I.

Úvod

Vážení spoluobčané,
nestihli jsme ani dočíst (obrazně řečeno) pětadvacátý ročník zpravodaje obce Mikulovice a už máme v rukou
šestadvacáté vydání. Tradičně Vás chceme informovat o tom, co se v naší obci událo, nebo co připravujeme.
V uplynulém roce jsme nemohli uskutečnit všechny naplánované společenské akce. Například tradiční dětský
karneval, který patří mezi největší a nejznámější akce v obci. Nepodařilo se nám uskutečnit ani první Setkání seniorů
Mikulovic nebo Setkání u vánočního stromu s dechovou hudbou Horané. Tato akce byla odvolána na poslední chvíli.
Našim velkým společným nepřítelem je současná epidemiologická situace ve světě. Díky ní jsme všichni velmi významně
omezováni v osobním životě a ohrožováni na zdraví i na životech. Pevně věřím, že se situace ve světě zlepší natolik, že
nás nadále nebude omezovat. Zdraví nás všech je však daleko důležitější.
V letních měsících byla epidemiologická situace trošku příznivější. Bylo možné uskutečnit alespoň pouťové posezení na
dětském hřišti se skupinou DUO ARCONA a nohejbal trojic. Obě akce se velmi vydařily.
Uplynulý rok 2021 se však nesl především v duchu výstavby vodovodu. Podrobnější informace o ní naleznete
dále v tomto zpravodaji. Veřejný vodovod ještě není zkolaudován a už připravujeme další velkou akci, která se naší obci
nevyhne. Jedná se o stavbu splaškové kanalizace, která bude technicky i finančně podstatně náročnější. Krátkou
informaci o připravované výstavbě kanalizace také naleznete na stránkách tohoto zpravodaje. Naplánovány jsou i další
investiční akce, jejichž realizace bude závislá na poskytnutí dotací z krajských nebo státních rozpočtů.
Co nového, nepředvídaného nám přinese nový nadcházející rok 2022 nikdo neví. Přál bych Vám všem i sobě,
abychom ho prožili spokojeně, ve zdraví, abychom nemuseli přemýšlet nad tím, zda můžeme jít na koncert, do kina,
nebo do restaurace či kavárny. Bude to tradičně i rok volební. Po čtyřech letech budeme volit nové zastupitelstvo obce.
Závěrem chci znovu poděkovat všem spoluobčanům, kteří obci pomáhají nejen při různých společenských,
sportovních a kulturních akcích, ale i těm, kteří si všímají třeba jen drobných nedostatků či závad na obecním majetku,
které buď vyřeší sami, nebo oznámí některému ze zastupitelů či na obci. Jsem si velice dobře vědom toho, že současný
vzhled obce není ideální, zejména po stavbě vodovodu. Bude však ještě chvíli trvat, než trošku „prokoukne“. Proto vás
prosím o trpělivost a další spolupráci. Problémy se dají řešit různě, třeba i na sociálních sítích, kde může dojít i k jejich
záměrnému zkreslování. Nejsem příznivcem tohoto způsobu řešení potíží na obci. Upřednostňuji přímou komunikaci.
Případný problém mi můžete neprodleně sdělit např. telefonicky. Pokud je to v mých silách, řeším věci bezodkladně.
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych vám touto cestou popřál v novém roce 2022 hodně štěstí, pohody, vzájemného porozumění,
tolerance, a hlavně pevné zdraví!
Jaroslav Kunst
starosta

Vážení spoluobčané,
V roce 2022 končí naše 4leté volební období. Byla to cesta plná nových zkušeností a možností. Za úspěch
považuji všechno, co se podaří udělat pro zlepšení života občanů v naší obci. Chtěla bych touto cestou poděkovat těm,
kdo se jakkoli podíleli na realizaci všech akcí a přispěli k dobrým sousedským vztahům.
Přeji Vám vše dobré do nového roku i do těch následujících
Martina Švihálková
místostarostka
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Akce a události roku 2021

II.
Tříkrálová sbírka 2021

Tříkrálová sbírka v naší obci proběhla od 15. – 16. ledna 2021. Vybralo se v ní
6 971 Kč. Děkujeme všem dárcům, kteří Tříkrálovou sbírku finančně podpořili a take
našim koledníkům, kteří tuto velmi prospěšnou a záslužnou činnost každoročně
organizují. Sbírka letos byla díky COVIDU provedena jinou formou. Kasička, do které jsme
mohli vkládat své příspěvky byla vystavena v místní prodejně COOP.
Děkujeme rodině Černých za organizaci sbírky

MIKULOVICE OPEN 2021

V sobotu 26. 6. 2021 se uskutečnil již 19. ročník nohejbalového turnaje trojic pod názvem „Mikulovice
Open 2021“. Turnaje se zúčastnilo 10 mužstev. Hrálo se systémem na dvě skupiny s nástavbou play-off,
vyvrcholením byly zápasy o umístění a finále. Účelem těchto turnajů je si zasportovat, pobavit se
a setkat se s přáteli, což se doufáme povedlo. Nakonec ve výborném finále zvítězilo a obhájilo loňské prvenství
družstvo Lovci ve složení Ludvík, Lukáš a Tomáš Svobodovi (otec a synové). Nejlepším hráčem turnaje byl
vyhlášen Ota Nikrmajer, nejstarším Ludvík Svoboda a nejmladším Vojta Skoumal.
Konečné pořadí turnaje:
1.
2.
3.
4.

Lovci (Ludvík, Lukáš a Tomáš Svobodovi)
El Pupino (Cejpek, Široký, Nikrmajer, Vaníček)
Klokani (Kosejk, Prokop, Hrbáček)
Masudo (Maštalíř, Suchna, Doležal)

5. – 10. místo:
Kailas (Svoboda, Příhoda, Cejpek)
Junioři (Krčál, Žampa, Navrkal)
Rafani (Dener, Rymeš, Syrový)
Ci Koki (Vyhnálek, Cejpek, Kočár)
Senioři (Přibyl, Skoumal, Pánek)
9.A (Novotný, Tomek, Eberl)
Hlavní rozhodčí – Jan Vaníček
Letošní turnaj byl specifický v tom, že se uskutečnil jen několik dní po tragické události zasažení
tornádem na Jižní Moravě. Z tohoto důvodu se pořadatelé rozhodli veškerý výtěžek z občerstvení věnovat na
pomoc lidem postiženým touto událostí. Spontánně tak vznikla sbírka všech zúčastněných hráčů a diváků
včetně Hasičů Mikulovice. Po dohodě se starostou obce panem Jaroslavem Kunstem celá sbírka ve výši 14.500
Kč putovala do obce Mikulčice.
Ještě jednou všem zúčastněným sbírky děkují pořadatelé
Jiří Stručovský a Zdeněk Tomek
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Pouť
Oblíbené pouťové oslavy se v naší obci historicky konají v čase kolem 29. června v souvislosti
s termínem posvěcení kostela sv. Petra a Pavla v Horním Újezdě. Ty letošní se již potřetí odehrály v prostoru
dětského hřiště. Zájem o vystoupení hudební skupiny DUO ARCONA byl velký, tancovalo se až do ranních
hodin. Oslav se zúčastnila více než stovka domácích a hostů. Pro děti byl jako již tradičně připraven skákací
hrad, který si opět moc užily. Za pomoc při organizaci této akce děkujeme zejména místním spolkům,
organizacím a dobrovolníkům. Akci finančně podpořila obec Mikulovice.
Velmi všem děkujeme za účast a těšíme se na další ročník
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Dětský den

III. ročník dětského dne se konal na hřišti dne 4. 9. 2021. Děti i dospělí absolvovali trasu téměř 1,3 km
dlouhou podél Štimberka, skrze Čarodějnice a okolo rybníčku na Důlkách zpátky na hřiště. Na cestě je čekalo
hodně úkolů, které si připravili naše děvčata a dospělí. Na dětském dni nechyběl skákací hrad a pár
překvapení. První se týkalo seznámení dětí se záchranou službou „Autoslužby Jaša s.r.o“. Zde se děti blíže
seznámily s vybavením a postupem při převozu záchranným vozem. O úžasný závěrečný zážitek na kterém
jsme mohli všichni obdivovat a vyzkoušet jízdu na motorové tříkolce, se postaral Laďa P. se svými kamarády a
konvojem 15 motorových tříkolek.
Chtěla bych na tomto místě poděkovat všem, a že nás není málo (realizační tým tvoří cca 50
pořadatelů, kteří přispěli nápady, pomocí s realizací od navrhnutí plakátu, přípravy trasy , občerstvení, nápojů
a posktnutí el. energie po závěrečný úklid , bez nichž by se tento den neuskutečnil). Zároveň bych chtěla
poděkovat všem, kteří si to na tento dětský den přišli užít. Byl opravdu velmi vydařený.
Moc děkujeme Martina Švihálková
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Drakiáda
Dne 16. 10. 2021 se v
prostoru bývalých čarodějnic
konala první Drakiáda. Přehlídku
cca 20 draků doprovázelo velmi
příznivé počasí. Děti si mohly
opéci špekáčky, marshmallow,
pro dospělé byl připraven na
zahřátí punč.
Děkuji všem za pomoc při
přípravě
a
hlavně
všem
zúčastněným.

Vítání občánků

31. října obec Mikulovice přivítala 6 nových občánků do života v Mikulovicích. Jsme velmi rádi, že se
naše obec rozrůstá a přejeme jim a jejich rodinám hodně zdraví a spokojený život.

5

Mikuláš, Čerti a Barborky
V prosinci naše nejmenší
navštívily Barborky a Mikuláš. Děti se
tak mohly těšit na sladkou odměnu
za básničku, nebo písničku, kterou si
předem
pilně
připravovaly.
Děkujeme místní mládeži za pomoc
s přípravou a samotnou nadílkou.

Silvestrovský výšlap
V pátek 31. prosince se
skupina místních vydala na tradiční
výšlap na Pekelný Kopec. Sraz byl
jako obvykle v 10:00 hodin u
Obecního úřadu, odkud pochod
začal. Pěší tůra trvala celé dopoledne
a v cíli si každý mohl opéct špekáček
nebo vyšlápnout na rozhlednu.
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Hospodaření obce

III.
ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 2022

Likvidace veškerého opadu z naší obce probíhá v souladu s platnou legislativou a na základě smluvních
vztahů v daném kalendářním roce.
Každý občan v naší obci v uplynulém roce 2021 zaplatil za likvidaci veškerých odpadů 500 Kč na osobu. Ostatní
náklady hradí obec Mikulovice.
Mnozí z nás si myslíme, že se jedná pouze o cenu za odpad, který dáváme do své popelnice, tzv. směsný. Je
nutné si však uvědomit, že obec má i další náklady spojené s likvidací veškerého tříděného odpadu.

Směsný komunální odpad
Je to převážně domovní odpad, který soustřeďujeme do popelnic. Svoz tohoto druhu odpadu je
smluvně zajišťován firmou Petr Ferkl, Rokytnice na Rokytnou. Následně je likvidován na skládce v Petrůvkách,
kde je dále zpracováván na třídících linkách.
Je velmi důležité, abychom v následujících letech věnovali zvýšenou pozornost třídění směsného odpadu. Je
prokazatelné, že v nádobách určených pro tento druh odpadu v naší obci, se objevuje odpad, který tam
nepatří. Tuto záležitost musíme velmi intenzivně řešit. V popelnicích se objevují komodity, které je nutné třídit
(např. papír, sklo, plasty, elektrospotřebiče, nebezpečné odpady…např. plechovky od barev, polystyren a
v neposlední řadě i biologicky rozložitelný odpad).
Třídění směsného odpadu bude v následujících letech vyžadovat větší zodpovědnost od nás všech. Podmínky
k likvidaci odpadů, které bude muset každá obec splnit jsou jednoznačné. V současné době třídíme směsný
komunální odpad cca v 38 % celkového sledovaného objemu za oblast Třebíčsko. Do roku 2025 to bude muset
být min. 65 %. V následujících letech se budou podmínky stále zpřísňovat. Firma ESKO-T, s.r.o. již od nového
roku 2022 avizuje zvýšení ceny za skládkování jedné tuny směsného odpadu z 800 Kč na 900 Kč.
Tříděný odpad
Odpad, který odkládáme do barevných plastových nebo jiných kontejnerů, sváží z naší obce firma
ESKO-T, s.r.o. Třebíč. V souvislosti s tříděním tohoto odpadu nepatříme mezi vyznamenané „dodavatele“, ale
s množstvím cca necelých 20 tun vytříděných odpadů za rok 2021 patří naše obec mezi úspěšné. V těchto
kontejnerech se však objevují odpady, které je nutné znovu třídit.
Apeluji znovu na všechny občany, aby se zamysleli na tím, že životní prostředí máme jen jedno a každý z nás
může významně přispět ke zdraví občanů v obci.
Nesplní-li obec výše uvedené podmínky, budou jistě následovat sankce, které si budeme muset obhájit. Při
nepříznivé situaci bude muset obec v dalším období přistoupit k navýšení poplatků za likvidaci odpadů.
S účinností od 1. 1. 2022 obec Mikulovice vydala dvě Obecně závazné vyhlášky. č 1, která stanovuje systém
likvidace odpadů na rok 2022 a č. 2 za poplatek za jejich likvidaci. Tyto obecní předpisy jsou k nahlédnutí
v úřední hodiny na obecním úřadě nebo na internetových stránkách info@mikulovie.info.
Je evidentní, že množství odpadů všeobecně soustavně narůstá a cena za jeho likvidaci bude narůstat
samozřejmě také.
PROSÍM, TŘIĎME ODPAD, VRÁTÍ NÁM TO ZDRAVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ!
Doporučujeme navštívit internetové skládky https://www.esko-t.cz/
Jaroslav Kunst
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Nejvýznamnější položky z účetnictví

Přijaté dotace

Text
Dotace z Kraje Vysočina na výkon státní správy

Částka v Kč
70 800

Dotace na Volby do PS z toho profinancováno 18 800 Kč

31 000

Dotace na projekt HDPE optická síť I. etapa
Dotace z Mikroregionu Rokytná – dětské hřiště

