 183
voličů se zúčastnilo 82, z toho byl jeden hlas neplatný. Z odevzdaných platných hlasů je to tedy účast 45,4 %.
Na prvním místě se v naší obci s velkou převahou umístila strana ANO 2011 s 21 hlasy.

pořadí
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Název strany
Ano 2011
Česká pirátská strana
ODS a starostové pro občany
KDU-ČSL
Starostové pro Vysočinu
ČSSD
SPD
Pro TOP Vysočinu
Trikoloráda soukromníci
KSČM
Strana zelených
Moravské zemské hnutí

Počet hlasů
21
12
9
8
8
6
5
4
4
3
1
1
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Počet hlasů v %
25,6
14,6
10,9
9,8
9,8
7,3
6,1
4,9
4,9
3,7
1,2
1,2

VIII.

Plány na rok 2021 a dále

Na rok 2021 obec plánuje tyto akce











březen
duben
12. června
červen
3. července
srpen
říjen
prosinec
prosinec
prosinec

Dětský karneval
Pálení čarodějnic
Setkání rodáků Mikulovic
Dětský den
Pouť
Nohejbal trojic
Tradiční vinobraní
Setkání u vánočního stromu
Výšlap na Pekelný kopec
Silvestrovské oslavy

Připravujeme
Máme zpracovanou projektovou dokumentaci (a dále jsme požádali o stavební povolení) na
vybudování sportovního a kulturního areálu na kopci (fotbalové hřiště), jehož součástí bude work-outové a
dětské hřiště a budova se zázemím. V prosinci 2020 jsme požádali o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj
(MMR) na realizaci první části této akce. Věříme, že vybudováním tohoto záměru přispějeme ke zlepšení
společenské, kulturní a sportovní úrovně v naší obci.
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IX.

Historie

Starostové obce Mikulovice
Pro připomenutí nám i našim dětem připravujeme stálou vzpomínku starostů obce Mikulovice. Se vší
pokorou chceme díky rodákům sestavit seznam a fotografie všech starostů obce od dob založení
Československé republiky, pro připomínku nám i budoucím. Nechceme hodnotit, kdo učinil více či méně, kdo
byl jaké politické příslušnosti. Chceme vytvořit vzpomínku na všechny, kteří stanuli ve vedení obce Mikulovice
a vzpomenout na ně alespoň jménem, datem a fotografií. Není hrdinstvím opěvovat naše současné činy, ale
udržovat odkaz a vzpomínku na ty, díky kterým tu jsme a díky kterým máme to, co máme.
Vážení spoluobčané, žádáme Vás tímto o pomoc při časovém i fotografickém dohledání všech starostů
obce Mikulovice. V současné době máme zmapován seznam od II. světové války, který velmi rádi doplníme o
případné informace od Vás.

Pomozte nám, prosíme, doplnit stávající seznam a hlavně dohledat jejich fotografie.












Kunst Jaroslav
Palík František
Kunst Jaroslav
Palík František
Valík Milan
Muška Josef
Pokorný Ladislav
Svoboda Miloš
Krula Miloš
Kavalec Jakub
Čech Metoděj

2014 - 2020 doposud
1994 - 2014
1990 - 1994
1990
od r. 1980 předseda občanského výboru spadajícího pod MNV Kojetice *1

(pan Krula pocházel z Horního Újezda)
1942
do r. 1942

*1

Předsedkyně MNV ( Místní Národní Výbor) byla paní Jiřina Sedláčková - pochází z Kojetic, nyní žije v Újezdě.
Kojetice byla středisková obec, která dělala správní činnost pro obce Kojetice, Mikulovice a Horní Újezd.

