Zpravodaj z Mikulčic

Vážení spoluobčané,
je pozdě večer a zítra termín uzávěrky zpravodaje. Příprava na jednání zastupitelstva a rady obce konaných v tomto týdnu mně zabrala hodně času. Stále řešíme společnými silami se zastupiteli převody pozemků, které již měly být dříve převedeny.
S radními zase projednáváme nájemní vztahy, výběrová řízení, smlouvy o strpění věcných břemen na obecních pozemcích, smluvní podmínky a radíme se s právníky. Zdá
se mi, že snad problémů spíše přibývá. Občané se mají možnost s přijatými usneseními
zastupitelstva i rady seznámit na webových stránkách obce. Co se však v usnesení rady
ani zastupitelstva neobjeví, jsou vyjádření ke stavbám. A právě na otázku, kdo povoluje stavby v obci, se pokusím odpovědět. Veškeré stavby v obci neschvaluje rada obce
ani zastupitelstvo obce, ale povoluje je v přenesené působnosti podle zákona o obcích
a dále podle stavebního zákona pověřený Městský úřad v Hodoníně, obecný stavební
úřad. Mnozí z vás jste se s touto praxí určitě alespoň jedenkrát ve svém životě setkali.
Obecní úřad v Mikulčicích podává ke stavebnímu řízení pouze vyjádření jako správce
vodovodu a kanalizace, jako místně příslušný úřad z hlediska napojení stavby na místní
komunikaci a nebo jako vlastník sousedního pozemku. Obecný stavební úřad dále kromě jiných vyjádření dotčených organizací vyžaduje k vydání stavebního povolení vyjádření Odboru rozvoje městského úřadu v Hodoníně. Tento vydává své stanovisko na
základě porovnání předložené projektové dokumentace a žádosti stavebníka s Územním plánem obce Mikulčice.
To znamená, že pokud obec bude mít v regulativu územního plánu jistá omezení,
např. volby barvy střechy rodinných domů, počtu podlaží budov, musí tyto regulované
podmínky pověřený stavební úřad respektovat. V naší obci máme v územním plánu v zastavitelné části obce u budov i vinných sklepů a staveb rekreačních uvedenou podmínku
výstavby přízemí a jednoho patra, nejsou přípustné stavby dvoupatrových budov.
Po tom, co prázdniny utekly jak voda, bych se věnovala i dalšímu tématu, a to umístění
dětí do mateřské školy a nástupu prvňáčků. Moc ráda jsem se zúčastnila zahájení školního roku a popřála dětem v první třídě hodně štěstí a zdaru. Rodičům a paní učitelce radost
z úspěchů svých dětí. Napočítala jsem v první třídě z devatenácti dětí jenom pět chlapců.
Ale víc mě překvapilo, že v příštím roce očekává paní ředitelka zápis asi 34 dětí do první
třídy. Tento ročník však bude výjimkou, v dalších letech se znovu vrátíme k počtu dětí kolem dvaceti. Jenže tento silný ročník předškoláků způsobil letos menší potíže při umístění
dětí do mateřské školy. Obec v letošním roce podpořila pořízení klimatizace v družině,
mateřské škole a kuchyni a bude pokračovat v zateplení budov. S novou výstavbou na
Podbřežníku uvažujeme o nadstavbě třídy mateřské školy, popř. družiny nad stávající jídelnou. Jedna třída družiny je letos v budově sportovní haly a druhá je v budově základní
školy. Přecházení do jídelny, samotné rozdělení dětí a nebo jejich vyzvedávání rodiči asi
nebude ani z mého pohledu šťastné. Ve sportovní hale však nejsou dostatečné prostory
pro všech šedesát děti, které do družiny chodí.
A nakonec bych chtěla vyjádřit znovu poděkování učitelům ve škole, v hudebním kurzu a rodičům za vedení dětí k tanci, hudbě a folkloru. Na předhodovém večeru se děti
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předvedly a ukázaly, že je to baví. Program předhodového večera připravil radní a předseda kulturní komise Petr Marada a nejen jemu, ale všem účinkujícím patří poděkování.
