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XIX. ROČNÍK
Vydává obec Mikulovice

SLOVO STAROSTY
Vážení a milí spoluobčané,
opět po roce se Vám dostává do rukou další vydání mikulovického zpravodaje. Chceme v něm
v kostce shrnout dění v naší obci v uplynulém roce 2014 a nastínit některé plány, které chceme
společně realizovat.
Všichni jste jistě zaznamenali výsledky voleb do místní samosprávy pro volební období
2014 - 2018, na základě kterých došlo ke změnám v obsazení šesti mandátů do zastupitelstva
obce. Do nového již nekandidovali Milan Valík a Ing. Rostislav Loucký. Patří jim díky za
dlouholetou obětavou práci, kterou jako zastupitelé pro obec vykonávali.
Nově zvoleným členům zastupitelstva Mgr. Žanetě Kunstové a Jiřímu Jurdovi děkuji, že svojí
kandidaturou podpořili existenci obce a těším se s nimi na další spolupráci. Jak jistě víte,
zastupitelstvo obce je šestičlenné. Staronovými členy zastupitelstva jsou František Palík,
Bohumír Venhoda, Zdeněk Tomek a Jaroslav Kunst. Na ustavujícím zasedání zastupitelstva
obce jsem byl zvolen novým starostou obce. Děkuji za Vaši důvěru, kterou jste mi svými hlasy
dali. Zároveň Vás chci ujistit, že se budu společně s ostatními zastupiteli snažit, aby se naše
obec ubírala tím správným směrem, který povede k jejímu rozvoji. Nehodlám měnit zaběhlé
tradice v pořádání kulturních, společenských a sportovních akcí. Spíše naopak. Budu je
podporovat a nebudu se bránit obnovení starých zvyklostí nebo zavedení nových. Jde o
kolektivní záležitosti, a tak pevně věřím, že je dokážeme řešit společně a nedělit obec na malé
skupinky. Přeji si, aby občané naší obce byli spokojeni a jejich oprávněné nároky a připomínky
byly řešeny. Budeme řešit i ty záležitosti, které mnohdy příjemné nejsou. Některé z nich již
navenek zazněly na prvním i druhém jednání zastupitelstva. Jsem připraven reagovat na Vaše
názory podněty a připomínky, se kterými se na mě můžete obrátit kdykoli, nejen v čase, kdy
jsou vymezeny úřední hodiny na obecním úřadě. Je možné zvolit i jiný způsob komunikace, a to
například e-mailovou poštou, kterou pravidelně sledujeme. Nejdůležitější informace z obce
můžete sledovat na internetových stránkách www.mikulovice.info – úředení deska.
Stojíme na prahu nového roku 2015. Přeji Vám, aby se v něm naplnila všechna předsevzetí,
která jste si uložili, pevné zdraví, hodně štěstí, spokojenosti a pohody.
Děkuji za Vaši spolupráci, vzájemnou pomoc a toleranci.

Jaroslav Kunst
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Svaz žen
Naše organizace se snaží udržet kulturní a společenské tradice v naší obci. Díky
pochopení hlavně starších žen se nám to docela daří. Chci poděkovat všem, které nám
pomáhají při organizování zejména dětských akcí.
Patří k nim hlavně dětský karneval s letošním termínem konání 14. března. Občerstvení,
zákusky dobrovolně přispívajících, bohatá tombola, soutěže jsou samozřejmostí. Opět plný sál
dětí a dospělých jsou nám největší odměnou.
Rády pomůžeme i při akcích, které v obci pořádají ostatní organizace. Pokud nám síly dovolí,
připravíme i letos pro nejmenší karneval a dětské odpoledne.

Marta Novotná
předsedkyně Svazu žen
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Český zahrádkářský svaz
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás v krátkosti informoval o činnosti zahrádkářské organizace v roce 2014.
Jak všichni víte, počasí nám letos příliš nepřálo. Suché jarní měsíce vystřídaly časté deštivé
srážky a s tím spojená nadměrná vlhkost po zbytek roku. Tohle se odrazilo zejména v kvalitě
zeleniny, brambor a ovoce.
V březnu se konala výroční členská schůze. Po ukončení následovala II. degustace brambor a
jablek obohacena o ochutnávku slivovice. Příjemné odpoledne bylo zakončeno posezením
s hudbou.
Naši členové poskytli své výpěstky na tradiční již 27. Oblastní výstavu ovoce a zeleniny
v Třebíči a u sousedů zahrádkářů v Kojeticích.
Plánované akce v roce 2015
 24. 1. výroční členská schůze
 III. degustace brambor a jablek a II. ochutnávka slivovice. Na tuto akci jsou zváni všichni
občané.