Lucie Kunstová, Radek Štourač
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Pamětní kříže
Znamení kříže patří spolu s rybou, pastýřem a beránkem k základní symbolice křesťanství a církve. Lidé
už od začátku křesťanství v našich končinách stavěli po krajině kříže a křížky různých velikostí. Z počátku tento
symbol naznačoval, že v dané obci žijí křesťané. Kříže ale také připomínaly neštěstí na daném místě, památku
padlých vojáků a sebevrahů, kteří nemohli být pohřbeni na hřbitově. Křížky symbolicky děkovaly za uzdravení
a prosily za dobrou úrodu na polích. Nejčastějším křížem v české krajině je litinový kříž na kamenném
podstavci. V této podobě se objevují od konce 18. století, postupně tak nahradily kříže dřevěné. Litinové kříže
mohou mít opět řadu variant, liší se velikostí, výzdobou samotných křížů, výškou a tvarem podstavců. Velké
množství litinových křížů bylo zničeno v letech 1948 až 1989, v některých lokalitách programově a v některých
náhodně. Převážně však od roku 1949, kdy byla zakládána JZD (kolektivizace vesnice po vzoru SSSR), kde byly
pole soukromých vlastníků slučovány a meze rozorávány. Litinové kříže pak smutně končily na dvorech
sběrných surovin a byly přetaveny.
Materiál tvoří opracovaný kámen, či více kamenů na sobě, litinové tělo ve znamení kříže a zlacené či
stříbřené detaily. Přední plocha podstavce či nástavce bývá zdobena rámováním, někdy je zde vytesán
letopočet, iniciály, úmysl, pro který byl kříž postaven, grafický symbol (srdce, kříž, meč, sekyra atd.), později
i delší texty. Pamětní kříže byly stavěny jak v zastavěných oblastech, tak mimo ně.
V naší obci máme čtyři litinové křížky na kamenném podstavci a jeden pamětní-hraniční kámen:
1. Křížek na návsi
Jedná se o křížek postavený na
opracovaném
kameni.
V minulosti
se
u
křížku
zastavoval každý pohřební
průvod, který procházel obcí a
lidé se zde pomodlili za
zemřelého. Dnes již zesnulý pan
Stručovský často vzpomínal
příhodu, kdy došlo k poškození
(ulomení) křížku a druhý den
přišlo na obec velké krupobití.

2. Křížek na Slavice
Křížek zde nechala postavit na
hranici svého pole
rodina
Šabatovic. Z jejich rodu již
v Mikulovicích nikdo nežije.
Křížek symbolicky děkoval za
uzdravení a prosil za dobrou
úrodu na polích. Křížek se
nachází za hranicí obce
Mikulovice na levé straně cesty
na Slavice.
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3. Křížek na Kojetice
Na křížku je doposud viditelně
červeným písmem napsán
letopočet 1910. Křížek zde
nechala
postavit
rodina
Zapletalova. Nachází se po
pravé straně cesty z Mikulovic
do Kojetic. Tato rodina již
v Mikulovicích také nežije.
Pocházela z domu, kde dnes
bydlí Venhodovi.

4. Křížek na Horní Újezd
Je zde dodnes vidět úmysl, se kterým byl
postaven. Viz citace: “Tento svatý kříž postaven
ku poctě a slávě Boží v jubilejním roce sv. Crila a
Methoda od Josefa a Anny Tomkových
z Nikolovic – 1885”. Křížek se nachází ještě
v obci Mikulovice, na pravé straně při výjezdu
z obce na Horní Újezd. Rodina Tomkových
bydlela v domě, kde dnes bydlí Bednářovi.

5. Hraniční-pamětní kámen
Jedná se o kamenný opracovaný monolit, na
kterém je vytesán letopočet 1871. V horní části
se nachází malovaný obrázek beránka. Původ
tohoto hraničního kamene neznáme, ale
s největší pravděpodobností se jedná o kámen,
který vytyčoval hranici mezi obcí Mikulovice a
Horní Újezd. Kámen se nachází na pravé straně
od Horního Újezda na odbočce na polní cestu
k vodárně.