250 000

Dotace na projekt Vodovodní přípojka – sportovní a kulturní zázemí na kopci

100 000

14 286

Poskytnuté dary, dotace a příspěvky
Text
Dar Mikulčice - tornádo
Dar Nemocnice Třebíč
Dar na charitu Třebíč
Příspěvek Mikroregionu Rokytná
Příspěvek Vodovody a kanalizace
Příspěvek svazku Komunální služby a územní rozvoj
Příspěvek hasičům Jaroměřice
Příspěvek na činnost COOP

Částka v Kč
10 000
4 000
4 000
4345
2 230
1 115
27 864
40 000

Nejvýznamnější investice v Kč
214 964
515 500
487 000
3 000 000

Vodovodní přípojka – hřiště na kopci
Mikulovice optická síť I. etapa
Mikulovice optická síť II. etapa
Mikulovice - vodovod
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Informace ze zasedání zastupitelstva obce - nejdůležitější usnesení v roce 2021
Usnesení zastupitelstva obce v roce 2021
Usnesení č. 315/13/01/2021 ZO schvaluje zpracování a podání žádosti o dotaci na výstavbu obecních bytů akce „Výstavba bytů
v bývalé obecní škole – Mikulovice firmou GRANTECH s.r.o., Moravské Budějovice.
Usnesení č. 329/10/03/2021
ZO schvaluje vybudování kontejnerového stání na tříděný odpad, na obecním pozemku p. č. 1636
(za objektem stodoly p. č. st. 59, vlastník Černý Miroslav). Stavba bude provedena po dokončení vodovodu a kanalizace v obci.
Usnesení č. 334/10/03/2021
ZO schvaluje geodetické zaměření obecní cesty p. č. 320 v k. ú. Mikulovice, za účelem její obnovy.
Jednáním ve věci pověřuje starostu obce.
Usnesení č. 337/10/03/2021
ZO odkládá rozhodnutí o schválení vestavby obecní bytů v budově bývalé školy č. p. 47 na další
jednání zastupitelstva. Vestavba bytů v budově bývalé školy je podmíněna získáním výhodné dotace, popř. poskytnutím
finanční půjčky.
Usnesení č. 347/02/06/2021
ZO schvaluje provedení terénních úprav (navezení a vyrovnání zeminy) na pozemku p. č. 411/1
v obci a k. ú. Mikulovice.
Usnesení č. 348/02/06/2021
ZO schvaluje provedení oprav elektroinstalace v obecní budově Domu sportu a kultury č. p. 81 a
návrh smlouvy o dílo na vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby (DPS), název akce „Opravy
elektroinstalace DSK Mikuovice“, mezi obcí Mikulovice a Ing. Karlem Tomkem, Třebíč za cenu 91.650 Kč. Podpisem smlouvy
pověřuje starostu obce.
Usnesení č. 351/02/06/2021
ZO schvaluje opravu části místní komunikace (nový asfaltový povrch) u č. p. 60 (Pour Petr) – točna
vozidel svážejících komunální odpad a vozidel IZS. Dalším jednáním ve věci pověřuje starostu obce, včetně podpisu smlouvy.
Usnesení č. 353/02/06/2021

ZO schvaluje záměr prodeje vodní plochy (koupaliště) parcelní číslo 310/3 v obci a k. ú. Mikulovice.

Usnesení č. 354/02/06/2021

ZO schvaluje nového správce Domu sportu a kultury Oskara Maláče, Mikulovice č. p. 37.

Usnesení č. 357/02/06/2021
tisíc Kč.

ZO schvaluje uvolnění finanční částky z rozpočtu obce na Dětský den 28. 8. 2021 ve výši max. 20

Usnesení č. 358/02/06/2021
ZO schvaluje použití dotace z Nadace ČEZ prostřednictvím mikroregionu Rokytná – ekologický
mikroregion ve výši 14.268 Kč pro rok 2021 na zakoupení herního prvku na dětské hřiště za hasičskou zbrojnicí.
Usnesení č. 361/02/06/2021
ZO schvaluje realizaci stavební opravy vstupní rampy včetně schodiště u obecní budovy č. p. 79
(prodejna potravin). Dalším jednáním ve věci a podpisem smlouvy o dílo pověřuje starostu obce.
Usnesení č. 362/02/06/2021
ZO schvaluje zpracování prováděcí projektové dokumentace na vestavbu bytů v budově bývalé
školy č. p. 47 v obci Mikulovice za nabídkovou cenu 354.530 Kč a návrh smlouvy o dílo mezi obcí Mikulovice a firmou STABO
MB s.r.o., Moravské Budějovice, jejímž podpisem pověřuje starostu obce.
Usnesení č. 363/02/06/2021
křovinořezu.

ZO schvaluje uvolnění finanční částky z rozpočtu obce do max. výše 25 tisíc Kč na zakoupení nového

Usnesení č. 364/02/06/2021
ZO schvaluje ukončení nájemní smlouvy o pronájmu nebytových prostor Domu sportu a kultury
(Hospůdka), mezi obcí Mikulovice a panem Janem Nechvátalem k 30. 6. 2021.
Usnesení č. 374/21/07/2021
ZO schvaluje realizaci a návrh smlouvy o dílo akce „Víceúčelové hřiště Mikulovice“, kterou následně
uzavře s vítězným uchazečem výběrového řízení, firmou Geo-stav Valeč s.r.o., Valeč 142.
Usnesení č. 375/21/07/2021
ZO schvaluje uvolnění finanční částky z rozpočtu obce Mikulovice pro rok 2021 ve výši 10 tisíc
korun českých na pomoc obci Mikulčice, která byla zasažena ničivým tornádem. Výše uvedené prostředky budou poukázány
na transparentní účet obce Mikulčice č. 299 222 440/0300.
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Usnesení č. 377/21/07/2021
ZO schvaluje prodej obecního pozemku (vodní plocha), vč. stavby vodní nádrže p. č. 310/3 v k. ú.
Mikulovice a návrh kupní smlouvy mezi obcí Mikulovice a Luďkem Bednářem, Zámecká 565/46, Třebíč. Podpisem smlouvy
pověřuje starostu obce.
Usnesení č. 378/21/07/2021
ZO schvaluje návrh smlouvy o poskytnutí dotace z Fondu Vysočiny, programu Obnova venkova
Vysočiny, mezi obcí Mikulovice a Krajem Vysočina ve výši 100 tis. Kč na akci „Sportovnímu a kulturnímu zázemí Mikulovice“
vodovodní přípojka. Podpisem smlouvy pověřuje starostu obce.
Usnesení č. 380/21/07/2021
ZO schvaluje návrh smlouvy o poskytnutí dotace z Fondu Vysočiny, dotačního titulu Optická síť
Mikulovice - 2. etapa ve výši 250 tis. Kč, mezi obcí Mikulovice a Krajem Vysočina ve výši 250 tisíc korun českých. Podpisem
smlouvy pověřuje starostu obce.
Usnesení č. 387/08/09/2021
ZO bere na vědomí schválená rozpočtová opatření obce č. 6 a 7 za rok 2021.
Instalace silničních obrub ve spojení se stavbou „Průtah obcí Mikulovice po výstavbě vodovodu a kanalizace“ (průtah bude
financovat Krajská správa a údržba silnic Vysočiny KSÚSV).
Usnesení č. 390/08/09/2021
tisíc korun českých.

ZO schvaluje uvolnění finanční částky z rozpočtu obce na opravu rozhlasové aparatury do výše 20

Usnesení č. 392/08/09/2021
ZO schvaluje zhotovení projektové dokumentace a návrh smlouvy o dílo na akci „Vestavba bytů v
obecní škole č. p. 47 (bývalá Základní škola Mikulovice), zhotovitel Stabo MB s.r.o., Moravské Budějovice. Podpisem smlouvy
pověřuje starostu obce.
Usnesení č. 401/20/10/2021
ZO schvaluje uzavření smlouvy s novým dodavatelem elektřiny do obecních budov (obecní úřad č.
p. 16, Dům sportu a kultury č. p. 81, obecní vodárna, veřejné osvětlení (VO), budova bývalé školy č. p. 47 – mimo obecní byt),
a to v souvislosti s ukončením činnosti současného dodavatele, společnosti Bohemia Energy.
Usnesení č. 402/20/10/2021
ZO schvaluje uvolnění finanční částky z rozpočtu obce ve výši 1.000 Kč jako jednorázový finanční
příspěvek každému narozenému dítěti, které je přihlášené k trvalému pobytu v obci Mikulovice.
Usnesení č. 403/20/10/2021
ZO schvaluje uvolnění finanční částky z rozpočtu obce do max. výše 5 tis. korun českých na
občerstvení při akci DRAKIÁDA 2021 Mikulovice dne 16. 10. 2021.
Usnesení č. 405/20/10/2021
ZO schvaluje zřízení nového kontejnerového stání na obecním pozemku p. č. 1638, obecní cesta,
křižovatka u č. p. 58 ve směru k tzv. místní části „dvůr“. Podpisem smlouvy o dílo, výběrem dodavatele a ve věcech
technických pověřuje starostu obce.
Usnesení č. 413/15/12/2021

ZO schvaluje vyrovnaný rozpočet obce na rok 2022 ve výši 5 521 956 Kč v příjmech i výdajích.

Usnesení č. 414/15/12/2021
ZO schvaluje střednědobý výhled rozpočtu obce na rok 2023 v příjmech i výdajích ve výši 3 600 000
Kč a rok 2024 ve v příjmech i výdajích ve výši 3 200 000 Kč.
Usnesení č. 425/15/12/2021
ZO schvaluje uzavření Smluv o sdružených dodávkách elektřiny ze sítě nízkého napětí mezi obcí
Mikulovice a dodavatelem E.ON Energie, a.s., F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice
Usnesení č. 430/15/12/2021
ZO schvaluje poskytnutí dotace COOP družstvu HB na provoz prodejny potravin a drogistického
zboží v obci Mikulovice na rok 2022 ve výši 40 000 Kč. Podpisem smlouvy pověřuje starostu obce.
Usnesení č. 431/15/12/2021
ZO schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 7 000 Kč místní organizaci Tělovýchovná jednota
Mikulovice na činnost v roce 2022.
Usnesení č. 436/15/12/2021
ZO schvaluje uvolnění finanční částky z rozpočtu obce na výrobu a distribuci Zpravodaje obce
Mikulovice za rok 2021 max. výše 15 000 Kč.
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IV.

Spolky

ZAHRÁDKÁŘI
Vážení spoluobčané,
cílem mého krátkého příspěvku je seznámit Vás s činností
zahrádkářského svazu v právě končícím roce 2021.
Nepříznivý vývoj koronavirové pandemie a s ní související
vládní opatření nám neumožnilo uspořádat výroční
členskou schůzi a tradiční degustaci jablek, brambor a
slivovice.
V říjnu se uskutečnila v Domě Zahrádkářů v Třebíči
tradiční výstava ovoce a zeleniny. Vzorky svých výpěstků
poskytlo i několik našich členů. V tomto roce oslavili čtyři
členové své významné životní jubileum. Přejeme hodně
štěstí a zdraví do dalších let. Akce v roce 2022 závisí na
vývoji koronavirové pandemie a na opatřeních vlády. Dle
stavu vývoje je výroční schůze v roce 2022 plánovaná na
měsíc únor. Datum bude upřesněn.
Po celý nový rok 2022 přeji všem hodně štěstí, zejména
zdraví a spokojeností.
Ilustrační foto: degustace Jablek z roku 2019

Miloš Svoboda
předseda

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
Náš sbor oslaví v následujícím roce 80. výročí založení. Sbor dobrovolných hasičů (SDH) byl založen 30.
prosince 1942 v hostinci u pana Krči. Později to bylo pohostinství družstva Jednota Moravské Budějovice.
V současné době je na tomto místě provozovna čalounictví paní Boženy Piskové.
SDH má současně 27 členů, z toho 1 žáka, 2 žákyně, 2 ženy, jednoho muže do 20 let a 21 členů nad 20
let. Současná pandemická situace COV – 19 nás už druhý rok donutila zrušit veškeré předem plánované akce.
Soutěže v požárním sportu bylo možné zahájit až o letních prázdninách. Náš sbor v současné době nemá své
soutěžní družstvo. Přesto naši obec reprezentují naši žáci ve Výčapech a v Petrůvkách. Jeden muž nás
zastupuje v obci Čechtín.
V průběhu roku jsme jako již tradičně pomáhali při obecních akcích „Dětský den“ a „Dragiáda“.
Zásahovou jednotku, kterou je obec povinna dle platné legislativy zajistit, za nás smluvně vykonává
SDH Jaroměřice nad Rokytnou. Stejně tak ji zajišťuje i v některých okolních obcích, např. v Horním Újezdě. Za
tuto službu uhradí obec ročně částku cca 25 tis. korun.
V letošním roce, jsme také pro naši obec začali zajišťovat pravidelné revize hasicích přístrojů ve všech
obecních budovách. V příštím roce rozšíříme pomoc ještě o zajištění revizí komínů, elektroinstalace a plynu.
Děkujeme za podporu všem členům sboru, obci i dobrovolníkům.
Milan Valík
starosta SDH
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SVAZ ŽEN
V letošním roce jsme se společně s Okrašlovacím spolkem podíleli na vyhlášené soutěži o nejhezčí
květinovou výzdobu. Mile nás překvapilo, kolik krásně osázených oken jsme v obci nalezli. Dokonce jsme
chvílemi byly na vážkách, jestli máme vyhlásit nejhezčí výzdobu oken, a nebo nejhezčí a nejbarevnější
zahrádku. Celá akce, jak příprava, tak i vyhlášení nás velmi bavila. Těšilo nás milé překvapení těch, které jsme
vybrali do TOP výběru. Zcela jistě by si hodnotný dárek zasloužilo více Mikulovických oken. Proto chceme všem
účastníkům poděkovat, jak krásně se o své truhlíky starají a dále za to, že svou péčí vylepšují vzhled naší obce.
Pro zdar a dobrý pocit z akce vyhlašujeme další ročník. Nazveme ho: O nejhezčí květinovou
předzahrádku z Mikulovic.