A v děkování musím pokračovat - o prázdninách po lužických hodech jsem obdržela dopis pana starosty z Lužic. Cituji: “…. Nesmírně si pak vážím přístupu mikulčické chasy, její
členové přijeli v neděli po obědě v hojném počtu pomoci s likvidací spadlé konstrukce.
Jejich pomoc byla bezprostřední, opravdová a potřebná a svým přístupem potvrdili solidaritu s lužickou chasou“.
Naší chase jsem s radostí toto poděkování předala a jsem ráda, že u nás proběhly
hody bez podobných dramat jako v Lužicích. Podle mého názoru se hody u nás vydařily
a dlouho nebyly tak hojně navštíveny. Letos poprvé pořádal hody nově vzniklý spolek
Chasa Mikulčice. Přesvědčili jsme se, že krojovaná mládež umí nejen dobře pochodovat
a tancovat, ale dokáže hody dobře nachystat a zorganizovat. Děkuji především rodičům krojovaných, samozřejmě i jim samým a zvlášť stárkům a stárkám a vedoucímu spolku. Jsem moc vděčná za milé chvíle mezi nastrojenými chlapci a děvčaty.
Přeji všem, abyste také z léta a zážitků z dovolené nebo ze společenských akcí dlouho
čerpali. A do nadcházejícího podzimu Vám přeji hodně optimismu, energie a slunečných
dnů.
Marta Otáhalová, starostka

Vážení spoluobčané,
v prvním letošním zpravodaji obce jsem Vás mimo jiné informoval, že se nám podařilo
uspět s žádostí o dotaci na výměnu veřejného osvětlení /VO/ vypsanou ministerstvem
průmyslu a obchodu na úsporu energie - EFEKT. Získali jsme podporu ve výši necelých
2 mil. korun z celkového finančního objemu přesahující 4 mil. Kč. V souladu s podmínkami dotace jsme vybrali dodavatele prací na výměnu a drobné opravy některých částí VO,
jedná se o velkou hodonínskou společnost ELVOREV s.r.o. Ihned po podepsání smlouvy
o dílo společnost objednala požadovaný materiál, aby výměna světel mohla začít co nejdříve. Vše musí být hotovo a dotace vyúčtována do konce roku 2019.
V tuto chvíli již probíhají výměny zastaralých světel a některé části
obecního osvětlení jsou již vyměněny. Hotova je celá ulice místního názvu
Luční, Podbřežník, U myslivecké chaty, Plačkova ulička a další, zatím jsou
to především světla na nižších stožárech.
Po výměně světel jsem se setkal s názory některých spoluobčanů, že nová
světla nesvítí stejně dobře jako ta stará. Údajně neosvětlují okolí domů stejně dobře. K těmto názorům musím sdělit, že nové osvětlení je propočítané
a navrhované s účelem co nejlépe, a za výrazného snížení nákladů na spotřebovanou el. energii, osvětlit potřebné plochy. Jedná se především o silnice a chodníky, obecní prostranství a okolí významných budov. Chápu, že
„rozptýlené“ světlo ze starších lamp osvětlovalo více i domy a nebylo někde
potřeba si svítit na odemykání zámků, či jinak si osvětlovat vstup do nemovi3
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tostí. Na druhou stranu je potřeba si uvědomit, že co je pro jednoho občana výhodou, to
může být pro druhého omezováním. Může obtěžovat osoby nebo zvířata, způsobovat
jim zdravotní újmu. Tak se pomalu, ale jistě dostáváme k pojmu světelného znečištění,
někdy označováno jako světelný smog. S výběrem světelných zdrojů úzce souvisí také
jeho barva. I tomu aspektu jsme věnovali velkou pozornost, abychom vybrali to nejlepší,
co v současné době lze pořídit i s ohledem na finanční možnosti projektu.