Nejčastěji kříž označoval:









rozcestí, křižovatku,
označení hranice pozemků,
hranice správních území obcí,
poděkování za uzdravení a prosby za dobrou úrodu na polích.
místo významné události,
bitvy,
neštěstí,
naves.
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Babický případ
V roce 2021 uplyne 70 let od
Babických událostí, ve kterých se spojují
tragické osudy obětí zločinu i obětí
komunistické justice, atmosféra strachu,
postup režimu proti katolické církvi, tlak na
malé zemědělce a sedláky (1) v rámci
nucené kolektivizace (2). Kolektivizační
kampaň vedená KSČ od roku 1949 se na
mnoha místech Československa setkala
s mimořádným
odporem
proti
združstevňování venkova. Všude přítomná
propaganda
ovlivnila
osudy
mnoha
nevinných lidí i na zdánlivě nevýznamném regionu Vysočiny, který po únorovém komunistickém převratu v
1948 znatelně vzdoroval.
Babické události se nešťastně několika fragmenty dotkly i naší obce. Ať už vypálením Dvořákovy
stodoly u Mikulovic (3) nebo osobou pátera Františka Pařila, toho času farář v Horním Újezdě, který v naší
mikulovické škole vyučoval náboženství a byl tehdejším režimem v rychlém soudu popraven (4).
Babický případ se jistě týká i mnoha z Vás, dosud žijících pamětníků, kteří měli tenkrát strach o čemkoliv z
tohoto tématu mezi sebou hovořit. Prostý fakt, že nikdo nemohl věřit nikomu byl všudypřítomný. A také ztráta
některých Vašich babických spolužáků, kteří byli ze dne na den z Babic trvale vystěhováni na pracovní statek
do Litoměřic (5).
V naší obci naštěstí k vystěhování vybraných sedláckých rodin nedošlo. Byla to doba temná, kdy se tehdejší
režim snažil vypořádat s katolickou církví, která si ve společnosti zachovávala velký vliv a zároveň byla jedním
z nejvýraznějších protipólů komunistického vidění světa. Nejvíce se tak dělo na Vysočině, mezi jejichž základní
hodnoty tradičně patřila půda a katolická církev. (Citace ze situační zprávy ONV o církvi 1948-1951:
“V nynějším přechodu od kapitalistické společenské soustavy k socialismu představuje církev katolická poslední
baštu reakce u nás, kterášto bašta musí být dobyta a církev zapojena do budovatelského úsilí našeho lidu“).
Přijměte prosím tyto stránky jako zamyšlení a připomínku na dobu nedávno minulou, která se dotkla také
naší obce. Nebyla jednoduchá a hlavně v ní umřelo mnoho nevinných lidí. Za pár let už mezi námi nebudou
žádní pamětníci, kteří dosvědčí, jak tvrdá doba to byla, jak jim ovlivnila životy a koho jim navždy vzala.

1)

2)

3)
4)

Soukromě hospodařící zemědělci dříve nazývání drobní a střední rolníci, vetší zemědělci byli sedláci
(vlastnící větší množství pozemků a statek) nebo také hanlivě kulaci. Kulak je ruské označení pro střední
až bohaté rolníky.
Kolektivizace zemědělství a zakládání Jednotných zemědělských družstev JZD tj. přeměna soukromého
zemědělství na kolektivní, po vzoru SSSR. Začala dobrovolným vstupem. kdy členové družstva společně
spravovali orné plochy, až po vstup nucený, kdy došlo k tzv. vyvlastnění hospodářství. Za toto období
bylo vystěhováno asi 3000 sedláckých rodin, které se nechtěly vzdát svých pozemků, dobytka a statků
ve prospěch společných JZD.
Dvořákova tzv. Panská stodola. Nacházela se na mírném kopečku, po pravé straně cca 300m za
odbočkou na koupaliště. Směr Slavice.
Pamětníci vzpomínají, že páter Pařil měl velmi přísnou povahu a často používal rákosku. Na základě
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5)

Babických událostí byl popraven. Přátelil se s rodinou Berounovou, která měla koně a často pana faráře
vozila do mikulovické školy na náboženství. Berounovi bydleli v domě, kde dnes bydlí Zadražilovi. (páter
Pařil byl popraven 3.8.1951)
Dne 21. Července 1951 vystěhováni z Babic pouze s osobními věcmi autobusem na státní statek
Litoměřice – farma Ploskovice, dále pak farma Trnovany.