Soutěž pro rok 2022 – o nejkrásnější květinovou předzahrádku
Podmínky:







hodnotit se bude květinovová zahrádka nebo předzahrádka,
zahrádka může být osazena, květinami, okrasnými trávami, keři, stromy atd.,
hodnotí se celkový pohled,
soutěžní zahrádka by měla být vidět z ulice (veřejné komunikace),
dům s předzahrádkou může být jen v rámci Mikulovic,

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
předzahrádky domu na email zpravodaj@mikulovice.info. K fotce prosíme doplňte Vaše jméno. Kdo nemá možnost poslat fotku emailem, rádi pomůžeme a Váš dům jako v roce 2021 sami vyfotíme. Společně pak vybereme tu nejhezčí květinovou zahrádku v obci
a vítěze navštívíme s jeho výhrou. Vyhlášení soutěže proběhne 10. října 2022 obecním rozhlasem a dále předáním výhry.

Na závěr Vám všem přeji hodně
zdaru a štěstí v roce 2022
Marta Novotná
předsedkyně
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MIKULOVICKÝ OKRAŠLOVACÍ SPOLEK
I letošní rok probíhal v našem spolku ve znamení malých okrašlovacích
projektů. Obzvlášť nás těší projekty, které viditelně něčemu, nebo někomu
pomohou. A někdy to nedá ani tolik práce, nebo nestojí tolik financí. Asi si nešlo
nevšimnout, že náš spolek je zaměřen převážně sociálně. Tedy na lidi. Mikulovice
jsou počtem obyvatel malá obec, a proto není až tak náročné hledat vylepšení a
naslouchat místním, co by jim život v obci zpříjemnilo. To nás právě baví. A tak
nasloucháme a snažíme se s omezenými prostředky podat pomocnou ruku v péči
o obec, kde žijeme. Alespoň na pár let, než nás nahradí další mladší
pokračovatelé.

Markýza:

Díky Covidu a uzavřením místní hospody zůstalo jediné
místo setkávání občanů v naší Mikulovické prodejně potravin,
případně před ní. Nikoho asi netěší sociální izolace, kterou v dnešní
době prožíváme. Proto řada z Vás místních, ať už pravidelně a nebo
náhodně, rádi posedí se sousedy na lavičkách před prodejnou.
Osobně tento způsob setkávání vítám a vůbec mě nepohoršuje.
Právě naopak. Mám radost! Lidi mají zase důvod vyjít z domu, mají
nějakou tradici, těší se na setkání. Za mě prima. Navíc mám pocit, že
obec žije. A proto nás napadlo pomoct toto místo trochu vylepšit.
Náš spolek je svou činností a pomocných pracech (kopání,
sekání, údržba) schopen vydělat omezené finanční prostředky a
s podporou obce můžeme realizovat některé malé projekty.
Rozhodli jsme se proto zakoupit markýzu a nainstalovat ji na
prodejnu. Po odsouhlasení od obce jsme v Praze z jedné luxusní vily
zakoupili za 5.000 Kč již použitou markýzu, převezli do Mikulovic a
společnou silou nainstalovali na chemické kotvy. Práce se účastnil
celý spolek. Obec nás podpořila částkou 1.000 Kč a postarala se o
občerstvení.
Výsledek je velmi příjemný. Když je hezké počasí, potkávám
zde mnohem více spokojených sousedů. To celé je ale začátek, na
kterém lze stavět. Prostor před budovou je krásný a udržovaný a přímo vybízí si s ním více pohrát a našim spoluobčanům ho více
vylepšit. Mnohdy stačí jen málo…

Domeček:

Akce domeček je pokračování naší snahy o částečné
vylepšení bývalého dětského hřiště za hasičkou. Díky podpoře
z obce a dotace od skupiny ČEZ, se podařilo zakoupit dřevěný
domeček pro děti. Aby byla celá stavba bezpečná, musel být
nakonec domeček zasazen do bývalého pískoviště, které má velmi
poctivé betonové základy (ani bagr s nimi nepohnul). Nové
pískoviště budeme dělat hned vedle na jaře v roce 2022. To, co nám
tam ale výrazně chybí, je stín, kdy převážně v letních dnech je pobyt
na otevřeném prostoru úmorný. Chceme zde proto nainstalovat
lehkou plátěnou sluneční clonu. Která prostor částečně zacloní proti
slunci a také zútulní.
Obdobnou clonu máme v úmyslu také pořídit na spodní
hřiště u Fialových, kde je absence stínu na 1. místě. Na hřiště za
hasičkou chceme dle našich finančních možností dokoupit ještě pár
hracích prvků - malá lezecí síť, nová skluzavka, další lavička a
osázení okrasných rostlin. Máme v obci několik mladých maminek
s dětmi, a tak jim chceme prostor co nejvíce zpříjemnit.
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Pamětní kámen

28. 10. 2018 jsme jako spolek vysadili ke 100. výročí založení
Československé republiky památnou lípu. Jedná se jak o symbol naší
obce, tak o státní strom. Navázali jsme tak na tradici našich dědů,
kteří v roce 1918 vysadili dole na obci 3 lípy. Masaryk, Štefánik,
Beneš. Obec nám po opravě pomníku padlým hrdinům z první
světové války darovala torzo kamene, ve kterém byla kdysi osazena
bílá mramorová deska. (Mimo jiné, pokud by si někdo pamatoval, co
na té desce bylo, sdělte nám to prosím. Velmi rádi desku nebo
vzpomínku obnovíme). Torzo kamene se nám letos díky spolupráci
s obcí a stavební firmou IS Jebáček, podařilo zasadit do betonového
základu. Díru na základní desku nám pomohl vybagrovat pan Karel
Procházka a usazení provedl těžký bagr od firmy Jebáček. Po
zatvrdnutí a oddělání bednění jsme na desku nainstalovali
vzpomínkový nápis. Zde jsme museli postupovat z důvodu
nedostatku peněz velmi ekonomicky. Deska je vyrobena ze
silnostěnného skla a podlepena stálou UV stabilní folií.
Pevně doufám, že tam pár let vydrží .. 

Úklid na obnovené vysekané cestě a prostoru Důlka
Časně zjara jsme se podíleli na úklidu - dočištění ploch na Důlkách, kolem
bývalých čarodějnic a směrem ke koupališti. Vysekáním křovin se ukázalo tolik
nepořádku, rozptýleného po okolí, že již popelnice nestačila. Prosekání ploch zajistila
obec a fyzicky ji s mechanizací provedl pan L. Bednář. Nasbírané koberce, boty, sklo a
plech byly odvezeny k roztřídění do sběrného dvora.

Parčík – Mikulovický Central Park

Parčík u lípy nad fotbalovým hřištěm, je spíše jen hra
s prostorem, kde jsou vzrostlé krásné borovice a sám o sobě
si říká o trochu péče. Obec plánuje v blízkosti výstavbu
multifunkčního hřiště, tak se dá do budoucna počítat s tím,
že zde bude větší pohyb lidí, a také může okolí hřiště sloužit
jako relaxační a procházková zóna. Je to jakási naše vize,
propojit prostor od nově zasázené lípy společně s nově
udržovanou cestou lesíkem přes Důlka k rybníčku, a pak dále
na čarodějnice. Myslím, že moc obcí v okolí takový (parkový)
prostor nemá. V tomto máme malou výhodu a je potřeba
prostor jen upravit, oživit parkovými prvky a pak o něj
pečovat a udržovat. Letos se nám podařilo vysekat od trní a
náletů malou část, ale už i na ten malý kousek je příjemný
pohled. V dalším roce plánujeme v parčíku lehké terénní
úpravy, kde by se dal prostor sekat sekačkou a osadit
několika lavičkami. To, co je teď novým a příjemným trendem
ve světě jsou parky osazené i lehátky a stoly s lavicemi na
menší piknik a grilování. Prozatím zůstaneme u laviček a
lehátek. Třeba bude v budoucnu na multifunkčním hřišti obecní Wifi free zóna, tak to bude prostor pro mladé, kde se budou moct
scházet. Bude to pro ně lepší místo než na lavičkách před hospodou..
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Zasázení – Ginkgo Biloba a Kaštan jedlý

Součástí našeho působení v obci je i výsadba nových stromů a oživení jejich pestrosti. Kdo bude chtít namítne, že některé
stromy sem historicky nepatří, ale těm bych rád oponoval, že např. vysázení smrků v okolí lomu bylo tehdejší politické rozhodnutí
vedení státu a dnes to považujeme za tradiční strom za naší obcí a v celé ČR. (v 50 letech bylo Kom. stranou rozhodnuto sázet
monokulturní smrkové lesy z důvodu rychlého růstu smrku a ideálního dřeva pro výstavbu.) Například Moruši u rybníčku jezdí
obdivovat lidi z dalekého okolí, a ta je prostě v Mikulovicích něco jako sci-fi. Ta sem opravdu původově a účelově nezapadá, ale je tu,
daří se jí a máme z ní obrovskou radost. Pokud bude s našimi plány i v budoucnu souhlasit zastupitelstvo naší obce, budeme v této
činnosti velmi rádi pokračovat a vyhledávat další zajímavá místa a stromy k výsadbě.
Letos se nám podařilo zakoupit a vysadit dva stromy: strom Ginkgo a Kaštanovník jedlý
Ginkgo Biloba - Jinan dvoulaločný – vysazen na dětském hřišti za hasičkou
Původ - Jihovýchodní Čína, provincie Che Kiang; v oblasti dálného východu (Japonsko, Čína, Korea) však od pradávna
pěstován jako kultovní rostlina. V Čechách byl poprvé vysazen kolem roku 1809 v Hluboši. Jeden ze statných exemplářů je na zámku
Hluboká, a dokonce i v Třebíči za budovou Gymnázia. Bývá nazýván živoucí fosílií, ve stejné podobě jako dnes je doložen na
zkamenělinách starých bezmála 200 milionů let. Areál tehdejšího rozšíření jinanu dvoulaločného zahrnoval celou severní polokouli,
tedy i Evropu. Botanicky je řazen k nahosemenným rostlinám, vývojově má tedy blíže k jehličnanům než k listnáčům. Do Evropy byly
první jinany dovezeny někdy mezi lety 1727-30. List využíván v tradiční i západní medicíně podporuje paměť a prokrvení organismu.
Kaštanovník jedlý – vysazen u rybníčku.
Nejvíce se pěstují v jižní Evropě a v Přední Asii. Dorůstá výšky 20–25 m a má širokou vejčitou korunu. Tloušťka
jeho kmene někdy přesahuje až 2 m. Dožívá se věku 500 až 600 let, ve střední Evropě kolem 200. Kvete v květnu a v červnu. Je
to rostlina jednodomá. Rostlina je převážně cizosprašná, lépe plodí, pokud je v okolí dva a více stromů. Plody jsou nažky (kaštany
neboli maróny) po 2–3 v pichlavém obalu, který puká čtyřmi švy. Jsou lesklé, tmavě hnědé a dozrávají v září. Semena jsou jedlá, jí se
po upečení nebo uvaření, obsahují hodně škrobu, cukru a bílkovin.
V Česku se mu nejlépe daří na teplých svazích ve vinařských oblastech. Jeho dřevo je těžké, pevné a houževnaté.
Moruše

Moruše v našich končinách nejsou
tak známé, jak by si zasloužily. Přitom mají
více než 3000letou historii. Jejích léčivých
účinků využívali staří Číňané, v Evropě pak
Řekové a Římané. Dnes můžeme plody
morušovníku, moruše, považovat za
superpotraviny. Morušovník je strom, jehož
plody moruše jsou něco mezi malinami a
ostružinami. Tento strom se pěstuje hlavně
pro zisk ovoce, ale zároveň je také vkusným
okrasným stromem. Plody moruše jsou
plné cenných živin, jako jsou například
vitaminy, minerální látky, antioxidanty a
vláknina, což pomáhá našemu organismu.
Morušovník pochází z Asie a je od dávné
minulosti používán k výrobě pravého
hedvábí. Listy morušovníku jsou jedinou
potravou
housenky
motýla
bource
morušového a mají tedy nezastupitelný
význam při výrobě přírodního hedvábí.
V sedmdesátých letech minulého století
byla plánována výroba hedvábí na jižní
Moravě. K tomuto účelu byly zakoupeny a
vysazeny stromy Moruše, aby sloužili jako
potrava pro pěstované housenky. Několik
těchto stromů se následně dostalo a bylo
zasazeno po celé Moravě vč. Mikulovic.
Zdroj:
www.bylinkyprovšechny.cz, www.celostnimedicina.cz, www.jedlykastan.cz
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DSK - osazení světel pro únikový východ a jiné