Do výměny osvětlení se obec rozhodla investovat po delší přípravě a rozmyslu
(ne v době, kdy se objevily první LED svítidla), ale nechtěli jsme propásnout možnost poskytnutí dotace, což se podařilo. Přejme si, aby nové osvětlení dlouho a dobře
sloužilo a již nyní nám pomáhá spořit obecní výdaje.
místostarosta obce, Jan Vlašic

Naše obec recyklací elektrospotřebičů výrazně ulevila životnímu
prostředí
Loni občané odevzdali k recyklaci 5 228,82 kilogramů starých spotřebičů.
Snaha obyvatel obce recyklovat staré a nepoužívané elektrospotřebiče se již několik let vyplácí. Naše obec obdržela certifikát vypovídající o přínosech třídění a recyklace elektrozařízení. Díky environmentálnímu vyúčtování společnosti ASEKOL
můžeme nyní přesně vyčíslit, o kolik elektrické energie, ropy, uhlí, primárních surovin
či vody jsme díky recyklaci vysloužilého elektra ušetřili ekosystém Země. Víme také,
o jaké množství jsme snížili produkci skleníkových plynů CO2 nebo nebezpečného
odpadu. Informace vycházejí ze studií neziskové společnosti ASEKOL, která s obcí
dlouhodobě spolupracuje na recyklaci vytříděných elektrozařízení.
Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá (certifikát
v příloze), že občané naší obce v loňském roce vyřadili 5 228,82 kilogramů elektra. Tím,
že jsme ho následně předali k recyklaci, jsme uspořili 64,55 MWh elektřiny, 3 525,40 litrů
ropy, 289,04 m3 vody a 2,50 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o 13,57 tun CO2 ekv., a produkci nebezpečných odpadů o 60,08 tun.
Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení, i těch
nejmenších, má nezanedbatelný pozitivní dopad na životní prostředí. Když si uvědomíme, že recyklace běžných 100 televizorů uspoří spotřebu elektrické energie pro
domácnost až na 4 roky, nebo ušetří přibližně 400 litrů ropy potřebných až k sedmi
cestám do Chorvatska, jsou to impozantní čísla. Pozitivní zprávou pro uživatele počítačů také je, že odevzdání 10 vysloužilých monitorů ušetří spotřebu energie potřebnou pro chod notebooku po dobu necelých 5 let. Všichni ti, kteří tříděním takto
zásadně přispívají k ochraně životního prostředí, si zaslouží obrovský dík.
V současné chvíli mají Češi prostřednictvím sběrné sítě společnosti ASEKOL k dispozici více než 17 000 sběrných míst. To je
pětkrát více než například v ekologicky vyspělém Rakousku. Sběrný dvůr je již v každé středně velké obci. Zároveň ulice a separační stání jsou doplněny o červené kontejnery na drobné elektro.
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Každý, kdo má zájem třídit vysloužilé elektro, si může najít nejbližší sběrné místo na
www.sberne-dvory.cz nebo na www.cervenekontejnery.cz.
Studie LCA posuzuje systém zpětného odběru vysloužilého elektrozařízení. Hodnotí
jejich sběr, dopravu a zpracování až do okamžiku finální recyklace jednotlivých frakcí
vyřazených spotřebičů do nového produktu. Pro každou frakci byly vyčísleny dopady na
životní prostředí. Výsledky studie jsou prezentovány jako spotřeba energie, surovin, emise
do ovzduší, vody a produkce odpadu. Konečná bilance vyzněla pro zpětný odběr elektrozařízení jednoznačně pozitivně, a to ve všech aspektech.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva obce Mikulčice
konaného 9. 4. 2019
USNESENÍ
Zastupitelstvo:
hlasování:/pro, proti, zdržel se/
1. schvaluje JUDr. Jaromíra Josefa a Ing. Bc. Josefa Dvořáčka st. za ověřovatele dnešního zápisu. /13, 0, 2/
2. schvaluje program dnešního zasedání. /15, 0, 0/
3. schvaluje smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu obce ve výši 152.076,- Kč
žadateli Městu Hodonín IČ 00284891 na spolufinancování sociálních služeb v roce
2019. /15 0, 0/
4. schvaluje dotaci v částce 500.000,- Kč a souhlasí se zněním veřejnoprávní smlouvy
pro Tělovýchovnou jednotu Mikulčice z. s. IČ 48846732. /13, 2, 0/
5. schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2019 na straně příjmů ve výši 0,- Kč, na straně
výdajů ve výši 152.100,- Kč a financování ve výši 152.100,- Kč. /15, 0, 0/
6. schvaluje Dodatek č. 3 k Fondu zaměstnavatele Obce Mikulčice. /15, 0, 0/
7. ruší od 1. dne násl. měsíce po nabytí právní moci rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje o udělení souhlasu s uzavřením veřejnoprávní smlouvy odměnu
předsedovi přestupkové komise. Nová výše odměny bývalému předsedovi přest.