Místopis – stručný náhled na naši a sousední obec v roce 1950
Mikulovice:
Malá, historicky čistě česká obec. V roce 1950 měla 73 domů a
286 obyvatel. V roce 1930 se 337 obyvatel přihlásilo k církvi
římskokatolické, dva k církvi československé, dva k evangelíkům,
pět bylo bez vyznání. V období první republiky zde byla jediná
samostatná politická organizace strany agrární. Ve volbách 1946
zvítězila komunistická strana s 82 hlasy, druhá byla strana
národně socialistická s 59 hlasy. Třetí strana lidová se 49 hlasy,
poslední sociální demokraté získali 10 hlasů. Na konci června
1951 došlo v Mikulovicích k zapálení Dvořákovy (tzv. Panské)
stodoly. Údajně shořelo 20 vagónů slámy JZD Třebíč v hodnotě asi
jeden milion korun československých (*1).
Horní Újezd:
Malá historicky čistě česká obec. V roce 1950 měla 96 domů a
346 obyvatel. V obci byla od první republiky četnická stanice, od
roku 1945 stanice Sboru národní bezpečnosti (SNB). V roce 1930
se 439 obyvatel přihlásilo k církvi římskokatolické, pět k církvi československé, devět k evangelikům a jeden
bez vyznání. V obci byla v období první republiky jediná samostatná politická organizace agrární strany. Ve
volbách roku 1946 zvítězila strana lidová se 121 hlasy, druhá byla strana národně socialistická s 81 hlasy, třetí
komunistická s 66 hlasy a poslední sociální demokracie získala 2 hlasy. Z obce pocházel Antonín Mytiska, jeden
ze střelců v Babické škole, který přežil zátah SNB a vojska v žitném poli (vpravo za Babicemi směrem na
Bolíkovice), který byl popraven 3. srpna 1951 v babickém procesu. Působil tam také farář páter František Pařil,
další popravený za údajné podporování teroristické činnosti (*2).

Výběr z důležitých datumů:
25. února 1951
17. června 1951
19. června 1951

29. června 1951

L. Malý se objevuje v Rokytnici nad Rokytnou a navštěvuje na faře svého spolužáka
z Gymnázia pátera Jana Bulu. (Popraven 20.5.1952)
Zatčen babický farář páter Václav Drbola. (Popraven 3.8.1951)
L. Malý, Mytiska a Plichta starší zapálí za pomocí dvaceti litrové konve s benzínem
Dvořákovu stodolu naplněnou slámou v Mikulovicích. Stalo se kolem 23 hodiny. V té
době se ve stodole nacházelo dle dobových záznamů několik vagonů slámy v hodnotě 1
201 614 Kčs. Stodola byla velká a na obě strany měla velká vrata. Pachatelé po zapálení
odešli bez obav přes obilné pole směrem na Horní Újezd do svého úkrytu na poli u
Lažan. Jelikož v těchto místech ještě nehlídkoval nikdo ze sboru bezpečnosti.
L. Malý, Mytiska a Stanislav Plichta provedou přepad domu újezdního tajemníka
Jaroslava Kruly v Horním Újezdě a pro zastrašení zastřelí prase.
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2. července 1951

3. července 1951
5. července 1951
12. července 1951
13. listopadu 1951

L. Malý, Mytiska, Ant. Plichta a St. Plichta realizují přepad MNV (Místní Národní Výbor)
v Babicích, kde se od 21:00 hodin konala schůze čtyř funkcionářů o dodávkách obilí ze
žní. Ve 22:25 vstoupili Mytiska a L. Malý do vbudovy babické školy, kde se v přízemí
vlevo nacházela kancelář místního MNV. Všem čtyřem fukcionářům nařídili, aby vyšli ven
na chodbu a otočili se čelem ke schodům. Prvního funkcináře (předseda MNV Tomáš
Kuchtík) zastřelil L. Malý. Na další funkcionáře vystřelil Mytiska samopalem. Na místě
zůstali ležet tři mrtví a jeden postřelený.
V žitném poli u Bolíkovic v 19:30 jsou tito čtyři pachatelé (původní zpráva SNB uvádí
pojem teroristé) objeveni a zneškodněni. Jeden z nich Ant. Mytiska se vzdal.
V Horním Újezdě byl zatčen páter František Pařil.
v Jihlavě v Dělnickém domě začíná první proces se 14 obviněnými.
V Třebíči v bývalém kině SPUTNIK se koná druhý Babický proces. V některých
dokumentech narazíme na informaci, že zmíněný proces byl veden v protější Sokolovně.