Z loňského zpravodaje si pamatujete, že v našem DSK jsme ve spolupráci s obcí pomohli
realizovat revize plynu a elektrických rozvodů, dále pak i osazení hasících prostředků. Obec plánuje
v budoucnu za pomocí dotačních titulů realizovat rekonstrukce vybraných rozvodů v kulturáku. A proto
se zaměřujeme jen na nejnutnější úkony, které jsou povinností a mají být v revidovaných stavech.
Proto bylo jako doplněk letos osazeno DSK osvětlením nouzových východů. Jedná se o světla, která
v sobě mají akumulátor. Toto světlo je v případě běžného provozu neustále dobíjeno. A pokud
elektrika vypadne, světlo se za pomocí záložního akumulátoru rozsvítí a ukáže návštěvníkům v DSK tzv.
únikovou cestu z objektu. Materiál plně hradila obec Mikulovice.
Další naše plány v DSK jsou malého rozsahu, ale přesto podstatné. Osobně DSK často
navštěvuji a některé jeho části jsou přímo smutné. Mám na mysli například hospodu. Ta byla ponechána ve stavu, který není zrovna
na pochvalu. Špína a nepořádek, rozbité sklo.. Něco málo se nám již podařilo uklidit, ale plánujeme vyhlásit menší brigádu na úklid,
protože si to DSK nezaslouží, a hlavně proto, že chceme přistupovat ke společnému majetku jako řádní hospodáři. DSK má svého
nového správce a my mu musíme prostor předat v řádném a čistém stavu.
Své by si v DSK zasloužil i mobiliář, včetně nádobí, příborů, rychlovarné konvice a základního vybavení pro pořádání jak
soukromých, tak i obecních akcí. Rádi bychom vybavili prostor tak, aby si nikdo při pronájmu nemusel z domu nosit základní
vybavení:
Horní společenská místnost: zde proběhla menší úprava nevyhovujícího stavu po revizi komínu. Místnost by si zasloužila
nově vymalovat. Dále opravit poškozenou kuchyňskou linku a doplnit následující základní inventář, jako jsou hluboké, mělké a
dezertní talíře, pokud možno stejné sklenice na nealko, rychlovarná konvice a šálky na kávu,čaj. Dále prostředky na úklid viz koště
smetáček a něco na podlahu. V budoucnu by se hodila i myčka. Případně se zamyslet nad odhlučněním podlahy (vinil, lino,
podlepení židlí a stolů), aby případní pronajímatelé nerušili sousedy. Dnes je doba taková, že když chceme něco pronajímat,
musíme prostor k tomu uzpůsobit a také mít dostatečné vybavení, které je jakýmsi standardem.. Jinak si to prostě nikdo
nepronajme, a ten kdo vyzkouší a zklame se.. Už nikdy nepřijde. Snad se nám to ve spolupráci s obcí do vydání zpravodaje podaří.
Spodní šenk: místnost, kde se vydává občerstvení, by si zasloužila, alespoň malou rohovou kuchyňskou linku, ze které by se
dalo slušně vydávat a připravovat občerstvení na karnevalech, zábavách apod. Bylo zde doplněno stropní světlo a připraveno další
na osvětlení případné linky. Např. v rohu u výdejního okénka by se velmi hodila zásuvka, na rychlovarnou konvici, nebo párkovač.
Stav, ve kterém je spodní šenk, je provizorium a teď, v době COVIDU, když na to máme čas, je vhodné se prostoru pověnovat..
V tomto ohledu se snažíme postupovat kupředu a chceme požádat i obecní zastupitele o posouzení našeho návrhu na
doplnění vybavení a dále schválení malého příspěvku a obnovu některého např. kuchyňského vybavení. Hodláme uvést DSK do
jakého si stavu basis, kdy bude základně vybavena horní společenská místnost k možným pronájmům, dále i spodní šenk, ze kterého
se vydává občerstvení o dětských karnevalech atd.
Poděkování obci
V průběhu zpracování Zpravodaje 2021 obec
odsouhlasila první kroky k nápravě a vylepšení prostor
nabízených k pronájmu v DSK. Za což velmi panu starostovi
děkujeme. Podařilo se zakoupit sadu mělkých, hlubokých a
dezertních talířů, dále hrníčky na čaj a kávu, a také novou
rychlovarnou konvici. Na případné výpůjčky prostoru bude
zpracována jednoduchá směrnice, kde bude uvedeno, co je vše
součástí pronájmu místnosti, kde se zapíná teplá voda, kde jsou
úklidové prostředky a koho kontaktovat v případě, že nebude
něco fungovat atd.
Nyní nás čeká ještě zkompletovat příbory, úklidové prostředky,
poupravit linku, zapravit praskliny, vysprávky a vymalovat.
Veřejné poděkování si zaslouží za práci pro obec, za
dotahování nápadů do konce, za vnitřní potřebu (nezištně) něco pro
ostatní zlepšit a bez diskusí přidat ruku k dílu i zdánlivě nenápadná
Lucie Kunstová. Lucko, děkujeme ti za spolupráci! Co se týče
systémového myšlení, Fair play přístupu, nápadů a snahu o
vylepšování života v obci, patří ti zaslouženě náš respekt. Mimo jiné,
máš páru a hlavně výdrž jako lokomotiva!
Díky Radek Š.
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Naše privátní vize - Zvonička
Vícekrát jsem se setkal s názorem, že naše obecní zvonička není slyšet a svým
vzhledem se bohužel neřadí mezi vyhledávané dominanty obce. Což je škoda. Moc by se nám
líbila myšlenka nechat zpracovat architektonický návrh a pak v obci společně vybrat zvoničku
novou a společně ji postavit. Třeba v historickém stylu, ale takovou, která bude další ozdobou
Mikulovic. O novou dominantu si říká i okolí, kde je zvonička umístěna, je přímo dokonalé.
Tady je třeba pochválit hlavně Bednářovi za to, jak se jim okolí zvoničky daří udržovat. Je
velmi příjemné jít kolem jejich domu.
Naše privátní vize - Oznamovací tabule
Cestou po menších obcích v Evropě jsem si všimnul
příjemného trendu, který mě zprvu zarazil, ale následně mi
připadal jako geniální, zvlášť v dnešní době plné elektroniky.
Setkal jsem se s jakousi popisovací tabulí uprostřed obcí, na
kterou se křídou nebo popisovací fixou píší nejdůležitější
informace a události, které se budou dít v obci. Například: „Tuto
sobotu ve 14:00 na kopci pouštění draků. Občerstvení zajištěno“…... Rozumím, že se o takovou tabuli
musí někdo starat, ale efekt je vynikající. Je to návrat k živé komunikaci v obci.
Naše privátní vize - chodník ke slepičárně a dále
Roky si pohrávám s myšlenkou realizovat u silnice směrem na Kojetice alespoň úzký chodník pro chodce, kteří jdou směrem
ke staré slepičárně a dál na Kojetice. Vím, že je to velmi náročný projekt, ale cesta pro pěší je tam prostě nebezpečná. Kdyby to
v první části pomohlo aspoň našim spoluobčanům, kteří tam bydlí. Stálo by to za zamyšlení, až budeme při kopání kanalizace
přemýšlet kam s přebytečnou zeminou!
Naše privátní Vize - Vyřezávané postavy do našeho betléma:
Už druhým rokem máme v obci nový betlém, co ho takto ještě více zdokonalit a postupně pořídit dřevěné vyřezávané
sochy?

Závěrem: V roce 2022 hledejme hlavně shodu

Tyto poslední řádky berte prosím jen jako zamyšlení, co by kdyby. Je určitě mnohem více důležitějších úkonů, které mají
přednost, viz obecní kanalizace atd. Ale za pozornost to stojí, a to samé i každý nápad nebo zpětná vazba občana Mikulovic, i když je
možná někdy protkán emocemi. Většinou nás k takové reakci vede zkušenost, něco se mi líbí, nelíbí, opakovaně se nepodařilo, nebo
mi něco opakovaně komplikuje život apod. Už dlouhé roky hledám cestu, jak se k takovým informacím dostat, jak předcházet
konfliktům z nevyřešených případů a jak vše řešit. A hlavně jak rozhodnout, co je důležité, a co je jen rozmar, případně nechuť něco
tolerovat. Ale jsem si jist, že bez komunikace to nejde. Nikdo z vedení obce není automat na predikování ne/spokojeného žití a
fungování obyvatel Mikulovic. Případně, kde se vyskytuje nějaký problém. Jediné, co může zafungovat a ulehčit všem život, je přímá
komunikace s vedením obce. Myslím, že nikdo ze zastupitelstva by nikdy nebagatelizoval to, s jakým problémem přicházíme. Ale
uvědomme si, že náš problém může být v dané situaci „banální“ proti tomu, co vedení obce, nebo sám starosta aktuálně řeší. Se
spolkem jsme začínali stejně. Myšlenek plný koš, ale po prvních letech odmítání nám došlo, že je potřeba dobře zvážit, jestli je to
opravdu přínosné a realizovatelné a do čeho se pustit. Aktivita a vytrvalost se vyplatila.
Upřednostňuji menší zvladatelné projekty před těmi, které polykají opakovaně statisíce a výsledek je nejasný. I když
uznávám, že někdy dobrá myšlenka mývá trnitou cestu, zapadne, a nebo se stane nereálnou. Proto by i v příštím roce chtěl náš
spolek dělat jen to, na co stačíme, co nás bude těšit a to, co bude užitečné. Může se také stát, že v budoucnu nenalezneme
názorovou shodu s vedením obce a naše pomocná ruka již nebude vnímána jako pomoc, ale jako ohrožení. Všechno je jen o lidech a
o toleranci a spolupráci. Nám se některé projekty daří tvořit jen díky tomu, že jsme si vybudovali důvěru a myšlenkově se
v některých projektech setkáváme se starostou obce panem Jaroslavem Kunstem. Tato myšlenková shoda je alfou a omegou
našeho malého příspěvku k chodu obce a k vylepšení jejího vzhledu. Já osobně za tuto spolupráci vřele děkuji a vážím si jí! Už
předem totiž přistupuji k problému, nebo k naší žádosti tak, že si uvědomuji, že nejsem jediný na světě, co něco chce, a hlavně
neočekávám okamžitou kladnou reakci, případně okamžité vyřešení. Jsem ochoten tolerovat i chyby. A vážím si toho, když někdo
otevřeně řekne, mrzí mě to, ale tohle se nepovedlo. Pevně doufám, že tak přemýšlí mnoho z nás a že díky určité toleranci a
sebereflexi budeme schopni obec dál posouvat dopředu a pomáhat zastupitelům dobře vykonávat jejich práci.
Děkujeme všem za pomocnou ruku a spolupráci, obci děkujeme za myšlenkovou shodu a finanční podporu našich mini projektů.
Za Mikulovický okrašlovací spolek
Radek Štourač
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Květinová výzdoba oken v Mikulovicích – vyhlášení
Ve spolupráci se Svazem žen jsme vyhlásili
akci na zkrášlení naší obce za rok 2021. Dovolte
nám proto vyhlásit výsledky soutěže o nejhezčí
květinovou výzdobu v Mikulovicích. Jsme mile
překvapeni, že i takováto maličkost lidi zajímá a
baví. Příští rok naplánujeme další pokračování a
lehce v ní upravíme i zadání. Aby měli možnost se
zapojit i ti, kteří velmi krásně pečují nejen o
truhlíky, ale i o předzahrádky. Některé fotografie
předzahrádek z Mikulovic si zaslouží být i na první
stránce ve zpravodaji .
Pevně věříme, že i takováto soutěž pro
mikulovické ženy, všechny pobaví, prospěje dobré
věci, zvelebí obec, a navíc utuží naše vřelé
sousedské vztahy v Mikulovicích. Díky takové
maličkosti jsme udělali obrovskou radost např. paní
Swaczynové, která opravdu nečekala, že by se
mohla umístnit, a hlavně jí mile překvapilo, že si na
ni někdo vzpomenul a přišel ji osobně navštívit a
předat výhru. Už jen za to, to stálo. Myslet na lidi a
být s lidmi, to je oč tu běží.

Společně se Svazem žen jsme vybrali nejhezčí osázené truhlíky v Mikulovicích za rok 2021
Vítězkou pro letošní rok se stala paní:

Dana Procházková
A protože bylo více třetích míst, rozhodli jsme se podělit
výhru mezi další nádherné truhlíkové výzdoby. Následovalo
předání finanční odměny i těmto dámám:
paní Novotná
paní Horká
paní Swaczynová
paní Valíková
Gratulujeme vítězce a také všem oceněným. V této koláži
uvádíme vítězné fotografie mikulovických oken, které byly
vybrány. Děkujeme všem, kteří tuto soutěž podpořili.
Svaz žen ve spolupráci s Mikulovickým okrašlovacím
spolkem
Marta Novotná a Radek Štourač
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Myslivecké sdružení
Myslivci se sice během roku pohybují spíše v přírodě a osamoceně, přesto začátek tohoto roku má
v důsledku covidových opatření negativní vliv na celkovou činnost spolku. Už tím, že se nekonal tradiční
myslivecký ples a tím myslivci přišli o základní zdroj příjmu. Také první společná schůze se mohla konat až
v srpnu a ostatní společná činnost byla do té doby omezena. Schůze se opět konala na Rybárně v Kojeticích.
Vždy hodnotíme plán odlovu, podíl jednotlivých lovců a rovnoměrnost lovu v celém katastru. Plán vychází
z nasčítaných kusů srnčí zvěře v zimním období. V průměru je vypočítán odlov na cca 40 ks, což se nám daří
ročně odlovit. Černá zvěř nemá v naší honitbě tzv. normované stavy, ale vyskytuje se, často nepředvídatelně,
hlavně v porostech řepky a kukuřice. Lovíme v průměru cca 10 ks ročně.
Členové odpracovali 1100 hodin v rámci celkové myslivecké činnosti při opravě posedů, budování nových,
opravě zařízení pro uskladnění sena apod.
Potěšením pro nás bylo, že jsme mohli poblahopřát dvěma členům: panu A. Hanzalovi a L. Bartesovi,
kteří dosáhli v letošním roce věku 90 let v dobrém zdraví.
Z probíhajícího individuálního odlovu srnčí zvěře a z odlovených kusů je vidět, že se stále častěji
objevuje onemocnění papilomatózou a podkožní střečkovitostí. Papilomatóza je onemocnění, které není
přenosné na člověka. Jedná se o kožní onemocnění, které se přenáší hmyzem a kontaktem infikovaných zvířat.
Léčba ve volné přírodě není možná a šíření se omezuje sanitárním odstřelem i mimo dobu lovu. Střečkovitost
je závažným onemocněním srnčí zvěře, které ovlivňuje jejich zdravotní stav. Podkožní formu způsobují larvy
střečka srnčího, jež se vyvíjí pod kůží na hřbetě a znepříjemňujě
zvěři život tak, že může dojít i k úhynu. Je sice možná plošná
léčba antiparazitálním přípravkem. Ta však není v České
republice celoplošně podporována, jak tomu bylo v minulosti, a
individuální léčba na malém území nemá smysl.
V letošním roce jsme také zaznamenali zvýšený počet sražené
zvěře na silnici i na dráze. Celkem tak uhynulo 10 ks srnčí zvěře.
V rámci naší myslivecké činnosti se nadále pár členů
věnuje chovu bažantů a divokých králíků. Tak jak jsem o tom
hovořil minule. Letos bylo do krajiny vypuštěno cca 100 ks
bažantů, a to do oblasti Liščí v horním Újezdě a na Štymberk
v Mikulovicích. 40 ks králíka divokého bylo vypuštěno na Křib a
do Hory. V tomto postupném zazvěřování budeme pokračovat.
S tím souvisí odlov škodné. Bylo odloveno cca 20 ks lišek, ale
myslivecký rok se počítá až do konce března, tak počet není
konečný. Pro srovnání v minulém roce jsme odlovili celkem 45
ks škodné, tj. lišek, kun a jezevců.
Tímto rokem bych se chtěl s Vámi čtenáři rozloučit jako myslivecký hospodář, jelikož jsem z této funkce
odstoupil. Novým mysliveckým hospodářem byl na poslední schůzi zvolen pan Adam Zeibert.
V novém roce 2022 Vám přeji všem hlavně zdraví, štěstí a poklidný život.