Hodně štěstí a zdraví po celý nový rok 2015.
Svoboda Miloš
Předseda ZOČZS

Fotografie z degustace

Fotografie z degustace
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Sbor dobrovolných hasičů
Výroční zpráva za rok 2014
Náš sbor má 26 členů, z toho 3 ženy. Výborová schůze se uskutečnila jedna za účasti 5 členů.
Začátkem roku jsme se zúčastnili výroční valné hromady ve Výčapech. Den otevřených dveří
proběhl 8. května, v den sv. Floriána. Náš sbor hodnotil zbrojnice v našem okrsku. Hodnotící
komise byla dvoučlenná. Na prvním místě se umístily Kojetice, na druhém Výčapy, třetí byly
Štěpánovice. Mikulovice hodnoceny nebyly.
Na konci května se uskutečnil turnaj veteránů v nohejbale trojic. Pro nepříznivé počasí byl
odehrán v sále DSK. Zúčastnilo se šest družstev. Zvítězili muži z Mikulovic, druhá byla Třebíč,
třetí Kojetice.
Námětové cvičení proběhlo v Mikulovicích na téma hašení kulturního domu. Bylo vyzkoušeno
vlastní hasební zařízení v DSK a v případě většího požáru z místního hydrantu. Z důvodu
výrobní vady nebylo možné náš nový hydrantový nástavec napojit. Použili jsme starší z jiného
sboru.
Cvičiště (nyní už jen pro fotbal a nohejbal) jsme pravidelně sekli a udržovali. Po několika letech
se nám podařilo sestavit soutěžní družstvo a zúčastnit se okrskové soutěže v Kojeticích, kde se
prováděl zcela zvláštní požární útok na fotbalovém hřišti. Již delší dobu nebyl náš soutěžní stroj
v provozu, a tak se projevila únava materiálu a útok jsme nedokončili. Přesto bych chtěl všem
poděkovat za předvedený výkon.
Průběžně se mj. po celý rok staráme o výzbroj a výstroj. I letos ze zúčastnil starosta sboru jako
rozhodčí požárního sportu okresního kola v Petrovicích.
Taktéž hostoval za muže nad 35 let ve Výčapech a na okresním kole v Petrovicích získal 8.
místo.
Pomáhal cvičit za hasiče v Beneticích na prestižním klání o pohár Lenina v Širokém Dole,
kterého se zúčastnilo rekordních 208 soutěžních družstev. Ve své kategorii jsme obsadili 3.
místo.
Ještě bych se chtěl zmínit o našich ženách. Jedna cvičí za Myslibořice, jedna za Petrůvky a jedna
za Bořitov.
Závěrem Vám děkuji za práci, kterou jste pro sbor vykonali a v novém roce přeji hodně zdraví,
spokojenosti a pohody.

Milan Valík
starosta SDH
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Oddíl stolního tenisu
Jeho historie sahá až do roku 1963, kdy byl založen na ustavující schůzi Tělovýchovné
jednoty pod vedením tehdejšího prvního předsedy TJ p. Miloše Fialy. Vedoucím oddílu pověřen
p. Jan Durda.
V následujícím roce bylo družstvo mužů přihlášeno do okresní soutěže. Prvními
průkopníky stolnětenisové hry, jež má v naší obci dlouholetou tradici tehdy byli – p. Milan
Venhoda, Karel Beroun, Antonín Švehla, Karel Uher, Bohuslav Uher…
V tomto složení většinou reprezentovali naši obec až do počátku 80. let min. století. V té době
prochází TJ dočasnou krizí z důvodu odstěhování se většiny sportovců převážně do měst. S tím
souvisí i dočasné ukončení činnosti oddílu stolního tenisu. Opětovně obnovena v r. 1985, kdy
byl za velké podpory občanů vybudován „Dům sportu a kultury“. Od té doby hrajeme
nepřetržitě okresní soutěže. V příštím roce si tedy připomeneme 30. výročí „znovuvzkříšení“
oddílu a 52. výročí jeho založení. To je jen velice stručně z dlouhodobé historie. Vraťme se však
k realitě.
V současné sobě máme na soupiskách oddílu 16 hráčů. Uplynulá loňská sezona pro nás
byla úspěšná a splnila naše očekávání. Obě naše družstva mužů postoupila dle předpokladů do
vyšších okresních soutěží. „A“ družstvo se po roce vrátilo do nejvyšší okresní soutěže – OP I. tř.
a „B“ družstvo vybojovalo postup do OP III. tř. Založeno bylo ještě „C“ družstvo a přihlášeno do
nejnižší okresní soutěže IV. třídy. V letošní sezoně má „A“ družstvo v OP I na umístění v klidném
středu tabulky a „B“ družstvo bude v OP III atakovat přední příčky a já věřím, že má na postup
do vyšší soutěže. Vzhledem k nestabilnímu kádru „C“ družstva nelze jeho umístění v OP IV
odhadnout. Sbírá však cenné zkušenosti, které mu mohou jenom pomoci.
Výborných výsledků dosahují naši žáci v okresních i krajských soutěžích. V sobotu 28.11. se
zúčastnili OP žáků a dorostu v Želetavě, kde svoje kvality prokázali.
Starší žáci:

1. Petr Navrkal nejml. – Mikulovice
2. Martin Švihálek ml. – Mikulovice
3. Dominik Poskočil – Třebíč

Dorost:

