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Ej, noci, noci, přesvatá noci vánoční,
v duši mi znějí ty tvoje zvony půlnoční.
Když hvězda první nad obzor vyjde,
do duše proniká děťátka hlas,
kéž klid a pokoj do srdcí přejde,
kéž zázrak té noci zůstane v nás.

Stanislav Pěnčík

SLOVO STAROSTY

str. 2

Vážené občané, milí čtenáři,
venku nám to již vánočně jiskří a postupně s vyšší a vyšší pravděpodobností
odhadujeme, zda vánoce budou opravdu bílé, nebo jenom „na ledě“. Na rozdíl od
minulých období, kdy se počasí spíše podobalo blížícímu se jaru, letošní zima se
představuje v té chladnější podobě. Ani ne tak na počasí, ale především na každém
z nás záleží, v jakém rozpoložení je spolu s nejbližšími prožijeme. Advent by měl být
tím časem, kdy bychom se měli zastavit, pokusit se zbavit neklidu a starostí a užívat
si posledních dnů roku a blížících se svátků. Jak lehce se skoro již tato fráze
připomíná, o to složitější bývá její skutečné naplnění.
Nadcházející konec roku nabádá k bilancování, co se v jeho průběhu ze zamýšleného
podařilo uskutečnit, a co naopak bylo nutno posunout z různých důvodů na období
další, případně, co z plánů zcela vypustit. Je toho opravdu hodně, co by si zasloužilo
komentovat, nicméně hodnocení vykonaného a představení nových záměrů bych
s dovolením připravil do prvního zpravodaje příštího roku, kde bude dostatek prostoru
pro podrobné shrnutí.
Připomenu jen, že jedním z odsouhlasených nejdůležitějších záměrů, je pokračovat
ve snaze obnovení nezávislosti na dodávkách pitné vody z Vodovodu Podluží. Stejně
jako dříve, uvažujeme využít podpory dotačních fondů. Pro zajištění financování
projektů máme soustředěny dostačující finanční prostředky na překlenutí období bez
podpory. Dosud však přiznání podpory a oprávněnost vodárenských projektů
naráželo na skutečnost existence skupinového vodovodu provozovaného VaK
Hodonín. Není to jednoduchý ani krátkodobý, či levný proces. Bohužel se s určitostí
nedá ani odhadnout, jak bude úspěšný. V tuto chvíli máme mimo jiné připraveny dva
nové projekty na průzkumné vrty, a jakmile se podaří dohodnout termín, budou
probíhat konzultace s vyhlašovatelem podpůrných programů. Podrobněji k této i
dalším činnostem bych se chtěl vrátit v prvních zprávách z radnice v příštím roce.
Nepíše se mi to lehce, ale je smutnou skutečností, že nás v tomto roce opustilo hned
několik významných osobností naší obce. Stalo se tak vždy zcela nečekaně, a o to
více se jejich odchod dotkl nejbližších i mnohých z nás. Vzpomeňme je prosím spolu i
s dalšími, s nimiž se již letos o vánocích nepotkáme a alespoň v duchu jim
poděkujme, za vše, čím nás jejich život a práce obohatila.
Vážení občané, dovoluji si Vás pozvat na všechny kulturní i společenská setkání
a pořady, které se uskuteční letos a samozřejmě i na všechny ty, které jsou
připravovány po Novém roce.
Závěrem bych rád Všem popřál hodně zdraví, krásné Vánoce, veselého Silvestra
a nejen šťastné vykročení, ale i správný směr a pohodu po celý rok 2017.
.