Bartík Jan
Myslivecký hospodář
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TJ Mikulovice
Rok 2021 byl po sportovní stránce trochu shovívavějším než rok předchozí. I přesto, že čísla pozitivně
testovaných osob na Covid nebyla na jaře ani na podzim letošního roku nijak příznivá, sport měl za určitých
podmínek zelenou. Sportovat mohli všichni očkovaní a negativně testovaní lidé.
Jsem ráda, že ani mikulovická tělocvična nezela prázdnotou a chodilo se sportovat. Dům sportu a
kultury navštěvují hlavně badmintonisté a stolní tenisté, avšak i ostatní sporty zde lze provozovat. Například
nohejbal, volejbal, florbal nebo i sálovou kopanou. Stále jsou volné hrací termíny, takže pokud se chystáte
splnit novoroční předsevzetí týkající se sportu, zamluvte si termín a choďte sportovat. Minimálně tím posílíte
své zdraví.
Již tradičně se vždy na podzim rozjíždí soutěž stolních tenistů. Vzhledem ke světové pandemické krizi
měla loňská sezona 2020/2021 absolutní stopku, neodehrál se jediný zápas. O to více se hráči těšili na
nadcházející ročník Regionálního přeboru 2021/2022
V Oddíle stolního tenisu TJ Mikulovice nastalo několik změn týkajících se hlavně obsazení hráčů. Z „A“
mužstva odešli mladí tahouni Petr Navrkal a Martin Švihálek. A i přesto, že jako 5. hráč byl zařazován do hry
Michal Žampa, nebylo možné „A“ tým zachovat a přihlásit v letošním roce do soutěže. V souvislosti s těmito
skutečnostmi přestoupil nejzkušenější hráč tohoto týmu Radek Palík do Rokytnice nad Rokytnou, kde hraje
rovněž s „A“ družstvem Krajský přebor II. třídy. Z družstva „B“ potom odešel Tomáš Kočár,
u „Céčka“ se do soutěžní hry nechtělo Jakubu Navrkalovi ani Tomáši Pokornému. Proto se do Regionálního
přeboru III. třídy v letošním roce přihlásilo pouze jedno družstvo, a to ve složení:
Václav Abrahám (přestup z TJ Sokol Výčapy)
František Palík
Michal Žampa

Miloslav Dvořák
Žaneta Krejčí
Petr Fiala

Pokud je třeba, ochotně se zápasy vypomůže Karel Procházka ml.
Tabulka po odehraných 8 kolech soutěže vypadá následovně:
Regionální přebor III. třídy – Mikulovice „A“
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Pořadí a úspěšnost našich hráčů - dvouhry
V/P
2. místo
4. místo
16. místo
36. místo

Úspěšnost
Abrahám Václav
Palík František
Žampa Michal
Dvořák Miloslav

25/3
23/5
18/10
5/12

89,29%
82,14%
50,00%
29,41%

(celkem 49 hráčů)

4/0
0/7

100,00%
0,00%

(celkem 12 hráčů)

4/0
9/5
1/1
1/1

100,00%
66,67%
50,00%
50,00%

(celkem 28 dvojic)

100,00%
100,00%
100,00%

(celkem 28 dvojic)

Hráči, kteří odehráli méně než 8 zápasů
1. místo
12. místo

Procházka Karel
Krejčí Žaneta

Pořadí a úspěšnost našich hráčů – čtyřhry
V/P
3. místo
9. místo
14. místo
17. místo

Úspěšnost
Abrahám Václav, Palík František
Palík František, Žampa Michal
Žampa Michal, Dvořák Miloslav
Krejčí Žaneta, Abrahám Václav

Dvojice, které odehrály méně než 2 zápasy
1.místo
2. místo
6. místo

Žampa Michal, Krejčí Žaneta
Žampa Michal, Procházka Karel
Dvořák Miloslav, Abrahám Václav

1/0
1/0
1/0

Vzhledem k tomu, že je v této soutěžní skupině 9 družstev, má SK Římov B o zápas víc a tím i bodovou
převahu nad ostatními týmy. Pokud se ale deváté kolo mikulovickým hráčům, kteří se chystají poměřit síly
s KST Střítež A, vydaří, dostanou se do čela tabulky právě v polovině soutěže.
Cílem „A“ týmu pro letošní sezonu je postup do Regionálního přeboru II. třídy pro rok 2022/2023. Přeji
hráčům, aby se tento cíl podařilo naplnit a v dalším roce tak mohli poměřit síly s herně kvalitnějšími a
vyspělejšími soupeři.
Pevně věřím, že se vám všem podaří dosáhnout cílů, které si v novém roce vytyčíte. Ať už ta cesta k nim
bude jednoduchá nebo složitá. Do roku 2022 přeji každému stálé zdraví, pohodu, klid a radost nejen s těmi
nejbližšími. A v neposlední řadě samozřejmě spoustu krásných sportovních zážitků.
Žaneta Krejčí
předsedkyně

21

V.

Péče o zeleň a obecní majetek

Sekání trávy, údržba a vzhled obce
Velmi rádi se ohlížíme za tímto úkolem, nebo projektem, který jsme před dvěma lety začali uvádět do
praxe. Cesta nebyla jednoduchá, a i teď po dvou letech nás bude čekat další rozhodování, ale v podstatě se
podařilo péči o travnaté plochy v obci natolik zautomatizovat, že systém funguje zcela samostatně. Byly
vybrané a vedením obce odsouhlasené plochy, o které se pravidelně pečuje. Podařilo se nám najít dva
spolehlivé a samostatné spoluobčany a zakoupila se potřebná technika. Nyní vše probíhá tak, že se můžeme
pravidelně spolehnout, že obec bude vždy pečlivě upravena a v případě potřeby se mohou místa, o která se
máme starat jako obec, ještě rozšířit. V letošním roce jsme odstranili problém s dosluhujícím křovinořezem.
Byl zakoupen nový. Dále máme na tuto činnost novou obecní motorovou pilu a fukar na spadlé listí. Takže už
nás nezaskočí ani planě rostoucí dřeviny na obecních pozemcích.
Máme také novou zkušenost se
štěpkováním. Vyzkoušeli jsme si, že
bude i do budoucna efektivnější půjčit si
v půjčovně strojů a nářadí velký
motorový štěpkovač, který je schopen
v krátké době zpracovat větve až do
průměru 10cm. Zcela stačila zápůjčka na
jeden den, několik pomocných rukou a
během
několika
hodin
byly
poštěpkovány
velké
hromady
náletových dřevin jak na Důlkách, tak i
v jejich okolí. Možná tuto techniku
využijeme i při dočišťování zbylé cesty
před koupalištěm směrem na Pekelný
kopec.
Děkujeme tímto panu starostovi
za podporu, jak zpočátku, kdy jsme
problém
s pravidelným
sekáním
travnatých ploch v obci začali systémově řešit, tak i za podporu v průběhu posledních dvou let. Hlavní dík patří
našim kolegům panu Františkovi Palíkovi a Milanu Valíkovi za výtečnou a pravidelnou práci pro obec, kterou
svědomitě vykonávají!

ÚZEMNÍ PLÁN MIKULOVICE
Územní plán Mikulovice byl zastupitelstvem obce schválen 6. 3. 2015 v souladu se zákonem č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon) a
souvisejícími právními předpisy. Z důvodu jejich novelizace a také z důvodu potřeby zpřesnění vymezení
funkčního využití některých ploch zpracoval pořizovatel Městský úřad Třebíč, odbor rozvoje a územního
plánování zprávu o uplatňování územního plánu, kterou současně projednává s dotčenými orgány. Součástí
zprávy o uplatňování jsou pokyny pro zpracování návrhu změny č. 1 územního plánu.
Zastupitelstvo obce na svém jednání dne 2. 6. 2021 schválilo pořízení změny č. 1 územního plánu
zkráceným postupem podle § 55a stavebního zákona. Návrh změny vypracuje firma DIS projekt Třebíč. Jeho
projednání bude oznámeno veřejnou vyhláškou a proběhne v prvním čtvrtletí roku 2022.
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VI.

Další Projekty

Chráničky pro optickou síť Mikulovice

V roce 2021 se nám podařila dokončit I. etapa a ze 2/3 II. etapa výstavby optické sítě za Podpory Kraje
Vysočina. V roce 2022 požádáme o třetí dotaci, kde bychom dokončili pokládku chrániček pro optické kabely
pro jednotlivé domovní přípojky, osadili uživatelské optoboxy (koncové krabičky) u jednotlivých domů a
zafoukli optické vlákno. Na obecním úřadě je třeba vybudovat POP centrální bod optické sítě, do kterého se
budou sbíhat optické kabely z komor.
V neposlední řadě bude všem zájemcům ze stran obyvatel osazen dům aktivním prvkem pro příjem optického
internetu.

Víceúčelové hřiště

Na jaře 2021 nám byla přislíbena dotace z Ministerstva pro místní rozvoj na vybudování víceúčelového
hřiště na kopci. Na podzim téhož roku nám tuto dotaci, po splnění dalších kritérií, potvrdili. Realizace výstavby
by měla proběhnout do 30. 6. 2022.
Výběrové řízení vyhrála firma Geo-stav Valeč s.r.o. Pevně věříme, že zbudováním této víceúčelové hrací plochy
umožníme našim spoluobčanům a dětem komfortnější prostředí při sportování.
Díky dotaci z Fondu Vysočiny se podařilo vybudovat přípojku vody a elektriky.
Martina Švihálková

Starostové
V loňském roce jsme zahájili v rámci naší
obecní akce „paměti národa“ dohledávání našich
mikulovických občanů, kteří byli ve vedení obce.
Ty, u kterých se nám podařilo sehnat fotografii
jsou již umístěny pro vzpomínku v budově
obecního úřadu. Neustále nám ale chybí několik
starostů. Pokud se přeci jen někomu podaří najít
nebo vzpomenout si, kde by se dala fotografie
sehnat, budeme za tuto informaci vděčni a velice
rádi ji umístníme.
Poslední dva chybějící starostové:



Kavalec Jakub
Čech Metoděj

1942
do r. 1942

V letošním roce jsme od paní Krulové získali další chybějící fotografii pana Miroslava Krulu.
Děkujeme Radek Štourač
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Výstavba vodovodu a kanalizace v obci
Stavba vodovou byla zahájena v listopadu roku 2020. Tuto
dlouhodobě plánovanou akci se fyzicky podařilo dokončit zhruba za
jeden rok.
Termín kolaudačního řízení o stavbě byl vodoprávním úřadem
Městského úřadu v Třebíči stanoven na den 7. 12. 2021. Obec
Mikulovice a investor stavby svazek obcí Vodovody a kanalizace
Třebíč se dohodli, že stavba není dokončena v plném rozsahu.
Vodoprávní úřad byl požádán o prodloužení termínu pro kolaudaci
stavby. Investor stavby na žádost obce zároveň požádal o
prodloužení termínu pro podání žádosti o závěrečné vyúčtování
dotace. Oběma žádostem bylo vyhověno a termíny byly
prodlouženy do konce června 2022.
Kolaudace stavby byla odložena zejména z důvodu
nevyčerpaných finančních prostředků ze státní dotace ve výši min
1,5 mil. Kč na dokončení oprav komunikací ve vlastnictví Kraje
Vysočina. Tento postup byl dohodnutý na posledním kontrolním
jednání pracovní skupiny, kterého se pravidelně jednou za 14 dní
účastnili stavbyvedoucí Ing. Petr Vašíček, dodavatel stavby Jan
Jebáček, bezpečnostní technik Ing. Jiří Sedláček, místostarostka
obce Bc. Martina Švihálková a starosta obce Jaroslav Kunst.
Některých jednání se také zúčastnili zástupci investora Ing. Jarmila Kršková, Ing. Helena Kunstová a tajemník svazku Ing. Karel
Nedvědický. Další jednání ve věci se uskuteční 11. 1. 2022. Obec za celý vodovod zaplatí cca 4,5 mil. Kč. Zbylá část cca 13 mil Kč je
hrazena z rozpočtu státního fondu a částečně z rozpočtu svazku Vodovody a kanalizace Třebíč. Všem občanům, kteří se hodlají
připojit na veřejný vodovod děkujeme a další žádáme o připojení. Všichni dobře víme, že kvalitní vody v Mikulovicích je nedostatek.
Donedávna jsme tuto otázku neřešili. Je však nutné si uvědomit, že vodu potřebujeme všichni a každý z vás může podpořit i svého
souseda, který možnost čerpání kvalitní vody z vlastního zdroje nemá. Pokud se napojíme všichni, budeme mít i v budoucnu
možnost čerpat vodu z „Vranova“ za rozumné finance.
Jsme si velice dobře vědomi, že počáteční investice do vodovodní přípojky (u některých objektů se jedná i o investici do
vodoměrové šachty) by mnohé mohly odradit. Podpoříme tak stabilní dodávku kvalitní vody ze zaručeného zdroje. Počty odběrných
míst (vodovodních přípojek) bude pravidelně kontrolovat poskytovatel dotace. Pokud se obci nepodaří splnit počty „aktivních“
vodovodních přípojek, může dojít k situaci, že obec vrátí dotaci a následný provozovatel (Svazek VAK) již zbudovaného vodovodu
nebude ochoten neproduktivní vodovod převzít k provozování do majetku.
Žádáme tedy o pochopení rozhodnutí obce o finanční spoluúčasti vlastníka objektu na vodovodní přípojce, který byl stanoven na 10
tis. Kč na číslo popisné.
K tomu, abyste mohli odebírat vodu je však nutné uzavřít smlouvu o dodávce vody s Vodárenskou akciovou společností,
a.s., Třebíč. (VAS). Uzavírání smluv obec řeší ve spolupráci s VAS. Předpokládáme, že se uskuteční v průběhu ledna až února 2022
v obecních prostorách obce Mikulovice. Podle dohody Vám termíny a prostory k uzavření smlouvy včas oznámíme.
KANALIZACE
V souvislostí s výstavbou vodovodu, v návaznosti na dotaci, je obec zavázána vystavět i kanalizaci. K této akci Vám
sdělujeme jen krátké informace, kterým předcházela dlouhá jednání o samotné stavbě. O její realizaci jsme vás informovali již dříve.
Níže uvádíme několik informací, které jsou obci známy.
Obec současně koordinuje spolupráci na vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení. Investorem stavby bude opět Svazek
obcí Vodovody a kanalizace se sídlem v Třebíči. V lednu 2022 podáme žádost o dotaci. Podrobnější informace nám zatím nejsou
známy. Probíhá výběrové řízení na dodavatele stavby, jehož výsledek nám bude znám až v lednu 2022.
V případě, že získáme dotaci na realizaci stavby, předpokládáme, že stavba by mohla být zahájena na podzim 2022. Tento termín je
samozřejmě orientační a není závazný.
Podmínkou pro získání dotace na vodovod byl závazek následného vybudování kanalizace. Tento závazek obec schválila. O dalších
postupech v souvislosti s touto stavbou vás samozřejmě budeme včas informovat.