1. Pavel Chvátal – Jemnice
2. Petr Navrkal nejml. – Mikulovice
3. Václav Abrahám – Výčapy
4. Martin Švihálek ml. – Mikulovice

6. 12. 2014

Jihlava:
krajský bodovací turnaj mládeže- 32 hráčů

Umístění našich:

13. 12. 2014

3. Martin Švihálek ml.
5. Petr Navrkal nejml.

Římov:
okresní bodovací turnaj mladších žáků–16 hráčů
1. Tomáš Kočár - Mikulovice
2. Vojtěch Novotný – Třebíč
3. Dominik Poskočil – Třebíč
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Mikulovice CUP 2014
V příjemném prostředí Domu sportu a kultury se uskutečnil 26.12. 2014. Z celkového
počtu 26 přihlášených se 13. ročníku v kategorii neregistrovaných zúčastnilo 17 hráčů, 2.
ročníku registrovaných 9. Turnaj byl velice dobře technicky a organizačně zajištěn včetně
občerstvení a věcných cen. Po ukončení turnaje a závěrečném vyhlášení výsledků obdrželi tři
nejlepší v každé kategorii poháry, jež věnoval oddíl stolního tenisu.
Pořadí:
Kategorie registrovaní:
1.
2.
3.
4.
5.

Radek Palík
Martin Švihálek ml.
Bohuslav Uher ml.
František Palík
Miloslav Dvořák

1.
2.
3.
4.
5.

Petr Fiala
Otakar Nikrmajer
Žaneta Kunstová
Jiří Stručovský
Milan Venhoda – Jihlava

Kategorie neregistrovaní:

Závěrečné poděkování za dobrou reprezentaci patří všem hráčům, vedoucím družstev a
v neposlední řadě i příznivcům a fandům našeho oddílu. Děkujeme a velice si vážíme zejména
finanční podpory, již v letošním roce věnovali p. Bohuslav Uher st. ve výši 6 000 Kč, Petr
Navrkal nejst. ve výši 2 500 Kč a František Palík 2 000 Kč. Použita bude na rozvoj a činnost
mládeže v našem oddílu.
Sportu zdar a stolnímu tenisu zvlášť!
František Palík

předseda oddílu stolního tenisu
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Foto z vánočního turnaje stolního tenisu
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1.

Konečná tabulka OP II. tř., muži 2013/2014

2.

Konečná tabulka OP IV. tř., muži 2013/2014

3.

Tabulka soutěže OP I. tř., muži 2014/2015
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4.

Tabulka soutěže OP III. tř., muži 2014/2015

5.

Tabulka soutěže OP IV. tř., muži 2014/2015

Bandaska

Bandaska na horách

Turnaj v nohejbalu první ročník ČAKA ČUTO 2.1. 2015
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Mikulovický Okrašlovací spolek
Na jaře letošního roku byl v Mikulovicích založen Mikulovický Okrašlovací spolek. Jeho členy
jsou Pavel Molčan, Filip Hrabánek a Radek Štourač. Náš spolek má za cíl, dobrovolně se podílet na
udržování a zkrášlení vybraných míst v obci Mikulovice, která již dlouhé roky neslouží svému
původnímu účelu. Pilotní myšlenka tohoto projektu je hlavně v dobrovolné pomoci na údržbě a
vylepšení vzhledu naší obce. Jelikož se nedá předpokládat, že obec s tak nízkým rozpočtem bude
schopná si na všechny činnosti a údržbu sjednat odborné firmy a že všechno zvládne sama, chceme tak
nabídnout pomocnou ruku.
Svým způsobem vyplňujeme jakousi mezeru a svou dobrovolnou činností se chceme připojit
k ostatním občanům Mikulovic, kteří se již dlouhá léta starají o vzhled, chod obce a veškeré kulturní a
společenské dění. Veškerá činnost spolku probíhá ve spolupráci s vedením naší obce.
Velký dík patří obecnímu zastupitelstvu a Františku Palíkovi za podporu, svolení k činnosti a
hlavně za technickou pomoc.
 Rybníček Důlka – na tomto dříve hodně navštěvovaném místě jsme v podstatě převzali štafetu
po panu Stručovském, který se o Důlka dlouhá léta staral a udržoval je. Byla zde provedena
prořezávka dřevin, prohloubení stávajícího rybníčku, vyčištění studny a instalování lavičky.
V průběhu roku byl prostor pravidelně sečen a udržován.
 Dětské hřiště za hasičkou – oprava pískoviště, obec dodala nový písek, proběhlo prořezání
zeleně a ve spolupráci s obcí se podílíme na sečení trávy.
 Fotbal – ve spolupráci s Bandaskou, ostatními sportovci a občany Mikulovic jsme zorganizovali
sbírku na nové sítě na fotbalové branky. V návaznosti na to se po dohodě s vedením obce
podařilo vytvořit náhradní hřiště u bytovek. A to do doby, než bude dokončena rekonstrukce
hřiště na kopci, kterou realizuje obec.