Ing. Jan Vlašic, starosta
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Zápis z 13. zasedání Zastupitelstva obce Mikulčice konaného 25.10.2016
USNESENÍ
Zastupitelstvo:
hlasování:/pro,proti,zdržel se/
1.
schvaluje Ing. Ivetu Čajkovou a Mgr. Kristinu Kolovrátkovou za ověřovatele
dnešního zápisu. /9,0,2/
2.
schvaluje program dnešního zasedání. /11,0,0/
3.
schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2016 na straně příjmů ve výši 332 000,- Kč,
na straně výdajů ve výši 0,- Kč a financování v částce -332 000,- Kč. /11,0,0/
4.
rozhoduje spolufinancovat registrované sociální služby zařazené v Okresní
minimální síti sociálních služeb za ORP Hodonín na rok 2017 uvedené
v příloze č. 4 ve výši 96 800,-Kč /9,0,3/
5.
schvaluje rozpočtový výhled pro roky 2017-2019. /12,0,0/
6.
schvaluje smlouvu o postoupení (převzetí) pohledávky v částce 150 082,/11,0,1/
7.
schvaluje prodej části pozemku parc. č. 990/1, ostatní plocha a nádvoří
o výměře asi 5 m² za cenu 350,- Kč/ m². Výměra prodávané části pozemku
bude upřesněna po geometrickém zaměření. Geometrické zaměření, návrh na
vklad a daň s převodu nemovitosti hradí kupující. /11,0,1/
8.
schvaluje prodej části pozemku parc. č. 660/1, zastavěná plocha a nádvoří
o výměře asi 45 m² v části obce Vlčica, za cenu 350,-Kč/ m². Výměra
prodávané části pozemku bude upřesněna po geometrickém zaměření.
Geometrické zaměření, návrh na vklad a daň s převodu nemovitosti hradí
kupující. /10,0,2/
9.
schvaluje nákup pozemků v podílu ⅓ pozemků
parc. č. 430/6, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 65 m²,
parc. č. 463/5, orná půda o výměře 331 m²,
parc. č. 465/3, orná půda o výměře 50 m²,
parc. č. 466/5, orná půda o výměře 273 m²,
parc. č. 467/2, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 37 m²,
parc. č. 444/18, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 61 m²,
O celkové výměře pozemků 817 m² za dohodnutou cenu 13 600,- Kč. Návrh na
vklad a daň z převodu nemovitostí hradí kupující. /12,0,0/
10. schvaluje v souvislosti s vystoupením městyse Moravská Nová Ves z Regionu
Podluží návrh dodatku č. 3 k zakladatelské smlouvě Regionu Podluží,
obsahující dohodu o vystoupení městyse Moravská Nová Ves z Regionu
Podluží, nové úplné znění zakladatelské smlouvy Regionu Podluží a nové úplné
znění stanov Regionu Podluží - v předloženém znění. /10,0,2/
11. uděluje čestné uznání Obce Mikulčice panu Vladimíru Bílíkovi. /12,0,0/
12. obce schvaluje nové znění zřizovací listiny hudebního kursu. /12,0,0/
13. deleguje paní Martu Otáhalovou do dozorčí rady mikroregionu Hodonínsko.
/11,0,1/
14. neschvaluje návrh vydat záporné stanovisko k projektu lávky přes řeku Moravu.
/7,5,0/
15. neschvaluje návrh vydat souhlasné vyjádření k realizací lávky přes řeku Moravu
za podmínky trvalého monitoringu a zamezení přejíždění lávky motorovými
vozidly. /6,5,1/
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Čestná uznání Obce Mikulčice
Na Podzimním setkání seniorů 6. listopadu 2016 byla udělena Čestná uznání Obce
Mikulčice Svatopluku Rutarovi a Vladimíru Bílíkovi.
Panu Svatopluku Rutarovi bylo uděleno Čestné uznání za práci kronikáře obce,
dokumentární a dopisovatelskou činnost, uchování tradic.
Svatopluk Rutar byl dlouholetým kronikářem obce od roku 1990. Založil fotografickou
kroniku o obci. Mapoval také její historii, sbíral materiály a dokumenty
o pamětihodnostech, zvycích, občanech i o životě v obci. Usilovně také pátral po
osudech krajanů z Mikulčic a Těšic a zaznamenával jejich životní příběhy. Podstatně
se podílel na vydání knižní publikace o obci Mikulčice a také jiných propagačních
materiálů. Svými fotografiemi a články přispíval nejen do místního zpravodaje, ale i do
oblastních periodik, a tím propagoval svoji rodnou obec. Zařadil se tak mezi
společensky významné osobnosti Mikulčic. Také se po celý svůj život věnoval sportu.
Byl nejen učitelem tělocviku, ale také velmi aktivní v Sokole a ZRTV. Za práci
v oblasti sportu a tělovýchovy mu v roce 2004 Dana Zátopková předala medaili ČSTV
za mimořádný přínos v oblasti sportu a tělovýchovy. Bohužel, Svatopluk Rutar se
předání Čestného uznání nedožil. Zemřel den před tím. Obec v něm ztratila kronikáře
obce, sběratele informací o historii naší obce i regionu, nadšeného fotografa a
milovníka sportu, společenského života, historie a přírody Podluží. Bude nám všem
moc chybět.
Panu Vladimíru Bílíkovi bylo uděleno Čestné uznání za celoživotní obětavou práci
s mládeží v oblasti stolního tenisu.
Vladimír Bílík je dlouholetým členem oddílu stolního tenisu. Stál u jeho zrodu v roce
1954. Především jeho zásluhou se podařilo vydobýt oddílu respekt a uznání
v širokém okolí. Jako trenér díky svému velmi laskavému a zároveň sportovně
atraktivnímu přístupu přivedl a stále přivádí ke stolnímu tenisu celé generace mladých
lidí. U všech dokázal vytvořit zájem o sport a pohyb. Byl velmi činný i na poli
funkcionářském. Patří k nejdéle sloužícím předsedům okresního svazu, který
s přestávkou vedl od roku 1962 do roku 2008. Od roku 1972 do roku 1990 pracoval
v krajském svazu. V sedmdesátých a osmdesátých letech byl člen komise mládeže
Českého svazu stolního tenisu. Za své působení ve sportu získal všemožná sportovní
ocenění a u příležitosti jeho osmdesátin získal osobní ocenění a poděkování za
celoživotní zásluhy o stolní tenis od České asociace stolního tenisu z rukou předsedy
svazu Z. Botka. Stále se věnuje práci v klubu a to především výchově mládeže.
Cena Jihomoravského kraje
12. listopadu 2016 proběhlo v historickém sále Zámku Slavkov slavnostní předání
Cen Jihomoravského kraje. Cenu a pamětní medaili Jihomoravského kraje obdržel
také František Hřebačka - Fanoš Mikulecký (in memoriam) za přínos v oblasti folklóru.
Cenu předal hejtman Jihomoravského kraje JUDr. Michal Hašek.
Za rodinu Fanoša Mikuleckého ji převzala dcera Marie Kotásková.
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Informace pro občany České republiky
Máte evidovánu adresu trvalého pobytu na adrese sídla ohlašovny?
Od 1. 1. 2016 jsou pro vás ukládána oznámení o uložení zásilky a výzvy s poučením
na ohlašovně, v jejímž správním obvodě máte hlášen trvalý pobyt.
Uložením oznámení o uložení zásilky a výzvy s poučením na vhodném místě v sídle
ohlašovny jsou po uplynutí lhůty 10 dnů splněny podmínky fikce doručení; desátým
dnem se považuje písemnost za doručenou.
Upozorňujeme, že i nepřevzatá písemnost nabude právní moci a stane se tak
vykonatelnou. Nevyzvednutí písemnosti adresátem neznamená, že po adresátovi
nikdo nic nemůže chtít, protože o tom nebyl srozuměn.
Řízení pokračuje dál! Nepřevzetím pošty je možné promeškat např. lhůtu na odvolání
a poškodit takovýmto chováním pouze vlastní osobu.