komise náleží dle usn. č. 18/1 z ustavujícího ZO Mikulčice z 30. 10. 2018 - nově jako
členu ZO, tj. 420,- Kč. /15, 0, 0/
8. schvaluje prodej části pozemku p.č. 1515/1 o výměře 70 m² za cenu 350,- Kč/m². Pořízení
geometrického plánu a návrh na vklad do katastru nemovitostí hradí kupující. /14, 0, 1/
9. schvaluje prodej pozemků p. č. 647 o výměře 217 m² a p. č. 648 o výměře 35 m² za
cenu 200,- Kč/m². Za bezesmluvní užívání pozemku hradí kupující prodávajícímu
1500,- Kč jednorázově. Návrh na vklad do katastru nemovitostí hradí kupující.
Ve smlouvě bude zakotvena výhrada zpětného prodeje. /13, 1, 1/
10. schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí s Povodím Moravy, s. p. IČO 70890013 na pozemky p. č. 2157/1, 2157/3, 2157/104, 2157/105, 2157/115, 2158/1 a 2158/3 v k. ú.
Mikulčice na realizaci stavby ,,Kyjovka, km 22,313 - 28,780 – odlehčovací objekt do
Kyjovky a lokální rozvolnění toku po k. ú. Moravská Nová Ves“. Zastupitelstvo souhlasí se zveřejněním záměru prodat pozemky dotčené stavbou. /10, 4, 1/
11. souhlasí se zajištěním finančních zdrojů na pořízení dopravního automobilu pro hasiče. /15, 0, 0/
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Zápis z 5. zasedání zastupitelstva obce Mikulčice
konaného 18. 6. 2019
USNESENÍ
Zastupitelstvo:
hlasování: /pro, proti, zdržel se/
1. Jaroslava Bolfíka a Bronislava Šimčíka za ověřovatele dnešního zápisu. /8, 0, 2/
2. schvaluje program dnešního zasedání. /12, 0, 0/
3. pověřuje kontrolní výbor ke kontrole sepsaných nájemních smluv a dále ukládá prověřit, zda jsou sepsány nájemní smlouvy ke všem užívaným pozemkům. /12, 0, 0/
4. schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2019 na straně příjmů ve výši 390.000,- Kč, na
straně výdajů ve výši 888.600,- Kč a financování ve výši 498.600,- Kč. /12, 0, 0/
5. schvaluje účetní závěrku Obce Mikulčice sestavenou k 31. 12. 2018. /12, 0, 0/
6. schvaluje závěrečný účet Obce Mikulčice včetně zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření za rok 2018 a souhlasí s celoročním hospodařením obce s výhradou
a přijímá systémové nápravné opatření, že podá vždy zprávu o přijetí opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření do 15 dnů od projednání závěrečného účtu a návrh rozpočtu bude zveřejňovat
v zákonném termínu. /12, 0, 0/
7. schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce ve výši 75.000,- Kč žadateli Základní článek Hnutí Brontosaurus BRĎO Vlkani, pobočný spolek IČ: 48843458
na podporu zájmové činnosti a pořádání akcí pro veřejnost v obci Mikulčice v roce
2019 a obnovu táborové základny. /12, 0, 0/
8. schvaluje smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu obce ve výši 18.562,- Kč
žadateli Městu Hodonín IČ 00284891 na spolufinancování sociálních služeb v roce
2019. /12, 0, 0/
9. stanovuje cenu vodného na částku 28,- Kč/m³ a cenu stočného na částku 22,- Kč/m³