Rybníček Důlka

Rybníček Důlka – pohled na studnu před čištěním
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MARGL CUP
Dne 27.12. 2014 se uskutečnil již VIII. ročník turnaje v mariáši trojic. Jako každoročně
proběhl ve společenské místnosti v Domě sportu a kultury od 13:00 hodin. Turnaje se
zúčastnilo celkem 23 hráčů z obce i z širokého okolí, zejména z Třebíče. Hráče jako vždy uvítal
hlavní pořadatel turnaje Jiří Jurda a jeho asistent Ladislav Černý. Občerstvení všem
zúčastněným zajistila vedoucí místní hospůdky Alena Vydrová, která navařila vynikající guláš.
Všichni hráči si odnesli zajímavé ceny, které si mohli vybrat postupně podle umístění. Po více
jak třech hodinách byl turnaj ukončen. Níže Vám přinášíme některá pořadí.
1.
2.
3.
5.
9.
23.

Jiří Řihák – Třebíč
Mirek Sobotka – Třebíč
Jiří Jurda – Mikulovice
Jaroslav Kunst – Mikulovice
Ladislav Černý – Mikulovice
Jaromír Nikrmajer – Mikulovice

Jiří Jurda
Fotografie z archivu – brigáda na koupališti

Zpravodaj obce MIKULOVICE | 12

Výsledky nohejbalových turnajů trojic
Kojetice 15. 3. - turnaj veteráni – 7 družstev
1. Park Třebíč
2. Lovci A Třebíč
3. Lovci B Třebíč
4. Mikulovice pinec - Petr Fiala, František Palík, Ladislav Václavek
5. Formule 1 Kojetice
6. Veteráni Mikulovice - Vladimír Kašpárek, Zdeněk Tomek, Jiří Stručovský, Milan Valík
7. Mix Kojetice
Mikulovice 24. května – X. ročník veteráni nad 50. let – 6 družstev
1. Mikulovice – Jiří Stručovský, Otakar Nikrmajer, Ladislav Pokorný
2. Lovci Třebíč – P. Čížek, J. Holman, L. Svoboda
3. Kojetice – P. Čermák, J. Špalek, I. Zahradník
XII. ročník Mikulovice OPEN 21. června – 5 družstev
1. Pitevna – Jiří Krčál, Petr Wildmann, Patrik Martaus
2. Čaka-Čuto – Ladislav Černý, Vlastimil Cejpek, Radim Kupka
3. PPV – Tomáš Pokorný, V. Paclík, M.Vaníček
Ohrazenice 12. července - bez omezení – 6 družstev
1. Ohrazenice
2. Třebíč – Otakar Nikrmajer, P.Veselý, M.Němec
3. Lesůňky
4. Mikulovice – Aleš Palík, František Palík, Tomáš Kočár
XII. Ročník Mikulovice CUP 23. srpna – 7 družstev
1. Pitevna – Jiří Krčál, Petr Wildmann, Patrik Martaus
2. Čaka-Čuto – Vlastimil Cejpek, Ladislav Černý, Radim Kupka
3. PPV – Ladislav Pokorný, Tomáš Pokorný, M.Vaníček
4. Paldi – František Palík, Aleš Palík, Tomáš Kočár
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Kulturní, sportovní a společenské akce v roce 2014
8. března
15. března
12. dubna
24. května
21. června
29. června
23.
5.
12.
13.
23.
26.
27.
30.
31.
31.

srpna
prosince
prosince
prosince
prosince
prosince
prosince
prosince
prosince
prosince

Dětský karneval
Výroční členská schůze ZOČZS
Výroční členská schůze TJ
X. ročník nohejbalu trojic veteránů nad 50 let
XII. ročník nohejbalu trojic Mikulovice OPEN
Pouť - fotbalové utkání ženatí – svobodní
Posezení s Malou dechovkou u DSK
XII. ročník nohejbalu trojic Mikulovice CUP
Mikulášská nadílka dětem
Veřejné zasedání zastupitelstva obce
Výroční valná hromada SDH
Společné setkání u vánočního stromu s hudbou Horané
Vánoční turnaj ve stolním tenise registrovaní a neregistrovaní
Turnaj v mariáši MARGL CUP
Předsilvestrovské posezení s hudbou
Silvestrovský výšlap na Pekelný kopec - rozhledna
Silvestr – ohňostroj na kopci

Plánované kulturní, sportovní a společenské akce na rok 2015
2. ledna
24. ledna
14. února
14. března
23. května
28. června
4. července
29. srpna
3. prosince
5. prosince
23. prosince
26. prosince
31. prosince

Nohejbalový turnaj trojic - DSK
Výroční členská schůze ČZS
Divadelní představení souboru z Ohrazenic
Dětský karneval
XI. ročník nohejbalu trojic veteránů nad 50 let
Pouť – fotbalové utkání ženatí – svobodní
Posezení s Malou dechovkou u DSK
XIII. ročník nohejbalu trojic Mikulovice OPEN
XIII. ročník nohejbalu trojic Mikulovice CUP
Barborka naděluje dětem
Mikulášská nadílka dětem
Společné setkání u vánočního stromu s hudbou Horané
Vánoční turnaj ve stolním tenise registrovaní a neregistrovaní
Silvestrovský výšlap na Pekelný kopec
Silvestr – ohňostroj na Kopci
 Veřejné zasedání zastupitelstva obce
 Výroční valná hromada SDH
 Turnaj v mariáši MARGL CUP 2015
 Vítání občánků
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Životní jubilea
6. 1.
12. 2.
1. 3.
14. 4.
9. 5.
20. 5.
25. 5.
9. 6.
21. 8.
27. 10.
9. 12.
14. 12.
28. 12.
28. 12.