Doporučení k prevenci přenosu infekční žloutenky
V Jihomoravském kraji pokračuje epidemický výskyt infekční žloutenky (virové
hepatitidy typu A), navzdory veškerým opatřením. Nákaza se přenáší fekálně-orální
cestou, nedodržením zásad hygieny rukou při konzumaci pokrmů a manipulaci s nimi.
Opatření proti přenosu infekce je na osobní zodpovědnosti každého jednotlivce ke
svému zdraví. Při délce inkubační doby 14-50 dnů se riziko onemocnění přesouvá do
předvánočního období. Proto důrazně upozorňujeme na nutnost dodržování těchto
zásad také při pouličních konzumacích a předvánočních společných aktivitách (např.
zdobení perníků a cukroví).
V PREVENCI PŘENOSU INFEKČNÍ ŽLOUTENKY MÁ ZÁSADNÍ VLIV
DODRŽOVÁNÍ HYGIENY RUKOU, zejména:
• řádné umytí rukou vždy po použití WC
• řádné umytí rukou před každou konzumací jídla, před kouřením apod. - pro
případ, kdy si nemůžeme ruce umýt, je vhodné mít u sebe malé balení
dezinfekčního prostředku na ruce nebo jednorázové dezinfekční ubrousky,
případně konzumovat potraviny tak, abychom se jich přímo nedotýkali rukama
• řádné mytí rukou vždy po návratu domů z venkovního prostředí
• důsledně dohlížet na dodržování hygieny rukou u dětí
Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně
Tříkrálová sbírka
Tříkrálová sbírka, kterou každoročně pořádá Charita České republiky, je největší
dobrovolnickou akcí u nás. Jsme rádi, že díky koledníkům a dárcům ji v roce 2017
můžeme uspořádat již posedmnácté.
Výtěžek sbírky je určen na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám
s dětmi v nouzi a dalším potřebným v regionu, kde sbírka probíhá.
Koledníci v naší obci budou obcházet domácnosti 7. 1. - 8. 1. 2017.
Děkujeme všem dárcům a koledníkům.
Anežka Maradová
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Vánoční provoz obecního úřadu a knihovny
Od 23. 12. 2016 do 1. 1. 2017 bude obecní úřad uzavřen. Ve dnech 28. 12. a 29. 12.
bude otevřena pouze pokladna a to v době od 7:00 do 12:00 hodin. Knihovna bude ve
středu 28. 12. uzavřena. Od 1. 1. 2017 bude výpůjční doba v knihovně každou středu
od 13:00 do 18:00 hodin.
Provozní doba sběrného střediska odpadů.
Sběrné středisko odpadů v Mikulčicích bude otevřeno naposledy v tomto roce ve
středu 21. 12. 2016 a potom v pondělí 2. 1. 2017.
Mezi uvedenými dny bude sběrný dvůr uzavřen.
Vývoz popelnic.
Poslední vývoz popelnic bude 28. 12. 2016. Žádáme
občany, aby ihned po vánocích nenanosili vánoční
odpad ke kontejnerům na sběrných místech v obci.
I občané, kteří musí žít v bezprostřední blízkosti
sběrných hnízd, chtějí prožít vánoční svátky
v uklizeném prostředí.
kresba: E. Chovancová

Bohoslužby v době vánoční
Bohoslužby se budou konat o Štědrém dni ve 20:00 hodin, na Boží hod vánoční, na
Štěpána a na Nový rok v 9:00 hodin a na Silvestra v 16:00 hodin.
Z ČINNOSTI ORGANIZACÍ