Jaroslav Kunst
starosta
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VII.

Lidé a život

Dovolte, abychom dodatečně popřáli k narození
Nikolasi Doležalovi, zároveň se velmi omlouváme, že
jsme ho nezařadili do minulého zpravodaje za rok
2020.
Vítej mezi námi Nikolasi!
Nikolas Doležal narozen 3. 2. 2020

VZPOMÍNÁME
V tomto roce nás bohužel opustila paní

Jaroslava Novotná † 31. 12. 2021
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Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
-

Volby se konaly 8. a 9. října. Obec obdržela dotaci z Kraje Vysočina ve výši 31 000 Kč, profinancováno
bylo 18 800 Kč. Zbytek byl zpětně vyúčtován Kraji Vysočina.
Z celkového počtu 181 voličů volilo v naší obci 132, tedy 72,9 %. Na prvním místě se umístila strana
ANO 2011, s celkovým počtem 49 platných hlasů, tj. 37,1 %.

Pořadí
1
2
3

Výsledky voleb

Název strany
ANO 2011
SPOLU (ODS, TOP 09, KDU-ČSL)
SPD

Hlasy
49
26
18

Výsledek v %
37,1
19,7
13,6

Piráti a STAN

18

13,6

5

Přísaha

9

7

6

KSČM

5

3

7

TRIKOLORA

3

2

8

ČSSD

1

1

Švýcarská demokracie

1

1

Moravské zemské hnutí

1

1

Moravané

1

1
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VIII.

Plány na rok 2022 a dále

Ač se to nezdá, žije naše obec pravidelným kulturním životem. Mrzí nás, že se již nepořádá dříve tolik
oblíbené vinobraní, bohužel ubylo i sportovních akcí. Nicméně doufáme, že po odeznění doby Covidu se opět
nadechneme a budeme znovu plánovat sportovní utkání, karetní soutěže, dětské karnevaly a prostě se bavit a
žít. Některé akce se v posledním období bohužel nekonaly, jiné zase vznikly. Například nově konaná Drakiáda,
která se velice vydařila jak díky počasí, tak i hojnou účastí dětí. Nesmíme zapomenout na dětský den, který je
dětmi velmi oblíbený a plnění úkolů je každý rok velmi baví. Zde je opět vidět vaše pomocná ruka a společný
cíl. Věříme, že v nadcházejícím roce se opět uskuteční pálení čarodějnic spojené s opékáním špekáčků.
V minulých ročnících velmi vypomohl například Karel Bednář s rodinou při stavbě krásné vatry a naše oblíbené
duo Miroslava Nikrmajerová a Zdeněk Tomek, kteří se starají o občerstvení. Jejich letošní palačinky, které
připravovali na Dětském dni, děti hodnotily jako luxusní.
V roce novém chceme rozšířit naše kulturní aktivity o Den Obce, kde bychom chtěli Vás, naše
spoluobčany, pozvat na podzimní posezení u muziky, kde si společně zazpíváme třeba u dechovky. Na
přípravy a přesný termín je ještě dostatek času. Rádi Vás budeme informovat a snad Vás i mile překvapíme.

Plánované akce na rok 2022:
březen
duben
červen
3. července
srpen
září
říjen
prosinec
prosinec
prosinec

dětský karneval
pálení čarodějnic
dětský den
pouť
nohejbal trojic
drakiáda
setkání seniorů
setkání u vánočního stromu
výšlap na Pekelný kopec
silvestrovské oslavy

Co nás ještě čeká?








Kanalizace
III. etapa výstavby optické sítě
Realizace výstavby víceúčelového hřištěte
Projektová dokumentace včetně položkového rozpočtu pro podání žádosti o dotaci na výstavbu bytů
ve škole
Zázemí, workoutové a dětské hřiště k víceúčelovému hřišti na kopci
Příprava projektové dokumentace na kompletní opravu Domu sportu a kultury
Opravy místních komunikací po výstavbě vodovodu a kanalizace

Hledání úspor a chytrých řešení

Hledání úspor je dlouhodobě velmi omílané slovo. Obec čekají v průběhu několika let velké investice, a
proto je na místě hledat úspory či chytrá řešení. Letos se nám podařilo takto ušetřit velké množství financí,
které bychom museli uhradit za odvoz přebytečné zeminy na skládku do Petrůvek. Našlo se jednoduché řešení
na nevyužívaných obecních pozemcích na Důlkách, kde se zeminou srovnal původní prostor samotěžby písku
na stavby v Mikulovicích. Úspora byla značná. Tohoto směru se chceme držet i do budoucna.
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IX.

Historie

Pomník padlým z 1. světové války

Válečné pomníky, památníky nebo
pamětní desky nacházející se v obcích po
celé zemi, které připomínají památku
padlých v době válek, jsou jakýmsi
zastavením v čase, odrazem naší složité
minulosti a vzpomínkou na tragické
události, při nichž umírali vojáci i civilisté.
Jedná se často o osoby, které žily ve
stejných obcích jako my, osoby, které
položily životy pro svou vlast. Za každým z
těchto jmen stojí často zcela neobyčejné
činy a osudy.
Válečné pomníky jsou součástí
historie, která se nás stále bezprostředně
dotýká. Ostatky mnohých vojáků padlých
za vlast se nacházejí v mnohdy neoznačených hrobech na bývalých bojištích. Jednou z mála věcí, kterou pro
tyto padlé hrdiny můžeme udělat, a zároveň tou nejdůležitější, je NEZAPOMENOUT. Udržování památky
padlých je jedním z kulturních hodnot naší společnosti.
Pomník v naší obci je pomníkem padlých vojáků z Mikulovic, kteří byli povoláni do zbraně v 1. světové
válce
pod
hlavičkou
Rakousko–Uherské
monarchie..
Válka
pro Rakousko-Uhersko začala 28.
července 1914 vypovězením války Srbsku. Celkem bylo v českých zemích mobilizováno 1,4 milionu mužů.
Odhadem jich padlo 140 000. Proto nacházíme vzpomínku na padlé v podstatě v každé vesnici.
Tento
globální
válečný
konflikt
probíhal
až
do
11. listopadu 1918. V důsledku války došlo ve světě k sérii revolucí
a povstání a k zániku ruské, rakousko-uherské, osmanské i německé
říše. Hospodářské zhroucení válkou vyčerpané monarchie a
porážka Centrálních mocností vedly na podzim roku 1918 k rozpadu
Rakouska-Uherska. 28. října došlo k ustanovení První Československé
republiky.
Pokusili jsme se proto dohledat i informace o našich padlých
vojácích, na které vzpomínáme na našem obecním památníku. První
čtyři vojáci se dali dohledat poměrně přesně, viz jejich vojenské karty
níže. Ale u posledních dvou zřejmě došlo ke zkomolení jména, na
náhrobku, nebo se jedná o jinou administrativní chybu. V každém
případě by mohlo být vodítko alespoň datum úmrtí.
Pokorný J. † 6.5.1915, zde se nám v archivu podařilo najít
vojáka: Pokorný František, region Moravské Budějovice. Datum úmrtí
6.5.1915.
Šimáček J. † 9.3.1918, zde se nám podařil dohledat voják
Šimáček Antonín, region Vážany, Vyškov, který padl 8.3.1918.
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Pokorný J. – bohužel nepodařil se dohledat
Šimáček J. – bohužel nepodařil se dohledat

Předem děkujeme za případnou pomoc v dohledání správných jmen, nebo dat našich padlých spoluobčanů. Radek Štourač
(zdroj: Vojenský ústřední archiv)
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Dům sportu a kultury Mikulovice
V roce 2021 uplynulo 40. výročí zahájení stavby
našeho mikulovického Domu sportu a kultury (DSK), který byl
postavem svépomocí obyvateli naší obce.
Pokusili jsme se dohledat alespoň pár základních
informací o našem kulturáku a připomenout si tak, jak
probíhala jeho výstavba a co jí předcházelo. Důležité je také,
kdo se na jeho výstavbě podílel a co je k tomu vedlo. Pro
většinu mladších ročníků, je to jen kulturák, ve kterém byly od
roku 1999-2014 diskotéky, hraje se tam nohec, pinec a dřív tu
byla i hospoda vč sálu u Palátů. Ale pro pamětníky to je kus
jejich mládí, a hlavně obrovské množství brigádnických hodin,
ať už na lešení, za míchačkou a nebo při shánění materiálu a nebo tzv. leštění klik, aby se podařilo dosáhnout závazku a
kulturák v obci svépomocí dokončit. Pro ilustraci pár základních informací, které Vám lépe pomohou pochopit podstatu
některých historických souvislostí, případně textů z dochované dokumentace.
V 60. letech minulého století byla Národním shromážděním odsouhlasena a provedena první tzv. územní
reforma, která si kladla za cíl snížení počtu krajů a okresů. Další tzv. reforma územní správy prováděná v osmdesátých
letech pokročila o řád níže a měla za cíl slučování obcí a vznik tzv. spádových obcí. Jelikož naše obec patřila spíše k těm
malým, bylo na základě reformy rozhodnuto postoupit vedení a správu obce pod obec střediskovou, tj. Kojetice na
Moravě. Toto spojení proběhlo 1. 1. 1980 a již první schůze proběhla 9. 1. 1980. V Kojeticích byl ustanoven Místní
národní výbor (MNV), který podléhal a byl schválen ONV Třebíč (okresnímu národnímu výboru v okresním městě). Malé
obce, které spadaly pod střediskové obce měly své volené zástupce, tzv. předsedy občanských výborů, kteří byli zváni na
jednotlivé schůze. Kojetice jako obec středisková (byla zde pošta, obvodní lékař, škola atd.) sdružovala více malých obcí:
Mikulovice, Horní Újezd a Vacenovice. Zvolení členové rady za naši obec: Ladislav Pokorný a Bohuslav Uher. Do
občanského výboru Mikulovic byli zvoleni: Ladislav Pokorný, Bohuslav Uher, Jaroslav Špaček, František Brychta. Zvolený
občanský výbor obce zůstal pracovat jako bývalý národní výbor a v určené dny v týdnu si mohli občané obce vyřizovat
své záležitosti i nadále v Mikulovicích. Agenda pak dále podléhala projednání a byla předkládána na MNV Kojetice.
Předsedkyní MNV Kojetice byla až do roku 1990 paní Jiřina Sedláčková (Horní Újezd).
Tyto informace mohou pro někoho být
jasné a pamatuje si tu dobu, my ale chceme i
mladším ročníkům připomenout, jak to fungovalo
dříve a také osvětlit, proč je veškerá dokumentace
k výstavbě DSK řešena z MNV Kojetice a ne z MNV
Mikulovice (MNV je dnešní obecní úřad). Svou roli
tu může hrát i jistá rivalita mezi obcemi, kde se
můžete i po letech setkat s názorem, že Kojetice
postavily Mikulovicím kulturák. To je ale jen
zdravé sousedské popíchnutí.
A nyní k samotnému vzniku a nápadu
postavit v Mikulovicích kulturní dům. Z dohledané
dokumentace plyne, že již v sedmdesátých letech
byla v Mikulovicích občanská poptávka po novém
a prostorově vyhovujícím společenském sále, pro
sportovní a kulturní vyžití. Sport byl v době
socialismu všeobecně velmi podporován a
Mikulovice žádný krytý prostor doposud neměly.
Stávající sál ve staré hospodě pro sport
nevyhovoval. Své k této stavbě nahrál i fakt, že
obec již měla zkušenost s přípravou stavby a
samotným
postavením
nové
prodejny
Spotřebního družstva Jednoty Moravské
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Budějovice, která byla s ročním předstihem dokončena v roce 1980 (kolaudace 7.11.1980). Z rozpočtu stavby bylo
ušetřeno 275.000 Kčs. Tyto ušetřené peníze byly převedeny na výstavbu DSK. Jen pro porovnání náročnosti staveb, na
stavbě jednoty bylo odpracováno 5 200 brigádnických hodin a na stavbě DSK cca 15 550 hodin. Samotná cesta k zahájení
stavby nebyla jednoduchá a už jen příprava zabrala mnoho úsilí a komplikovaného jednání, ale je nutno s respektem říci,
že i na tehdejší dobu se podařil DSK postavit za velmi krátkou dobu. I přes to, že byl nedostatek stavebního, instalačního
materiálu a finančních prostředků.
Dne 19. 12. 1978 zaslal MNV v Mikulovicích – zastoupený předsedou MNV panem Ladislavem Pokorným a
členem rady panem Bohuslavem Uhrem, žádost do Spotřebního družstva Jednota o úpravu nevyhovujících prostor
v původních budovách pohostinství Jednoty a MNV. Tyto budovy se nacházely v bývalém domě rodiny Fantovy.
Podstatou žádosti bylo převedení části objektu z vlastnictví Spotřebního družstva Jednota Moravské Budějovice do
rukou obce. 3. 3. 1980 byl Jednotou záměr schválen, stanovena odkupní cena za ½ objektu 62,666 Kčs, která měla být
Jednotě za část budovy zaplacena. (Úhradu provedl MNV Kojetice). Zápisem ze dne 5. 1. 1981 bylo provedeno fyzické
předání klíčů od prostor bývalé prodejny Jednoty v Mikulovicích číslo popisné 10. Jednota tímto uvolnila prostory bývalé
prodejny v domě Kateřiny Fantové a Jana Fanty téhož čísla popisného. Klíče převzal pan Ladislav Pokorný za MNV
Mikulovice. Tomuto aktu předcházela písemná komunikace o finančním vypořádání (odkup nemovitosti) s rodinou
Fantových, kteří tou dobou bydleli v Chrudimi. Souhlas s prodejem podal za rodinu pan Jan Fanta. Nemovitost byla
odhadnuta na částku 42.377 Kčs, z toho byl proveden odpočet rekonstrukčních prací 27.660 Kčs Odkupní cena činila
14.777 Kčs.
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Následovalo zahájení stavebního řízení, vč. zajištění stavební dokumentace, financování atd. Samotná stavba
DSK probíhala v dříve běžné Akci „Z“. Akce „Z“ – (zvelebování – a hlavně zadarmo) byla dobrovolná neplacená činnost
obyvatel a spolků (Hasiči, SSM, TJ, ČSČK, ČSZ atd.). Obyvatelé obcí (v malém rozsahu i měst), případně zaměstnanci
továren, ve svém volném čase chodili na pracovní brigády a podíleli se na výstavbě školek, škol, kulturních domů,
koupališť, hřišť a zvelebování svého okolí atd. (například, aby se mohlo dítě dostat do Mikulovické školky, museli mít
rodiče odpracováno 100 brigádnických hodin). Tyto akce probíhaly hlavně v oblastech, kde stát či obecní správy buď díky
nízkým finančním možnostem a nebo špatnému plánování nebyly schopny zajistit odpovídající organizace (dnes odborné
firmy). Postupem času se tyto akce „Z“ staly systémovým a plánovaným nástrojem komunistické strany, díky kterým se
podařilo plošně po celé Československé republice velmi dobře a levně budovat.
Z dnešního pohledu se jedná o věc takřka nereálnou, protože práce na akci „Z“ byla zdarma a většinou zcela
bez občerstvení. Ale podstatné je říct, že díky akcím „Z“ se v Československu vybudovalo tolik, co by se i nyní jen těžce
zvládalo. A my máme díky tomu kulturák, prodejnu potravin a školku s hasičkou atd. Financování tehdy probíhalo za
podpory státu a příspěvku organizací typu SSM TJ, ČSČK, atd. (např. TJ přispěla na DSK 15.000 Kčs).
Celý areál kulturního domu byl z důvodu možného financování stavěn na tři etapy. První etapa byl hlavní sál DSK,
druhá etapa pokračovala stavbou dnešní hospůdky, horní klubovny a sociálních zařízení. Poslední etapou byla stavba
nové hospody (dnes čalounictví). Stavba první etapy byla zahájena prvními výkopovými pracemi 14. března 1981 a již 3.
září 1982 zde proběhl první slavnostní koncert kapely Mistříňanka, kterého se zúčastnilo 570 lidi z okolí. Jednalo se o
slavnost k dokončení první části sálu a splnění termínu socialistického závazku. Dobu výstavby první etapy uvádíme
záměrně, aby si čtenář mohl udělat úsudek, jak rychle se vše podařilo a jaké úsilí to muselo Mikulovické občany stát.
Současně se ještě pokračovalo na dokončení druhé části (etapy) stavby, tj. horní místnosti (klubovny) a prostoru dnešní
hospůdky.
Práce na DSK probíhaly tedy formou brigád, jedna z variant byla na základě brigádnických závazků Akce „Z“
jednotlivých organizací v obci, které se měsíčně zavazovaly určitý počet brigádnických hodin odpracovat. (připomínám,
že současně se dle záznamů v kronice brigádnicky upravovalo i koupaliště, prostor před Jednotou atd.) Hlavní břemeno
brigádnických prací na DSK však nesli sami občané Mikulovic, kteří se stavby DSK dobrovolně a pravidelně účastnili.
V tehdejší době to nebylo až tak složité, protože stavba kulturáku byla ve společném zájmu všech, Mikulovičtí si
ho stavěli pro sebe, a tak jako dnes jezdíme po práci do obchodních center, byla dříve na vesnici zvyklost se po návratu
z práce ani z modráků nepřevlékat a dál něco budovat. Navíc standardní pracovní doba v továrnách 6-14 hod, umožnila
většině obyvatel být již v 15 hodin po práci doma.
Pokud byl dostatek materiálu, probíhaly práce na kulturáku denně, nejvíce však o víkendech. Svolávání brigád, či
konkrétních úkolů probíhalo ústně a místním rozhlasem. Svou ruku k dílu tak mohli dát všechny profese, které obec ve
svých obyvatelích měla, případně se žádali o pomoc řemeslníci i z obcí okolních, obkladači atd. V kronice se nám
podařilo najít i informaci, že jsme v té době využili možnost uspořádat na DSK soutěž učnů OSP Třebíč v omítání. I tato
soutěž nám pomohla v brzkém dokončení stavby.
Nesmíme také zapomenout na důležitou součást stavby, a to je zásobování. Zde mělo svou neopomenutelnou
úlohu i JZD Výčapy, které se velkou měrou podílelo na dovozu materiálu.