1954
1923
1964
1964
1934
1954
1954
1964
1939
1944
1964
1939
1944
1954

Společenská kronika
 Sňatky:
 Narození:
 Úmrtí:

Venhoda Bohumír
Kavalcová Zdenka
Kunst Jaroslav
Stručovský Jiří
Brychtová Jarmila
Palíková Ludmila
Krausová Libuše
Molčanová Lenka
Tomek Vladimír
Swaczynová Marie
Vecheta Zdeněk
Novotná Jaroslava
Berounová Jaroslava
Černá Milada

60
91
50
50
80
60
60
50
75
70
50
75
70
60

16. 6. Karolína Hvězdová
9. 7. Markéta Horká
-

Fotografie z archivu
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Investiční a neinvestiční akce v roce 2014

Dle plánu a schváleného rozpočtu provedena V. etapa opravy místních komunikací od
křižovatky u obecního úřadu č. p. 16 na kopec po č.p. 54 a č.p. 27 v celkové výši 961 000 Kč.
Dotace z rozpočtu Kraje Vysočina z Programu obnovy venkova Vysočiny činila 106 000 Kč.
Obnova fasády vč. zateplení a výměny oken a dveří na budově bývalé školy si vyžádala náklady
v celkové výši 501 000 Kč.
Navezením zeminy včetně zatravnění provedena částečná rekonstrukce hřiště na malou
kopanou na kopci. Dosavadní vynaložená částka 60 000 Kč není konečná, v rozpočtu na příští
rok je třeba počítat s finančními prostředky na dokončení hřiště včetně oplocení, případně
dalších úprav přilehlého okolí.

Další drobné úpravy a udržovací práce:
 antikorozní nátěr střechy DSK
 oprava střechy skladu na víceúčelovém hřišti
 oprava veřejného osvětlení
 oprava veřejného rozhlasu
 montáž nástěnky u DSK
 mechanická a chemická likvidace bolševníku na koupališti a u rybníka
 úklid a údržba veřejného prostranství, dětského hřiště včetně sečení veřejných
zatravněných ploch

Nový asfaltový povrch před obecním úřadem

Nová fasáda bývalé školy
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Výhled na rok 2015 a dále:
 oprava místních komunikací VI. etapa
 dokončení rekonstrukce hřiště na malou kopanou
 výměna oken na budově obecního úřadu a na budově hasičské zbrojnice včetně
zateplení a fasády
 oprava památníku padlých v 1.sv. válce
 oprava záklopu kašny
 rozšíření vedení místního rozhlasu směrem na Horní Újezd
 multifunkční hřiště (jednání s vlastníky o odkoupení pozemků)

Brigáda na hřišti na kopci

Nově upravené a zatravněné hřiště na kopci

Místní komunikace „ na kopec“ nyní

Místní komunikace „ na kopec“ dříve
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Volební rok 2014
Volby do Evropského parlamentu 23. – 24. 5.
Ze 172 oprávněných voličů volilo 34, tj. 19.76 %
Pořadí:
1. ČSSD
29,41 %
2. KDU-ČSL
20,58 %
3. ANO 2011
50,58 %
4. ODS
5,88 %
5. TOP 09 a STAN
5,88 %

Volby do Zastupitelstva obce Mikulovice 10. – 11. 10.
Ze 172 oprávněných voličů volilo 122, tj. 70,39 %
Pořadí:
1. Jaroslav Kunst
99 hlasů
2. Bohumír Venhoda
92 hlasů
3. Zdeněk Tomek
86 hlasů
4. Žaneta Kunstová
81 hlasů
5. František Palík
80 hlasů
6. Jiří Jurda
77 hlasů
7. Radim Kupka
54 hlasů
8. Tomáš Janků
22 hlasů

81,0 %
75,0 %
70,5 %
66,4 %
65,6 %
63,0 %
44,0 %
22,1 %

Mandát do zastupitelstva obce získalo prvních 6 kandidátů:
o Starostou obce zvolen Jaroslav Kunst,
místostarostou František Palík.
o Předsedou finančního výboru zvolena Žaneta Kunstová,
předsedou kontrolního výboru Bohumír Venhoda.