____

Tělovýchovná jednota Mikulčice, z.s.
Možná, že se vám bude zdát název TJ krátký, ale je to tak. Došlo ke změně. Z názvu
vypadlo slovo Baník.
Na Tělovýchovnou jednotu Baník Mikulčice jsme se přejmenovali 27. 6. 1983. Byla
svolána členská schůze TJ Sokol Mikulčice, na které byla odhlasována změna názvu
z TJ na Tělovýchovná jednota Baník Mikulčice. Usnesení o změně názvu a smlouvě
o spolupráci mezi TJ Baník Mikulčice a ZV Dolu Mír Mikulčice bylo schváleno
poměrem: 34 pro – 1 se zdržel – 1 byl proti.
Přejmenování TJ Sokol Mikulčice na TJ Baník Mikulčice bylo podmínkou k získání
podpory z Dolu Mír, který byl otevřen na území naší obce. První roční finanční
podpora činila 30.000,- Kč. Ale daleko větší byla podpora v oblasti výstavby, údržby
a provozu tělovýchovných zařízení. V současné době důl neexistuje, ale Baník
přetrvával.
Na poslední valné hromadě TJ Baník Mikulčice, která se uskutečnila 20. 11. 2016,
bylo rozhodnuto zvolit neutrální název a to: Tělovýchovná jednota Mikulčice, z.s.
Pro změnu názvu hlasovalo 42 přítomných delegátů. Plnění úkolů, které jsou spojeny
s přejmenováním a novou strategií TJ ukončíme v únoru 2017 na volební valné
hromadě.
V TJ jsou zřízeny oddíly atletiky, fotbalu a stolního tenisu. Jan Bělohoubek – člen TJ
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Dětský karneval
Ledové království, tak zněl název
letošního
dětského
karnevalu
pořádaného na začátku prosince.
Nesl
se
v duchu
tohoto
pohádkového příběhu o dvou
princeznách v ledovém království.
V kulturním domě se sešlo mnoho
krásných masek. Mohli jste spatřit
nespočet princezen, sněhuláků,
sobů, vloček, rampouchů a jiných
převleků. Pro děti byly připraveny
hry, soutěže, tombola, sladkosti
a odměny. Celou akcí nás provázela
hudba a o tanec nebylo nouze.
Děkujeme, že jste přišli mezi nás.
Také všechny srdečně zveme na Pochod světlušek, který bude ve čtvrtek 22. 12.
V 17:00 hodin odchází průvod od obecního úřadu ke klubovně.
Skauti z Mikulčic
Betlémské světlo
Tento novodobý vánoční zvyk vznikl v Rakousku v roce 1986. Malý plamínek, který
byl odpálen z kaple v městě Betlémě, měl být poděkováním lidem, kteří jakkoliv
pomáhali v dobročinné nadaci Světlo ve tmě. Rok na to byli přizváni ke spolupráci
rakouští skauti, a protože se akce velmi rozšířila, přenesli centrum organizátoři do
Vídně. Odtud se začalo šířit světlo dál do Evropy. Do naší republiky jej přiváží skauti z
brněnského střediska "Řehoře Mendla". Dále je Betlémské světlo rozváženo za
spolupráce Českých drah do celé republiky. Skautské hlídky nasedají do rychlíků a na
každé zastávce nechají odpálit dalším skautům, kteří tak mohou přinést plamínek do
svých farností. I letos pojedeme pro Betlémské světlo do Hodonína, odkud jej
předáme do kostela. Na Štědrý den si jej mohou lidé odpálit v místní kapličce
u hřbitova.
Doufáme, že tímto malým dárkem děláme radost.
Skauti z Mikulčic
Sv. Mikuláš v kostele
Jako každoročně tak i letos nás 6. prosince v našem místním kostele navštívil sv.
Mikuláš s andělem. Děti, které se sešly i s rodiči v hojném počtu, netrpělivě očekávaly
jeho příchod. Připravily si krátké pásmo písní pod vedením paní učitelky I. Šimčíkové.
Po ukončení programu sv. Mikuláš spolu s andělem děti obdaroval. Nakonec se děti
se sv. Mikulášem a andělem rozloučily a rozešly se do svých domovů.
Chtěla bych opět poděkovat panu P. Šagátovi a panu F. Dvořákovi za finanční dar,
který věnují našim dětem již několik let. Také poděkování patří paní Ivaně Šimčíkové,
která se dětem věnuje a každoročně s nimi připraví nový program.
I. Zemánková
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Hnutí Brontosaurus pro přírodu Podluží
Na podzim realizovali dobrovolníci z Brontosaura několik akcí na ochranu přírody
v našem okolí.
Budky pro ptactvo
Zaměřili jsme se zejména na ochranu ptactva prostřednictvím vyvěšování budek pro
ptactvo. Tím se zvyšují hnízdní příležitosti pro ptáky vyvádějící mladé v dutinách.
V naší krajině a také v obhospodařovaném lese totiž chybí staré stromy, kde ptáci
nacházeli přirozené dutiny a vyvěšováním budek lze tento problém řešit. Pomáháme
tak např. lejskům, sýkorám, šoupálkům, rehkům, ale i sovám a dalším ptákům.
A vězte, že ptáci nám tuto pomoc vracejí – např. sýkory sesbírají pro mladé denně až
130 housenek.
Budky jsme vyvěšovali jednak v mikulčických parcích, kde se do výroby a umisťování
budek zapojila v rámci Ptačí den i široká veřejnost. A především jsme doplňovali,
čistili, opravovali a evidovali několik stovek budek, o které se staráme v lužních lesích