Doslov:
Ústředním negativním hybatelem babických událostí je Ladislav Malý (při psaní letáků se podepisoval
kapitán Ladislav), který vyrůstal několik let v Kojeticích, jeho otec zde byl velitel četnické stanice. Dále žil
krátce i ve Starči a navštěvoval Gymnázium v Moravských Budějovicích. Jeho první větší srážka se zákonem
byla v roce 1949, kdy se o něho začala zajímat STB. Plánovaný soud s Malým se však neuskutečnil. Následuje
jeho útěk do Rakouska (v té době nebyly hranice ještě neprodyšně uzavřeny), kde se pak pohybuje mezi Vídní a
Mnichovem. Zde se zkontaktoval s americkou službou CIC, ve které se zapojuje do jejich aktivit. Dostává na
starosti finance a vyplácí agenty chodce, kteří plní prozápadní úkoly v Československu. V lednu 1951
defrauduje přidělené peníze v Rakousku a utíká zpět do Československa, do kraje, ve kterém vyrůstal a začne
ho terorizovat (únor 1951) (*3).
Pan docent Michal Stehlík charakterizuje tohoto člověka jako nespolehlivého a nebezpečného psychopata,
jehož činy strhly lavinu obrovské tragédie. Spojitost L. Malého s STB se nepodařilo nikdy věrohodně prokázat.

Mnoho z Vás se jistě zastaví nad
otázkou, proč mají v Babicích dodnes
památník ještě z dob minulého režimu.
Navíc s výrazným symbolem srpu a kladiva.
Dle informace od bývalého pana starosty
Vechety, bylo v obci na toto téma
uspořádáno referendum. Většina občanů se
vyjádřila, ponechat pomník ve stavu a na
stejném místě, jak byl postaven. Pomník je
věnován Tomáši Kuchtíkovi, Bohumíru
Netoličkovi a Josefu Roupcovi.

*1,2,3, Citace a data jsou převzaty z knihy „Babické vraždy 1951“ (2016) od doc.PhDr. Michala Stehlíka Ph.D. ,
Fotografie: 1. Babická škola 2. Plánek hlavních míst babického případu 3. Babický památník v centru obce
Zpravodaj obce Mikulovice
37

Služby pro občany

X.
Obecní úřad Mikulovice
Úřední hodiny:
Starosta:

středa 18-19 hod
Tel. 724 186 635

Pravidelné poplatky za svoz TKO a psy
500 Kč / osoba
100 Kč / za každého psa

TKO:
Poplatek za psa:

Výběr poplatků bude probíhat v dubnu 2021. Preferujeme na účet u KB č.ú. 17120711/0100, popřípadě
hotově v úředních hodinách obce.
ID datové schránky: 3pvbz9c
Internetové stránky obce:
e-mail:

www.mikulovice.info
info@mikulovice.info
zpravodaj@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
07.00-11.00h
07.00-09.30h
07.00-11.30h
07.00-11.45h

Kojetice
Výčapy
Kojetice
Čáslavice
Kojetice

11.45-12.30 prevence
14.00-18.00 Kojetice
09.30-12.30 prevence
13.30-15.30h Výčapy
11.45-12.30 prevence
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Každý lichý týden

Lékárna Kojetice - Pharm. Dr Eva Mikolášková tel. 604 940 582
Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

07.00-12.00h
14.00-18.00h
07.00-11.00h
zavřeno
07.00-12.00h

Nemocnice Třebíč
Telefon:

568 809 111

Poruchová služba
V případě zaznamenání poruchy volejte na následující telefonní čísla:
elektřina:
zemní plyn:
voda:

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

Pošta Kojetice
Tel: 954 267 523
Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

15:00 – 18:00
08:00 – 11:00
15:00 – 18:00
08:00 – 11:00
08:00 – 11:00

Jízdní řády - tel.
www.idos.cz
Bus
MAD
Vlak

568 606 602
568 606 609
972 642 611

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
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V příštím vydání zpravodaje