Pohled na rybník vedle koupaliště

Pohled na Mikulovice přes Palíkovu zahradu
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ZŠ VÝČAPY
Milí čtenáři,
v roce 2014 zažila naše škola spoustu zajímavých kulturních, sportovních, společenských i jiných událostí. Nový
rok jsme zahájili pohádkově. 25. ledna se děti při zápisu, za pomoci mnoha různých úkolů,ocitly v Perníkové
chaloupce. K zápisu se dostavilo 16 dětí, které si společně s páťáky den velice užily. V rámci regionálního
vzdělávání navštívili starší žáci teplárnu a třídírnu odpadů v Třebíči. Žáci měli možnost shlédnout denní provoz
v těchto zařízeních a dozvěděli se spoustu zajímavých informací. Za správně zodpovězené otázky získali drobné
odměny. Naši nejmenší žáčci se při celotýdenním projektu Indi, Indi, Indiáni přenesli do indiánské vesnice, kde si
vymysleli nové jméno, indiánské pokřiky, vyrobili si svůj totem, oblek a čelenky. Koncem měsíce ledna zahájila
několik projektů také školní družina. Jedním z nich byla Mozaika z kachlíků. Z drobných úlomků děti začaly
vytvářet logo naší školy. Dalšími projekty bylo Odpoledne v zimní přírodě a preventivní program zaměřený na
hygienu dětí. Plavecký výcvik ukončili žáci 3. a 4. ročníku. Všichni žáci se již tradičně zapojili do tvorby školního
časopisu Poškoláček.
Začátkem února se naši sportovci zúčastnili okrskového turnaje ve vybíjené. Při účasti pěti družstev
obsadili krásné 2. místo. Záhy nato odjeli zájemci zimních sportů na ozdravný pobyt do Orlického Záhoří. I když
zima byla téměř bez sněhu, na uměle upravené sjezdovce se děti dostatečně vydováděly. Kromě toho také
navštívily místní lanové centrum, na které v předchozích letech nezbyl čas. Děti své sportovní dovednosti
zúročily také v turnaji ve florbalu ve Starči. S pěti týmy se dělily o 3. až 5. místo. Školní družina ani v únoru
nezahálela. Připravila pro děti celoškolní projekt Putování sněhové vločky za pohádkou, soutěž Hledej obrazce
a preventivní program Péče o chrup.
Po sportovním únoru následoval měsíc vzdělávání a umění. Nejzdatnější počtáři 4. a 5. ročníku
reprezentovali naši školu na matematické olympiádě v Třebíči. Do výtvarné a literární soutěže Život a báseň
aneb Poezie není nuda, vyhlášené jaroměřickou knihovnou, se zapojila většina dětí. Jejich básnické úsilí bylo
dekorováno 1. místem pro Darinu Vorlíčkovou, žákyni 4.třídy naší školy. Také družina upoutala žáky několika
projekty – znalostní Hudební kvíz a preventivní program Důležitá telefonní čísla a první pomoc.
První dubnový víkend patřil nočnímu dobrodružství ve škole. Na Noc s Andersenem přišlo 80 dětí. Večer
plný soutěží utekl velmi rychle. Po nočním lampionovém průvodu vše vyvrcholilo hledáním pokladu, tentokrát ve
formě velikého dortu s krásným obrázkem komisaře Vrťapky a bohatým zdobením. Všichni si na něm pochutnali.
V následujícím týdnu zapojili žáci své svaly při sběru papíru. I letošní mise byla úspěšná, neboť se navozilo 5 730
kg papíru. Svátky jara jsme oslavili i v naší škole projektem A jsou tu Velikonoce. Při této příležitosti byla
vyhlášena soutěž O nej...velikonoční vajíčko. Z rozmanitých výtvorů dětí všem přecházel zrak. Své znalosti
z oblasti dopravní výchovy si děti vyzkoušely v týdenním dopravním projektu Stop! Červená!!! Děti se seznámily
s dopravními značkami a předpisy. Důležité informace načerpaly také při besedě s policií ČR. Nabyté vědomosti
ověřily v praxi na dopravním hřišti v Jaroměřicích nad Rokytnou. Zapojili jsme se do mimoškolní výtvarné
soutěže Hasiči a Nakreslete svého učitele. Jako každý rok i tentokrát jsme se vydali na společný výlet s rodiči.
Navštívili jsme hrad Špilberk a zoologickou zahradu v Brně. Přesto, že byl duben, počasí nám přálo a výlet se
vydařil. Nové projekty školní družiny v měsíci dubnu byly Vítání jara, Den Země, Čarodějnice a preventivní
program Bezpečnost na kole.
Divadelní kroužek Čáp na provázku si pro děti připravil pohádku Princezna Koloběžka, kterou sehrál
začátkem května. Někteří žáci odjeli druhou květnovou neděli do Petrůvek oslavit svátek matek krátkým
vystoupením. Vybrané děti prověřily své znalosti na Dyslektické olympiádě v Třebíči. Knižní klub Fragment
vyhlásil písničkovou soutěž Jaro 2014. Naši čtvrťáci zaznamenali obrovský úspěch, neboť vyhráli 1.místo této
celorepublikové soutěže s písničkou Laskončina kuchařka ( možno zhlédnout na www.vycapy.com v sekci ZŠ
Výčapy – foto ). Odpočinout si, zasoutěžit a zažít dobrodružství jsme odjeli na školní výlet do Nesměře za piráty
všech moří. I přes nepřízeň počasí si děti výlet báječně užily a domů si odvezly mimo všech zážitků i