kolem Slovanského hradiště. K péči o budky jsme s dětmi pořádali Den pro přírodní
park a pak také tři víkendové akce, na kterých vždy zhruba dvacítka studentů vyrazila
se žebříky pečovat o budky na vytýčených úsecích. Příjemné je zjištění, že min. 80
procent budek máme obsazených – ukazuje to jejich potřebnost.
Neváhejte a vyvěste si i vy budku na své zahradě.
Výsadba
Na podzim proběhla i dosadba mezer v aleji vedoucí na Slovanské hradiště.
Děkujeme všem, kteří přišli ve svém volném čase pomoci s vysazením necelé
dvacítky jasanů. Jasany jsou stromy pro náš kraj typické, v posledních letech jsou
však v lesích ohrožené nemocí „chalara“. Také děkujeme Nadaci Partnerství, za
poskytnutí grantu na nákup stromů. Ve výsadbě budeme pokračovat na jaře.
Jak přikrmovat ptactvo
Pokud jste se rozhodli pomáhat v zimě ptákům prostřednictvím přikrmování, tak je
užitečné znát pár zásad, jak to dělat. Některé formy přikrmování mohou totiž ptákům
více ublížit než pomoci.
Co ptákům nedávat: určitě ptákům nesypte kuchyňské zbytky. Ty jim mohou
způsobovat zažívací potíže, které mohou způsobit až jejich úhyn. Nejhorší je pečivo,
které je nebezpečně nadýmá, cokoliv slaného je pro ně v podstatě jedem, škodí jim
i koření, těstoviny, plesnivé či jinak zkažené potraviny.
Co je do krmítka vhodné: využijte např. olejnatá semena - slunečnice, proso, konopí,
mák, lněné semínko, řepka, lůj, tuková směs, ovesné vločky, drcená jádra vlašských
a lískových ořechů. V přírodě můžeme nasbírat různé plody a bobule: jeřabiny, plody
bezu černého, hlohu, apod.
Na co si dát pozor: do krmítka by vám nemělo pršet, aby tam nasypaná potrava
nehnila. Krmítko by také nemělo být snadno dostupné kočkám. Přikrmovat začínejte,
až bude opravdu zima (a zejména jakmile třeba nasněží) a hlavně pak v chladných
obdobích krmení nepřerušujte – ptáci si na ně totiž zvyknou, a když náhle potravu
nenajdou, může to pro ně být problém.
Přejeme hodně radosti s pozorováním návštěvníků krmítek.
Dalimil Toman, Hnutí Brontosaurus Podluží
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Vinařský rok 2016
začal jako kterýkoliv jiný, ve vinohradě řezem. U někoho již v lednu, pro jiné v březnu
nebo později už bez rukavic. Dřevo vyzrálé, zima mírná, takže bylo z čeho řezat tažně
pro nastávající úrodu. Totální pohroma v podobě několika denních mrazíků přišla
v posledním dubnovém týdnu, kdy mráz sežehl slibně narašené nejen vinice, ale
i meruňky, ořešáky, brambory aj. To je realita, která se také čas od času stává. Nic
naplat, zůstalo jen čekat, jak která odrůda vyraší z vedlejších pupenů a jakou
přinesou tyto podočka násadu plodů. To co se následně ukázalo, za mnoho nestálo,
ale povězme si, že to mohlo dopadnout i hůř.
Mikulečtí vinaři i letos z kraje roku zajišťovali v kulturním domě ochutnávku vín v době
plesové sezony a rovněž rozesílali soutěžní vzorky na okolní košty různé úrovně
v blízkém, či vzdáleném okolí. Úspěšný byl i místní Velkomoravský košt vín, který byl
také malou průpravou na „oblastní“ výstavu vín Podluží, která se u nás uskuteční po
deseti letech a to 7. a 8. dubna 2017. Zájemci z řad vinařů i letos navštívili salon vín
a některé větší vinařství za účelem ochutnat a porovnat vína jiných výrobců z jiných
oblastí. Spolku se letos podařilo za velkého přispění Jihomoravského kraje pořídit
nový chladicí pult na víno a instalovat přímo v centru naších vinic automatickou
meteostanici. Nejen vinaři, ale i sadaři tak mohou sledovat a vyhodnocovat zjištěné
údaje, které napomohou v ochraně proti chorobám a škůdcům.
Informace lze dohledat na: http://data.ala1.com/chart/chart.php?probe=11359140
a http://www.amet.cz/steberla.htm.
Ještě než vypuklo samotné vinobraní, vinaři se spolupodíleli nabídkou svých vín na
pětidenním hodovém veselí a následně pak pořádali akci Víno a burčák z otevřených
sklepů, která se letos nesla v poklidném duchu a bez deště. Sklizeň letošní úrody
hroznů byla vlivem jarních mrazů po letech nezvykle skromná a nezvykle rychlá.
Nakupovaly se i hrozny odjinud, jen aby se naplnila sudovina. Staré lidové „moudro“
praví, že dobrý vinař udělá ze širúcha hroznu vědro vína. Pak se ale nemůžeme divit,
kolik vinaři letos protočili vody z obecního vodovodu. V jaké kvalitě se veškeré
celoroční úsilí vinařům podařilo dotáhnout do konce, můžeme zhodnotit na Svátečním
setkání u mladého vína, které proběhne v kulturním domě 30. prosince 2016 od 17:00
hodin a zároveň se také pobavit u cimbálové muziky. Jste srdečně zváni.
Za Mikulecké vinaře Vít Pavka