Pozvánka na slavnostní otevření dokončení druhé etapy výstavby DSK.
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Vysvětlivka: Socialistické závazky a BSP
BSP - Brigáda socialistické práce: Pracovní kolektivy zapojené do soutěží o plnění úkolů při socialistické výstavbě
upevňovaly socialistické výrobní vztahy a zvyšovaly kulturní úroveň pracujících, nad rámec svých pracovních povinností.
Brigády socialistické práce pomáhaly i při intenzifikaci národního hospodářství, rozvoji vědy, techniky, kvality
a efektivnosti práce a nabádaly členy hledat ještě účinnější formy a metody práce pro společnost. BSP si stanovovaly
socialistické závazky na vybrané úkoly a plnily je bez nároku na mzdu. Odměnou za to byly drobné výhody pro členy
kolektivu BSP, příp. odznak a titul BSP.
Níže výběr těch nejzásadnějších dat
Název stavby: Společenská Místnost Mikulovice
Plánované zahájení stavby: 3/1981
Stanovená lhůta pro stavbu: 18 měsíců
Plánované dokončení stavby: 4/1982
MNV Kojetice: podalo 10.6.1981 návrh na vydání územního rozhodnutí o umístění stavby
ONV Třebíč: 19.6.1981 schvaluje stavbu
Funkční poslání stavby: společenská místnost pro účely sportovní, společenské a politickovýchovné
Na základě závazku: vyhlášení Místního výboru Národní fronty a Občanského výboru v Mikulovicích
Realizace stavby: AKCE „Z“ Na základě stranického závazku za účelem výstavby v akci Z osloveny organizace:
 Československý svaz červeného kříže
 Hasiči – Sbor dobrovolných hasičů Mikulovice
 SSM –Socialistický svaz Mládeže
 TJ Mikulovice
Účel stavby: Přestavbou starých nevyhovujících objektů sálu a pohostinství, bývalých kanceláří JZD a bývalé
prodejny Jednoty se získá víceúčelový sál, který bude možno užívat jak pro tělovýchovu, tak pro společenské
akce a schůzovní činnost. Součástí víceúčelového sálu budou šatny, sociální zařízení a příslušenství.
Vybrané odůvodnění: Přestavbou těchto objektů získá i vzhled obce.
MNV Kojetice: zažádalo 19.9.1982 o prodloužení termínu dokončení stavby, a to z důvodu:
 nepodařilo se sehnat předepsaný kotel na pevná paliva
 nedostatek financí a material na fasádu. Fasáda bylo proto dokončena až na jaře 1983
MNV Třebíč: vydalo 18.11.1983 Kolaudační rozhodnutí, Akce byla financována ze sdružených prostředků
Plánovaná investiční částka: 495.000,- Korun československých
Celková částka za stavbu DSK dle pamětníků činila 750.000 - 800.000 Kčs
Stavba:
 14. března 1981 se začalo s výkopovými pracemi na stavbě areálu DSK
 10. července 1981 se začalo s vyzdíváním hlavních zdí
 Únor 1982 – probíhaly práce uvnitř DSK – zavěšování stropních azbestových desek
 Práce na kovových nosnících sálu prováděl pan Petr Navrkal a Antonín Maštera,
 Svařování – Zdeněk Sigmund
 Únor 1982 – začaly bourací práce na budově bývalé prodejny, v místech dnešní Hospůdky. Následovaly
pak práce na výstavbě galerie, klubovny, sociálních zařízeních.
 Duben 1982 – dostavba byla hotova
 Květen 1982 – probíhala soutěž v omítání kolektivu OSP Třebíč a JE Dukovany
 Červen 1982 – položeny parkety a dokončena elektroinstalace, dále dlažba a obklady na WC
 Elektroinstalaci prováděl pan Karel Procházka st., pomáhali mu : Vlastimil Němec a Otakar
Nikrmajer
 Odborné zednické práce ponejvíc prováděli: Milan Valík, Karel Uher st., Josef Václavek, Josef Novotný
st., Karel Vecheta
 3. září 1982 byl v DSK koncert Mistříňanky, slavnostní otevření sálu.
 Říjen/listopad 1982 dokončena přístavba a uvedeno do provozu
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Sport: prosinec 1982 první pingpongový turnaj – vítězem byl Ladislav Pokorný ml.
Brigádnické hodiny:
 Celkem 15550 hodin
 Z toho 15320 bez nároku na mzdu
 TJ 1200 hodin, SSM 1000 hodin
Oficiální název: Dům sportu a kultury byl odsouhlasen na výroční schůzi TJ Mikulovice v prosinci 1982
 Slavnostní otevření celého dokončených dvou etap ze tří v DSK proběhlo: 21. Května 1983
 Duben 1984 začala výstavba nové hospody (dnes budova čalounictví)
Závěrem:
Největší zásluhu na výstavbě a zdárném dokončení měl pan Ladislav Pokorný st., který mimo jiné zastával
post předsedy občanského výboru v Mikulovicích. Za úsilí a jeho neúnavnou práci je mu třeba i po letech znovu
poděkovat. Toto poděkování platí i panu Bohuslavu Uhrovi, který podporoval vznik sportovního zařízení za Tj
Mikulovice. Dále i Milanu Valíkovi za nejvíce odpracovaných brigádnických hodin.
V neposlední řadě závěrečné poděkování všem našim nejmenovaným spoluobčanům, kteří se na výstavbě
DSK podíleli a se ctí jej zdárně dokončili i pro další generace.

Vážení pamětníci, cílem tohoto článku je připomenout to co se Vám Mikulovickým občanům a Vašim
předkům dobrého podařilo vybudovat a poděkovat za to. Omluvte prosím případné nepřesnosti, případně to,
že jsme někoho opomenuli zmínit. Díky patří všem! RŠ
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Fotografie brigádníků ze stavby DSK

Na výše uvedených fotografiích jsou tito občané (fotografie zleva shora): Vechate Karel, Milan Valík, Ladislav
Pokorný ml., Ivo Nikrmaier, Josef Václavek, Bohuslav Uher st., Miroslav Roupec, Antonín Bobek ml., Jartonmír
Nikrmaier, Karel Vecheta, František Palík ml., Antonín Hájek st., Ladislav Pokorný ml., Vlastimil Němec,
Antonín Bobek ml., Milan Valík, Petr Navrkal.
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Fotografie brigádníků ze stavby DSK

Na výše uvedených fotografiích jsou tito občané-fotografie (fotografie zleva shora): Antonín Hájek, Adolf
Kašpárek, Jaromír Nikrmaier ml., František Palík ml., Josef Novotný ml., František Böhm, Josef Novotný st.,
Josef Novotný, František Böhm, Vlastimil Němec, Karel Vecheta, Jaromír Nikrmaier ml., Antonín Kavalec st.,
Karel Uher st., František Hrůza, Ladislav Pokorný st., Josef Václavek, Milan Valík, Bohuslav Uher, František
Palík, Josef Novotný st., Antonín Bobek st., Karel Uher st., Vlastimil Němec, František Böhm, František Brychta,
Vlastimil Němec.
Podklady k článku DSK byly čerpány z dostupné stavební dokumentace na OÚ Mikulovice, Kronika obce Mikulovice. Dále s laskavým
svolením pamětníků paní Jiřiny Sedláčkové, Bohuslava Uhra, Františka Palíka, Milana Valíka a dalších.
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X.

Podnikatelé se sídlem v obci Mikulovice

TRADICIONAL, s. r. o.
Mikulovice č. p. 80
Firma Tradicional, s.r.o. vznikla v roce 1995. Zabýváme se výrobou a renovací čalouněného nábytku. Široká kolekce našich produktů
plně uspokojí jak zájemce o funkční a praktický čalouněný nábytek, tak zákazníky, kteří preferují individuální provedení nebo
nápaditý design nesoucí prvky luxusu.
Naše výroba má zakázkový charakter a ke každé zakázce volíme osobní přístup. Vyrábíme také atypický čalouněný nábytek určený
do soukromých i veřejných prostor. Součástí produkce je také velká nabídka záclon a závěsů.
Tomáš Pisk
www.tradicional.cz
ZEMPRON s.r.o.
Mikulovice č. p. 33
Naše firma je ryze českou, ekonomicky stabilní společností, která zajišťuje již od roku 2005 komplexní služby v oblasti obchodu se
zemědělskými komoditami.
Bc. Martina Švihálková
www.zempron.cz
GARÁŽOVÁ VRATA
Karel Procházka
Mikulovice č. p. 43
Firma se zabývá instalací a opravami garážových vrat, pojezdových bran, plotů, průmyslových vrat, markýz, automatických
vchodových dveří, elektrických pohonů bran, závor a rolovacích mříží. Zajišťuje i zámečnické práce.
Karel Procházka
www.elvrata.cz
TOP CENTR
Mikulovice č. p. 74
Firma se zabývá instalací a opravami sanitární techniky.
Ing. Rostislav Loucký
loucky.rostislav@iex.cz
+420 602 780 445
MEDUŠKA
Mikulovice č. p. 54
Firma paní Moniky Bednářové vznikla v roce 2014 a zabývá se výrobou medových pochoutek. V nabídce naleznete medy ořechové,
ovocné, bylinkové a kořeněné. Velmi oblíbené jsou i medové pomazánky. Nezanedbatelnou část výroby tvoří svíčky z včelího vosku
stáčené z včelích plátů nebo odlévané do forem nejrůznějších tvarů. Samostatnou kapitolou jsou pak medové dárky, které jsou
vhodné pro jakoukoliv příležitost. Všechny naše produkty naleznete na internetových stránkách www.meduska.cz
Po předchozí telefonické domluvě je možné výrobky zakoupit i přímo v provozovně na adrese Mikulovice 54.
Monika Bednářová
bednarova@meduska.cz
+420 721 783 232
KAREL TRNKA
Mikulovice č. p. 11
Soukromý zemědělec.
LADISLAV ČERNÝ
Mikulovice č. p. 72
Zámečnické práce.
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Ze života školy

XI.