vlastnoručně vyrobené pirátské triko. 27.května proběhlo v místní knihovně za účasti pana starosty Zdeňka
Voltra pasování prvňáčků na čtenáře. Všechny děti obdržely kulturní deník a krásnou knížku na památku.
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Den dětí jsme oslavili návštěvou kina v Třebíči. Děti se do světa fantazie podívaly prostřednictvím 3D
filmu Zloba, královna černé magie. Den jsme završili hrami na hřišti. Zdatní sportovci se zúčastnili sportovní
olympiády v Třebíči, odkud přivezli 15 medailí. V rámci celoročního školního projektu adoptovali žáci 4.třídy
kočkovitou šelmu karakala, za kterým se vypravili společně s některými rodiči a sourozenci doZOO v Jihlavě.
Divadelní kroužek potěšil pohádkou Princezna Koloběžka malé diváky z MŠ Výčapy a Jaroměřic nad Rokytnou.
Školní družina ukončila celoroční projekty Letem světem a Máme rádi Česko a ocenila nejlepší snaživce.
Slavnostní vyřazení 5.ročníku se i letos velmi vydařilo. Se spolužáky se rozloučili kamarádi, rodiče i přátelé školy.
Odpočatí a plní energie se po prázdninách děti i učitelé vrátili do školy. V prvním týdnu proběhlo tradiční
seznamovací dopoledne spojené s opékáním špekáčků a spoustou zábavných her, které si pro své spolužáky
připravila 5. třída. Záhy dostaly děti pěkný dárek ve formě návštěvy třebíčského kina, kde se potěšily pohádkou
Tři bratři. Byl inovován rámcový projekt Zdravá škola, který běží od roku 2011. V polovině září zahájilo činnost
několik zájmových kroužků: Aerobic, Sportovní, Hravě – zdravě, Radílek, Čáp na provázku, Výpočetní technika,
Tvořeníčko, Včelařský a nově se podařilo získat vedoucí z řad rodičů p. Gruszkovou na kroužek Volejbalu.Ve
školní družině se rozběhly tyto celoroční projekty: Evropští kuchtíci, aneb jak se vaří jinde, Hrátky malých
myslivečků a Jak se žije jinde.
Začátkem října slavnostně přivítalo sedm žáků naší školy nové občánky do obce. Výčet kroužků doplnila
Keramika pod vedením instruktorů z DDM v Třebíči. Sběr papíru byl opět úspěšný, žáci nasbírali 4 760 kg papíru.
Po stopách Krakonoše jsme se vydali v celodenním projektu, při kterém děti nejen shlédlydivadelní vystoupení,
ale plnily spoustu úkolů. Výsledkem snažení byly nástěnné plakáty a trojrozměrné postavy samotného
Krakonoše. Starší žáci školy strávili den v přírodním areálu v Lesonicích, kde čerpali vědomosti o lesním
společenství.Družinou byla vyhlášena měsíční celoškolní soutěž Slet draků. Krásné výrobky vyzdobily vestibul
naší školy. Závěrem měsíce se děti pobavily při pohádce Písnička pro draka, se kterou školu navštívilo divadélko
z Hradce Králové.
V listopadu děti zahájily spolupráci s MŠ. Zdatní čtenáři čtou pravidelně každých čtrnáct dní malým
posluchačům pohádky ve školní knihovně v rámci projektu MŠ Celé Česko čte dětem. Třeťáci a čtvrťáci zahájili
plavecký výcvik v Třebíči. Školní družinou byla vyhodnocena halloweenská soutěž, ve které si děti zahrály na
módní návrháře. Další soutěž Andělské Vánoce nadchla opět příznivce tvoření. Děti měly za úkol vytvořit anděla
volnou technikou.
Obhajovat titul vítězů odjeli sportovci 1.prosince na Mikulášský turnaj ve vybíjené do Jaroměřic nad
Rokytnou. Předvánoční atmosféru si rodiče přišli užít na adventní posezení Vánoční slavnost. Den si všichni
společně užili zpěvem koled, ochutnávkou cukroví, tvořením a popíjením vánočního punče a čaje. Všechny
školáky i letos potěšil malý dárek od Mikuláše. Podpora zdravého životního stylu ve školách v Kraji Vysočina se
promítla i v naší škole. Páťáci se proměnili v učitele při 13. ročníku Dne naruby. Jak se tohoto úkolu zhostili se
přijeli podívat v rámci Síťování škol pedagogové z kraje Vysočina. Během projektu OPVK bylo všem dětem naší
školy umožněno navštívit Střed Třebíč. Formou besedy se děti seznámily s tématy: Šikana a proč se člověk stává
obětí a Jak jednají nejmenší, aneb chraň si své bezpečí. Předvánoční dopoledne děti strávily v duchu vánočních
tradic a rozdáváním dárků.
Více informací o naší škole získáte na www.vycapy.com
Rádi bychom touto cestou poděkovali všem sponzorům, rodičům a firmám, které s námi spolupracují a hlavně
nás podporují.
Vážení přátelé,
přejeme Vám v novém roce 2015 hodně zdraví, štěstí, lásky a pohody. Děkujeme všem za vstřícnost a spolupráci.
Žáci a kolektiv ZŠ
Zveme Vás na pohádkový zápis do 1.třídy pro školní rok 2015/2016,
který se uskuteční v sobotu 17. 1. 2015 od 8:00 hodin.
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SLUŽBY PRO OBČANY
Obecní úřad Mikulovice
Středa 19-20 hod