Vánoční tradice – pouštění lodiček
Do prázdné půlky skořápky od vlašského ořechu se nakape vosk, na který se připevní
malá svíčka. Takto vytvořené lodičky se pouštějí do lavoru s vodou.
Komu lodička nejdéle vydrží nad vodou, toho čeká dlouhý a šťastný život.
Zůstane-li u břehu – v příštím roce žádné změny, vše zůstane při starém.
Hned se potopí – jakákoliv snaha zlepšit svou situaci bude marná.
Při plavbě se dotýká jiné lodičky – láska a přátelství.
Ocitne se mimo kruh – majitel v nadcházejícím roce rodinu opustí.
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Ocitne se uprostřed ostatních lodiček – majitel lodičky potřebuje ochranu a pomoc, je
zranitelný a citlivý.
Utvoří kruh s ostatními – bezproblémové soužití, vzájemná úcta, přátelství a
tolerance.
Točí-li se lodička v kruhu – nerozhodnost, nevíte, co od života chcete.
Zhasne-li svíčka – neupřímnost, komplikovaný citový vztah.
Sama dopluje k druhému břehu – získáte, po čem toužíte.

Z HISTORIE__________________________________________________________
Betlémy v Mikulčicích
Symbolem vánoc jsou betlémy. Mají mnohem starší tradici, než vánoční stromek.
Víte, že v Mikulčicích máme 3 velké betlémy? Všechny vlastní místní farnost.
První, zvaný malý, je klasický s pastýři a králi. Je z roku 1 900 a byl vyroben přesně
na míru na rozměr bočního oltáře mikulčického kostela. Sošky jsou 15 cm vysoké
a jsou z gipsu. Betlém má 35 figurek.
Druhý betlém má figury až 70
cm vysoké a každoročně se
staví v kapli sv. Rocha
u místního hřbitova. Tento
betlém daroval kostelu v roce
1950 otec Matušina, který
v Mikulčicích působil. Sám jej
dostal od neznámé dárkyně.
Betlém má 10 figur a je
vyroben z gipsu.
Třetí betlém je lidový.
Všechny
postavy
jsou
v našem kroji i Svatá rodina.
Navíc
je
situován
do
dřívějšího prostředí Mikulčic
a Těšic. Svatá rodina je umístěna ve chlévě hajného J. Hnátka u rybníka Nesyt. Tam
také těšické děti pasou husy a kačeny. Na mikulčické návsi, u kostela a u Lekavých
kříže vytrubuje ponocný. Doprovází jej vesnický „oříšek“. Obyvatelé obou dědin
spěchají s dary do chléva, k čemuž vyhrává potulná kapela muzikantů. Na
mikulčickém pastvisku pase J. Benada krávy a u studny, pod bývalou tvrzí pase
pasáček ovce. V pozadí lužního lesa jsou vidět Kopčany. Jedná se o betlém, který
představuje jednu z nejdůležitějších událostí křesťanů v podobě, jak by vypadala,
kdyby k ní došlo v Mikulčicích. A právě tento fakt je na něm tím kouzelným
a neopakovatelným. Betlém vznikal v roce 1978 – 1990, kdy působil na faře
v Mikulčicích p. J. Kratochvíla. Figurky vyrobili řezbáři M. Kučera z Lužic a M. Beran
z Příbora. Pozadí betléma, které také kopíruje prostředí z Mikulčic, po léta rozšiřuje
místní kostelník P. Novák.
Z podkladů kostelníka P. Nováka a kronikáře S. Rutara zpracovala J. Uhrovičová
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Sběr papíru
Také v tomto školním roce jsme uspořádali již tradiční sběr papíru. Nejlepší sběrači
školy obdrželi krásné stavebnice. Žáci vítězné třídy si pochutnali na výborné pizze.
Žáci na druhém a třetím místě obdrželi sladkou odměnu. Ta čekala také na pracovité
pomocníky a pomocnice z 8. a 9. třídy. Děti z MŠ přinesly úžasných 2 484 kg.
Celkem jsme nasbírali 14 283 kg.
Nejlepší sběrači: Martin Hamšík (4. třída) – 789 kg
Lucie Skočíková (2. třída) – 670 kg
David Lekavý (3. třída) – 547 kg
Nejlepší třídy:
1. místo - 3. třída (151 kg/os.)
2. místo – 7. třída (124 kg/os.)
3. místo – 4. třída (115 kg/os.)
Akropole cross
V úterý 27. září proběhl V. ročník přespolního běhu Akropole cross na Slovanském
hradišti v Mikulčicích. Ve velké konkurenci 5 dalších škol (celkem 212 závodníků) se
naši žáci neztratili.
Medaile ve svých kategoriích získali:
1. místo: Pitzingerová Terezie, Matějíčková Julie, Hloušek Štěpán
2. místo: Michálek Adam, Medusová Lucie
3. místo: Fialová Zuzana, Vlachinský Ondřej, Bohunský Martin, Salajková Zuzana
Svatováclavský turnaj
Na konci září jsme uspořádali XIII. ročník Svatováclavského turnaje v basketbale.
Účastnili se ho žáci II. stupně, kteří byli rozděleni do 10 týmů. Nejlepším střelcem
turnaje se stal Tobiáš Kuchynka
Vítězné týmy:
1. místo Deez Nuts (T. Kuchynka, J. Strážnický, E. Urbánková, A. Profotová,
Z. Bařina, K. Nosál)
2. místo Temná kuřátka (N. Lazarová, S. Mokrohajská, K. Havlíková, T. Svoboda,
O. Horák)
3. místo Bombarďáci (P. Láznička, S. Pölzerová, N. Profotová, I. Irša, M. Ištvánková)