Základní škola a mateřská škola Výčapy
Základní škola a mateřská škola ve Výčapech se v roce 2018 staly jednou organizací, kterou navštěvují děti od 2 let do 10 –
11 let. Pořádáme společné akce. Děti z MŠ navštěvují keramickou dílnu, cvičebnu a knihovnu v základní škole. Školáci chodí číst
školkovým dětem. Děti se učí spolupráci, vzájemnému porozumění a respektu jeden k druhému. Je krásné vidět, jak se setkávají
kamarádi a sourozenci napříč ročníky ze školky a školy.
ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Naše škola je pětitřídní se dvěma odděleními školní družiny. Žáci hojně využívají prostranství školy. Rádi tráví čas
v prostorách nové půdní vestavby, kde využívají keramickou dílnu i učebnu jazyků. Ta je vybavena moderní výpočetní technikou a
relaxačními koutky.
V letošním roce školu navštěvovalo 71 žáků. Po letních prázdninách však počet klesl na 56 žáků. Naše děti se od první třídy
učí anglický jazyk, jehož základy si přináší již z mateřské školy. Ve vyučovacích hodinách pracovních činností a výtvarné výchovy tvoří
své výrobky v keramické dílně. V rámci školní družiny mohou děti navštěvovat zájmové kroužky zaměřené na oblast pohybu a
sportu, zdraví, umění a výpočetní techniky. Děti tráví čas venku na čerstvém vzduchu, nebo ve vnitřních prostorách školy (školní
družina, půda, cvičebna, výtvarna …).
Ve školním roce 2020/2021 nás stále omezovala koronavirová pandemie. Od ledna byly starší ročníky opět nuceny přejít na
distanční výuku, která přetrvala až do 9. dubna. Více než 3 měsíce museli žáci 3., 4. a 5. ročníku každé ráno usednout ke svým
počítačům. Výuku narušovaly především problémy s připojením k internetu, technické obtíže se zvukem. I přes všechna úskalí se
nám podařilo toto období zvládnout, jak nejlépe jsme dovedli. Ze školní budovy v tomto období zněly pouze hlasy prvňáčků a
druháčků. Od pondělí 1. března škola zcela osiřela, na distanční výuku museli přejít také nejmladší žáci školy.
Během měsíce dubna proběhl zápis žáků do první třídy. Stejně jako v loňském školním roce jsme se s našimi budoucími
prvňáčky neshledali. Zápis proběhl opět pouze formálně, bez přítomnosti dětí i jejich rodičů v budově školy. Pro školní rok
2021/2022 byli zapsáni 4 noví prvňáčci.
V pondělí 12. dubna se k naší velké radosti mohli konečně vrátit všichni žáci zpět do školních lavic. Každý týden byly děti
testovány z důvodu přetrvávající hrozby koronavirové infekce. Po celou dobu vycházely všechny testy negativně, a tím se
prohlubovala naše radost a dobrá nálada.
Na začátku května se všichni žáci školy společně s předškoláky rozběhli po Výčapech s kárkami a posbírali starý papír.
V pátek 21. května navštívil naši školu rapper AFU-RA se svým hudebním programem a netradiční výukou angličtiny. Od konce
května mohli žáci opět začít navštěvovat zájmové kroužky, které do té doby nemohly být z důvodu vládních opatření provozovány.
Měsíc květen jsme zakončili focením tříd.
První červnový den patří dětem, to je známé. V naší škole to letos platilo dvojnásobně. Dětem – páťákům jsme přenechali
vedení školy. Uskutečnil se již tradiční Den naruby. Páťáci se vžili do role učitelů a připravili mladším kamarádům výuku ve své režii.
Pátek 11. června patřil naopak našim prvňáčkům, kteří byli pasováni na čtenáře.
Závěr školního roku 2020/2021 jsme si zpříjemnili dvoudenním školním výletem. Vyšlápli jsme si do Mikulovic. Přes Horní
Újezd jsme se vraceli zpět do Výčap, kde jsme si opekli buřty, zahráli hry a uložili se ke spánku v naší školičce. V pondělí 28. června
jsme se bohatým programem rozloučili s našimi páťáky, ale také jsme přivítali budoucí prvňáčky. Po předání vysvědčení začaly všem
žákům letní prázdniny.
Nový školní rok 2021/2022 byl zahájen ve středu 1. září, kdy se škola opět rozezněla smíchem a hlaholem dětí. Nemeškali
jsme a skočili jsme rovnýma nohama do práce. Pondělí 27. září jsme prožili se sv. Václavem při celoškolním projektovém dni, kdy
spolupracovali žáci v týmech napříč ročníky.
Na začátku října se páťáci vypravili za poznáním historie do Třebíče. Exkurzi zakončili adrenalinovým zážitkem v lanovém
centru Pavouk. Páťáci nelenili a pro své mladší kamarády si připravili již 19. ročník Dne naruby. Další projektový den na sebe
nenechal dlouho čekat. V pondělí před podzimními prázdninami jsme si připomněli svátek z anglicky mluvících zemí – Halloween.
Do měsíce listopadu jsme se protančili díky „Taneční výzvě“, což byla jedna z mnoha dalších výzev letošní náplně školní
družiny. Viděli jsme 10 tanečních skupin, které 2 měsíce nacvičovaly svá vystoupení. Podzim byl v plném proudu a žáky 3., 4. a 5.
ročníku čekal plavecký výcvik na třebíčské Laguně. V loňském školním roce se plavání neuskutečnilo, proto v letošním roce jezdí
plavat také páťáci.
Prosinec, adventní čas a přípravy na dobu vánoční, jsme si s dětmi zpříjemnili třídními besídkami s oživením vánočních
tradic, tvořením pěkných dekorací, poslechem tradičních i moderních vánočních písní a pohádek. Žáci základní školy společně
s dětmi z mateřské školy nazdobili keře u autobusové zastávky.
MATEŘSKÁ ŠKOLA
V naší mateřské škole se nachází dvě třídy, kapacita školy je 49 dětí. V současné době navštěvuje mateřskou školu 42 dětí.
Třídy mateřské školy jsou homogenně uspořádány tak, aby mohlo dojít k co největšímu přizpůsobení se potřebám dětí v různých
věkových skupinách. První třída Koťata je určena dětem od 2 do nejvýše 4 let věku dítěte. Druhá třída s názvem Čmeláci je určena
pro děti od 4 do 6 let věku nebo pro děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky. Součástí obou tříd je herna, šatna a
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sociální zázemí se sprchovým koutem. Další součástí školy je školní jídelna, která je přímo v budově školky. Interiér mateřské školy a
školní jídelny prošel v roce 2018 rekonstrukcí.
Vzdělávání dětí probíhá podle Školního vzdělávacího programu „Cestičkami tam a zpět, objevujeme s kamarády celý
svět.“, který je dělen do 4 integrovaných bloků: Cestičky Podzimu, Cestičky Zimy, Cestičky Jara a Cestičky Léta a dál rozpracován do
jednotlivých měsíců. Děti jsou rozvíjeny ve všech pěti oblastech daných Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní
vzdělávání.
Záměrem naší mateřské školy je, aby se stala podnětným místem, kde děti co nejlépe rozvinou své přirozené předpoklady a
naučí se novým dovednostem jak v oblasti vztahů mezi lidmi, tak pokud se týká znalostí o světě. Vzdělávacími činnostmi se prolínají
různé prvky alternativní pedagogiky jako je například pedagogika Franze Ketta, Montessori …
V dětech rozvíjíme čtenářské dovednosti a lásku ke knihám. Naše mateřská škola je zapojena v projektu Celé Česko čte
dětem. Dětem je vždy při odpoledním odpočinku přečtena pohádka nebo příběh, a to buď pedagogem, nebo díky spolupráci se
Základní školou ve Výčapech, žáky navštěvujícími základní školu. V průběhu celého školního roku navštěvují děti knihovnu v základní
škole, kde se prohlubuje láska ke knihám i dětská zvídavost.
Mezi naše hlavní cíle patří přirozenou a nenásilnou formou seznámit děti předškolního věku s novým prostředím základní
školy a tím jim co nejvíce usnadnit přechod do základní školy. V průběhu celého roku probíhá neustálá spolupráce mezi dětmi ze
školy základní a mateřské. Děti ze třídy Čmeláčků intenzivně spolupracují s dětmi z druhé třídy základní školy v rámci projektu
Společně jde všechno lépe, aneb jsme jedna rodina.
Děti navštěvují vždy dvakrát v měsíci keramickou dílnu v podkroví základní školy. Často navštěvují a využívají také podkrovní
prostory v základní škole, školní tělocvičnu, knihovnu a hřiště.
Také v tomto roce probíhala mezigenerační spolupráce s Domovem pro seniory v Jaroměřicích nad Rokytnou, i když pouze
distanční formou kvůli pandemii Covidu-19.
Děti ze třídy Čmeláčků se zapojily také do projektu Z vesnice do města a zpět, při kterém si každý měsíc posílají dopisy
s přátelskou Mateřskou školou Bojasova. Děti se tímto způsobem seznamovali s jinými tradicemi a zvyky ve městě.
Mezi naše další záměry patří podpořit děti ve zdravém stravování. V našem jídelníčku tvoří zelenina nenahraditelnou
součást chodu. Jednou týdně si mají děti možnost připravit svoji svačinku. Cílem je, aby děti stolování vnímaly, jako společenský akt.
V mateřské škole probíhá vždy jednou týdně hodinka hravé Angličtiny ve třídě Čmeláčků. Nejen angličtina je součástí
běžného dne v naší mateřské škole, pravidelně děti hrají na flétnu a kazoo, pravidelně navštěvují plavecký výcvik na Laguně v Třebíči,
procvičují správnou výslovnost a vyjadřování v logopedických chvilkách v rámci projektu Logopedické prevence v MŠ.
V době uzavření MŠ z důvodu pandemie Covidu-19 byla dětem ze třídy Čmeláčků zprostředkována on-line výuka za pomoci
aplikace MS Teams. Samozřejmostí bylo, že děti z obou tříd našly vždy jednou týdně na webových stránkách MŠ úkoly určené k
vytisknutí a k vypracování. Tyto úkoly byly v souladu se školním vzdělávacím programem.
Jako každý rok proběhlo společné focení dětí z jednotlivých tříd a rozloučení spojené s pasováním předškoláků na školáky.
V tomto roce jsme nevynechali ani mikulášskou nadílku, adventní tvoření, společné zdobení parku na návsi ve spolupráci s
žáky základní školy, pečení perníčků a vánoční nadílku.
Kvůli mimořádným opatřením epidemie Covidu-19 jsme byli nuceni od některých každoročních aktivit upustit a v měsíci
březnu také omezit provoz mateřské školy pouze pro děti zdravotníků a profesí nepostradatelných pro chod státu.
Milí čtenáři,
touto cestou vám z celého srdce přejeme v novém roce 2022 hodně zdraví, životního i pracovního úspěchu .
Děti a kolektiv ZŠ a MŠ Výčapy

www.vycapy.com + facebook
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Služby pro občany

XII.
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:

07.00-12.00h
07.00-10.00h
07.00-10.00h
07.00-11.30h
07.00-12.00h

Kojetice
Výčapy
Kojetice
Čáslavice
Kojetice

12.00-13.00 prevence
10.00-11.00 prevence
10.00-12.30 prevence
12.00-12.30 prevence
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13.30-18.00 Kojetice

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

07.00-13.00h
12.00-18.00h
07.00-13.00h
07.00-13.00h
07.00-13.00h

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 zpravodaji si přečtete:
Přidělení půdy Mikulovickým malozemědělcům, domkářům legionářům a bezzemkům
Na základě pozemkové reformy z 16. dubna 1919, kde nově vzniklý Československý stát rozhodl o
záboru pozemkového majetku nad 150 ha a jeho následného zestátnění, byla dle přídělového zákona
rozdělována vybraná půda mezi domkáře, malozemědělce, bezzemky, legionáře, příslušníky ozbrojených sil, či

V příštím zpravodaji si přečtete:

pozústalých po padlých ve válce. Stejný přídělový proces proběhl i v katastrálním území Mikulovice, kde
vlastnil velké množství pozemků i Lesonický velkostatek. Majitel velkostatku Uden princ z Löwenstein,

Wertheim Freudenberg, se ještě pokoušel rozhodnutí státu zvrátit, ale rozhodnutím krajského soudu v Brně
Přidělení půdy Mikulovickým malozemědělcům,
domkářům legionářům a bezzemkům
ze dne 30. října 1930, bylo potvrzeno, že občanům Mikulovic budou státem přiděleny vybrané polnosti…

NaNa
základě
pozemkové
reformy
z 16.z 16.
dub-dubna 1919, kde nově vzniklý Československý stát rozhodl o
základě
pozemkové
reformy
na pozemkového
1919, kde nově
vzniklýnad
Českoslovenzáboru
majetku
150 ha a jeho následného zestátnění, byla dle přídělového zákona
ský stát rozhodl o záboru pozemkového
rozdělována vybraná půda mezi domkáře, malozemědělce, bezzemky, legionáře, příslušníky ozbrojených sil, či
majetku nad 150 ha a jeho následného
pozústalých
po padlých
válce. Stejný
přídělový proces proběhl i v katastrálním území Mikulovice, kde
zestátnění,
byla dlevepřídělového
zákona
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velké množství
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pokoušel rozhodnutí
státu zvrátit, ale rozhodnutím krajského soudu v Brně
slušníky ozbrojených sil, či pozústalých po
ze dne 30. října 1930, bylo potvrzeno, že občanům Mikulovic budou státem přiděleny vybrané polnosti…
padlých ve válce. Stejný přídělový proces
proběhl i v katastrálním území Mikulovice,
kde vlastnil velké množství pozemků i Lesonický velkostatek. Majitel velkostatku Uden
princ z Löwenstein, Wertheim Freudenberg, se ještě pokoušel rozhodnutí státu
zvrátit, ale rozhodnutím krajského soudu
v Brně ze dne 30. října 1930, bylo potvrzeno, že občanům Mikulovic budou státem
přiděleny vybrané polnosti…
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