Tel.

568 883 153

Starosta:
Místostarosta:

Tel.
Tel.

724 186 635
724 189 754

ID datové schránky:

3pvbz9

Internetové stránky obce

www.mikulovice.info
e-mail: info@mikulovice.info
Místní knihovna
Každý lichý pátek

od 15.30-16.30 hod

Prodejna potravin - COOP Havlíčkův Brod - provozovna Mikulovice
Otevírací doba :
Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:
Sobota:

07.00-11.30h
07.00-12.30h
07.00-12.30h
07.00-12.30h
07.00-12.30h
07.00-10.00h

14.00-16.00h
14.00-16.00h

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

568 883 117
777 957 524

07.00-12.00h
07.00-10.00h
07.00-09.30h
07.00-11.00h
13.30-15.00h
07.00-12.00h

Kojetice
Výčapy,
Kojetice
Čáslavice
Výčapy
Kojetice

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

14.00-18.00 Kojetice
09.30-12.00 prevence pro objednané
Tel: 568 883 443
Každý lichý týden
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Lékařská pohotovost
Provozní doba pohotovostí stejná ve všech nemocnicích:
pracovní dny
víkendy a svátky

17.00
9.00
8.00

– 20.00
– 20.00
– 20.00

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

dospělí, děti a dorost
dospělí
děti a dorost

Děti a dorost: budova M (3. podlaží)
ambulance dětského oddělení
Telefon: 568 809 462

Mimo provozní dobu pohotovostí jsou Vám k dispozici nemocniční ambulance jednotlivých oddělení na adrese
Nemocnice Třebíč, Purkyňovo nám. 2

Telefon Nemocnice Třebíč ústředna: 568 809 111

Poruchová služba
V případě zaznamenání poruchy volejte na následující telefonní čísla:
Pro elektřinu:
Pro zemní plyn:
Pro vodu:

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

Informace o tel. číslech

Tel: 1188
Kominíci:
Kominické práce:
Revize komínů:

Václav Růžička, Třebíč
Petr Bojko, Třebíč

Tel: 737 378 012
Tel: 777 137 089

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

08.00-09.30h
08.00-09.30h
08.00-09.30h
08.00-09.30h
08.00-09.30h

14.15-15.15h
14.15-15.15h
14.15-15.15h
14.15-15.15h
14.15-15.15h

15.30-16.30h
15.30-16.30h
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Jízdní řády:
www.idos.cz
Informace:

Bus:
MAD:
Vlak:

568 606 602
568 606 609
972 642 611

Obecní úřad nabízí spoluobčanům k zapůjčení







Židle
Stoly
Výsuvný žebřík
Společenská místnost v DSK
Klubovna SDH
Sál DSK

Půjčovné po dohodě se starostou, příp. se správcem DSK panem M. Valíkem
Další informace:
Poplatky za odvoz a likvidaci odpadů (TKO), ze psů a pronájmu obecních
pozemků za rok 2015 uhraďte v hotovosti v úřední hodiny (STŘEDA) na
obecním úřadě od 1. 4. 2015 do 30. 4. 2015.
Mobilní svoz nebezpečných odpadů a železného šrotu bude proveden
v jarním období. Přesné termíny budou s dostatečným předstihem
oznámeny rozhlasem a na úřední desce OÚ.

Čísla tísňového volání

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

150
155
158
156
112
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GALERIE OBRÁZKŮ ZE ŽIVOTA V OBCI – Nohejbalové turnaje
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Dětský karneval
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Předvánoční společné setkání u DSK s hudbou
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Silvestrovský výšlap na Pekelný kopec
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Adresa: Mikulovice č. 16, 675 22 Stařeč, okres Třebíč,
e-mail: info@mikulovice.info

www.mikulovice.info
tisk obec Mikulovice, náklad 100 výtisků, tiskárna AMAPRINT-Kerndl s. r. o.
redakční skupina: František Palík, Jaroslav Kunst, Radek Štourač,
foto: obec Mikulovice, Ing. Rostislav Loucký , Petr Fiala, Bohuslav Uher, Radek Štourač
Vydala obec Mikulovice, únor 2015.
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