„Historie vážně nevážně“ – Karel IV.
V pátek 7. října jsme se zúčastnili slavnostního vyhlášení výsledků výtvarné a literární
soutěže v přednáškovém sálu Městské knihovny v Hodoníně. Na slavnostním
vyhlášení výsledků byli oceněni žáci naší školy:
Literární soutěž „Středověká listina“ – V. Tvarogová, 7. třída
Výtvarná soutěž „Karlův výtvarník“ – L. Grombíř, 7. třída
Práce kolektivu žákyň 4. třídy N. Sedláková, Z. Csápaiová,
J. Matějíčková, E. Jarabicová
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Návštěva knihovny v Hodoníně
Ve čtvrtek 22. října žáci 1. třídy poprvé navštívili Městskou knihovnu Hodonín v rámci
projektu "Knížka pro prvňáčka". Paní knihovnice je seznámila s fungováním knihovny.
Každý obdržel průkazku do knihovny. Dětem se tam moc líbilo.
Exkurze do Archeologického ústavu Akademie věd ČR v Mikulčicích
V pondělí 3. října se žáci 3. – 9. třídy vydali na Den otevřených dveří do
Archeologického ústavu. Téma letošního roku bylo: Jak se žilo v dávných dobách
aneb archeologie mikulčického okolí od prvních zemědělců po Slovany. Děti si
prohlédly laboratoře jednoho z nejmodernějších center archeologického bádání u nás.
Vyslechli si také zajímavou přednášku a mohly si dokonce sáhnout na některé nálezy.
Štafetový běh o pohár Boba Zháňala
Ve středu 12. října se konal již XVIII. štafetový běžecký závod o pohár Boba Zháňala
v Hruškách. Naše štafeta startovala ve složení žáků 2. – 5. třídy: Lekavý D., Fialová
Z., Matochová J., Ševelová N., Pytlová L., Divácký D., Iršová M., Vlachinský O.,
Pavka L., Krásný J., Preguza A., Bělohoubková S., Jozífek J., Dobeš J., Veselková
S., Michálek A., Urbánek M., Hloušek Š., Sedláková N., Bohunský M. Platným členem
týmu byl i náhradník z 1. třídy M. Domanský. Po napínavém závodu naši závodníci
skončili na krásném 3. místě z osmi štafet, když nestačili pouze na domácí běžce
a závodníky z Lanžhota.
Projekt 72 hodin – „Ukliďme si Mikulčice“
V pátek 14. října proběhl již 5. ročník celorepublikové akce
72 hodin – „Ukliďme si Mikulčice“. Letos s heslem“
Pomáhám, protože chci.“ Hrabali jsme listí v parku u školy,
připravovali zahradu na zimu a uklízeli školní sportoviště.
Pro všechny občany opět připravujeme Eko kalendář.
kresba: S. Březinová

Brloh
Brloh je zábavná týmová soutěž plná logických her a úkolů určena žákům základních
škol a nižších gymnázií. Podporuje ji a zaštiťuje Přírodovědecká fakulta Masarykovy
univerzity v Brně a její Ústav matematiky a statistiky. Žáci z naší školy se jí zúčastnili
již po třetí. Tentokrát v zastoupení pouze jednoho týmu. V průběhu tří týdnů museli
zvládnout tři semifinálová kola a nasbírat minimálně dvacet bodů za úspěšně
vyřešené úlohy. Během soutěže naši žáci měřili své síly s dalšími 507 týmy z Česka
a Slovenska. V celkovém pořadí základních škol Jihomoravského kraje náš tým EňoEňo ve složení V. Bohunský a T. Svoboda obsadil 3. místo.
Fotografická soutěž
Ve středu 30. listopadu byly vyhlášeny výsledky fotografické soutěže s názvem
Poezie na talíři. Celkem do soutěže bylo zasláno 13 fotografií.
1. místo Viktorie a Zuzana Salajkovy, 1. a 9. třída
2. místo Daniela Vričanová, 3. třída
3. místo Kristýna Vlčková, 3. třída
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Vánoční dílnička
Ve čtvrtek 1. prosince ve škole proběhla Vánoční dílnička. Na
úvod nám zazpívaly a zahrály děti z hudebního kurzu.
V jednotlivých dílnách si návštěvníci vyráběli krásné vánoční
výrobky a možná si odnesli i vánoční dárečky pro ty nejmilejší.
Po pilném malování, lepení, stříhání a přebíhání z dílničky do
dílničky, si všichni mohli odpočinout a posílit se ve vánoční
kavárničce, kterou otevřeli žáci sedmé třídy ve školní kuchyňce.
Všichni si zaslouží náš obdiv za výrobu kreativních a velmi
chutných palačinek, ke kterým podávali ovocný vánoční
nealkoholický punč.

kresba: A. Koutná

Čertovské učení
V pondělí 5. prosince, stejně jako každý rok, i letos proběhl ve škole projekt
Čertovské učení. Také v letošním roce se žáci učili netradičními metodami. Během
projektu byli rozděleni do čtyř skupin, které společně procházely jednotlivými
stanovišti – vyzkoušeli si pekelné počty, četli andělský slabikář, zkusili čertovské
malování a muzicírování a nechyběla ani práce u čertovské pece. Do školy zavítal
i Mikuláš se svou družinou čertic a andělů. Těm „hodným“ i těm „slibujícím“ dětem
darovali sladké perníčky a sladkosti.
Plánujeme
19. 12.
21. 12.
22. 12.
23. 12.– 2. 1.
9. 1. – 13. 1.
31. 1.
2. 2.
3. 2.
13. 3. – 19. 3.
27. 3. – 14. 6.

Návštěva Městské knihovny a Galerie výtvarného umění Hodonín
Přikrmování ptáků a lesních zvířátek
Zpívání u vánočního stromečku
Vánoční prázdniny
Lyžařský výcvikový kurz
Pololetní vysvědčení
Recitační soutěž - školní kolo
Pololetní prázdniny
Jarní prázdniny
Výuka plavání II. a III. třídy

Příjemné prožití vánočních svátků,
hodně zdraví, štěstí a úspěchů v novém roce
Vám přejí
žáci a zaměstnanci
Základní školy a Mateřské školy Mikulčice
PF 2017

KAM ZA KULTUROU A SPORTEM
30. 12.
31. 12.
7. 1.
17. 1.
21. 1.
28. 1.
11. 2.
18. 2.
26. 2.
3. – 4. 3.
10. 3.
31. 3.
7. – 8. 4.
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Sváteční setkání u mladého vína
Silvestrovská zábava ve Vinařství Dvořáček LTM
Degustace pálenek
Novoroční besídka dětí z hudebního kurzu
Košt ovocných pálenek a kysaného zelí
Reprezentační ples obce
Krojový ples
Ples hasičů a myslivců
Slavnostní program k 30. a 10. výročí založení hudebního kurzu
Pestrovečer
Společenský večer k MDŽ
Country bál
Oblastní výstava vín, Silniční běh Velká Morava

Pozvánka na ples
Obec Mikulčice pořádá 28. ledna 2017 již tradiční Reprezentační ples obce. Na plese
bude hrát dechová hudba Galánka, hudební skupina Quatro a Neoveská cimbálová
muzika. Vystoupí Gesto dancers break dance. Svá vína představí Mikulečtí vinaři
a bude přichystána i bohatá tombola. Předprodej vstupenek bude v kulturním domě
od 9. 1. 2017. Srdečně zveme širokou veřejnost.
J. Uhrovičová
Gurmáni Mikulčice zvou
k prezentaci vašich vzorků destilátů a kysaného zelí v soutěži i k jejich veřejné
ochutnávce na 16. ročníku Koštu ovocných pálenek a kysaného zelí 2017.
Vzorky destilátů lze předat pořadateli na obvyklá místa do 22. 12. 2016 a vzorky zelí
nejpozději v den pořádání koštu 21. 1. 2017 do 10:00 hod. na KD Mikulčice, kde
proběhne i jeho senzorické hodnocení. Odborné posouzení kvality destilátů se
uskuteční za účasti degustátorů 7. ledna 2017 ve 14:00 v KD Mikulčice.
Již nyní se těšíme na přátelské setkání a koštování s vámi a těmi nejlepšími vzorky
uplynulé sezóny. Nedílnou součástí k tomu bude naše tradiční nabídka krajových
delikates speciálně kuchtěných pouze na tuto akci.
Do Kulturního domu v Mikulčicích dne 21. ledna 2017 v čase 14:00 – 21:00 hodin
zvou pořadatelé – informace na www.palenkymikulcice.cz
V. Pavka
Country bál
Tradiční country bál v Mikulčicích pořádají místní skauti již od roku 1990. Vždy
poslední sobotu v březnu – tedy aktuálně 25. 3. 2017.
V místním kulturním domě se sejdou stovky indiánů, kovbojů, mexičanů a žen
divokého západu. Tanečníky bude tentokrát doprovázet česká bluegrassová skupina
Poutníci. V průběhu večera návštěvníky čeká bohatý kulturní program a také bohatá
tombola. Unavení tanečníci budou moci svlažit svá hrdla v mexickém baru Tajumulco.
Zde si budou moci vybrat z celé řady alkoholických i nealkoholických nápojů. Místní
kuchyně nabídne tradičně řadu vybraných lahůdek pro hladovce – Chilli con carne,
kuřecí Burritos, Nachos s pico de gallo, dresinky či sladké palačinky.
Všichni jste již teď srdečně zváni.
D. Bohunská
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Narození:
Daniel Donat, Gala Kalčíková, Mia Holubcová, Eliška Najgebaurová
Mia Tinthoferová
Srdečně ji mezi námi vítáme

Sňatky:
17.09.2016
17.09.2016

Petr Vykoukal – Yvona Hřebačková,
Moravská Nová Ves
Daniel Ralbovský – Eva Chlupáčová, Mikulčice

Opustili nás:
ak. sochař Jaroslav Jurčák, Vlasta Bolfíková, Mgr. Svatopluk Rutar,
PhDr. František Helešic, Pavlína Hasilová, Helena Bohunská
Čest jejich památce.

Jubilea 4. čtvrtletí 2016
70 let: Svatopluk Vavrys, Marie Křivová, Stanislava Tůmová, Martin Uhrovič, Jolana
Vašková, František Skočík, Cyril Beneš
80 let: Anna Vavrysová
85 let: Miloslava Stašová, Růžena Bušková, Božena Pavková
87 let: Oldřiška Svrčková, Josef Müller
88 let: Miloslava Kmentová
89 let: Aloisie Škrabalová, Oldřich Sukup
90 let: Milada Lacková
91 let: Božetěch Skočík, Vlastimil Pavka
93 let: Peter Jarabica
94 let: Věra Uhrovičová
Všem jubilantům srdečně blahopřejeme.

Vánoční pověry
U štědrovečerního stolu rozhodně nemá být lichý počet stolovníků, lichého by si odvedla Smrt.
Je zvykem, že se prostírá jeden talíř a příbor navíc do sudého počtu.
Kdo nikomu nic na Štědrý den nedaruje, přijde na mizinu a dočká se bídy.
Štědrý den v sobotu - málo ovoce, ale vydaří se žito.

Vážení občané
Zveřejnění jmen jubilantů bez uvedení data narození neodporuje Zákonu na ochranu osobních
údajů. Pokud si ale nepřejete zveřejnění vašeho jména – oznamte to na obecním úřadě. Děkujeme.
Zpravodaj vychází každé čtvrtletí.
Příspěvky zasílejte do 10. 3. a 10. 6. na e-mail: mistostarostka@mikulcice.cz. Pro zpracování a tisk
byla ustanovena redakční rada: Jarmila Uhrovičová, Marta Otáhalová, Jiřina Janů.
Zpravodaj z Mikulčic vydává obec Mikulčice pro vlastní potřebu. Toto číslo vyšlo 22. 12. 2016

Dětský karneval

Volební okresní setkání skautů v Mikulčicích

Předání čestného uznání V. Bílíkovi za celoživotní
obětavou práci s mládeží v oblasti stolního tenisu.

Sv. Mikuláš v kostele

O nejlepší zelňačku – 1. místo

Předání cen vítězkám soutěže Rozkvetlá
okna a upravená předzahrádka.