+ platná sazba DPH od 1. 6. 2019. /11, 0,0/
10. schvaluje nákup ideální ½ pozemků p. č. 1772/7, p. č. 1819/1 a p. . 1894/8 za celkovou
cenu 43.500,- Kč. Zastupitelstvo souhlasí s uzavřením smlouvy č. UZSVM/BHO/2275/
2019-BHOM. Návrh na vklad do katastru nemovitostí hradí kupující. /12, 0, 0/
11. schvaluje zpětný odkup pozemků p. č. 141 o výměře 245 m² a 112/4 o výměře 233 m²
za 600,- Kč/m². Návrh na vklad do katastru nemovitostí hradí prodávající. /12, 0, 0/
12. schvaluje nákup pozemku p. č. 2971/2 o výměře 208 m² za celkovou cenu 5.000,- Kč.
Návrh na vklad do katastru nemovitostí hradí kupující. /12, 0, 0/

Čipování psů
Upozorňujeme všechny vlastníky a chovatele psů, že podle zákona č.166/1999 Sb.,
o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů s účinností od 1. 1. 2020
musí být každý pes označen elektronickým čipem.
Povinně by se měli čipovat všichni psi, nejdříve však ve věku kolem půl roku, v době
prvního očkování proti vzteklině. Svého psa můžete nechat čipovat již letos, není třeba
čekat na žádné konkrétní datum. Povinné očkování psa proti vzteklině je od tohoto
6

3/2019

data platné, pouze pokud je pes takto označen. Sankce za nedodržení by se mohly pohybovat v rozmezí 20 – 100 tisíc Kč v závislosti na druhu provinění. Výjimkou je pouze
pes, který je označen čitelným tetováním provedeným před 3. červencem 2011.
Výhody čipování: snadnější vycestování se psem do zahraničí (ve většině evropských států již povinné čipování psů platí), zaběhnutý pes se rychleji vrátí k majiteli, při
odcizení psa se snáze prokáže jeho vlastnictví, lepší průkaznost identity psa, snadnější
monitoring chovu psů, lepší dohledatelnost majitele v případě nutnosti postihu za týrání zvířat, umožnění kontroly psů při prodeji.
Pořizovací cena jednoho čipu se pohybuje cca mezi 120 – 450 Kč a závisí na typu
čipu. Dále si veterináři účtují za aplikaci čipu cca 300 – 550 Kč. Životnost čipu se odhaduje na 25 let. Mikročip je přibližně milimetr široké a centimetr dlouhé miniaturizované
zařízení, které je naprogramováno čitelným kódem, který je jedinečný a neopakovatelný. Čip je možno aplikovat zvířeti v jakémkoliv věku.
Po označení psa mikročipem doporučujeme všem majitelům psů zaregistrovat se
v Národním registru majitelů zvířat www.narodniregistr.cz/o-nas.php. Teprve po zeregistrování plní mikročip funkci prostředku k vyhledávání a nalezení vašeho psa v případě zaběhnutí.

Jak to chodí na káčku?
Zvoní zvonek… sociální pracovnice kontaktního centra na malé obrazovce videozvonku zběžně kontroluje, v jakém stavu je příchozí a míří ke vstupním dveřím otevřít.
Pro pracovníky je nebezpečné pouštět do zařízení silně intoxikované nebo na první
pohled agresivní osoby, zvláště pokud je neznají. Příchozí paní prosí o pomoc, blondýna
ve středních letech je v k-centru poprvé, nikdy by ji nenapadlo, že se tady kdy ocitne,
rozpláče se, omlouvá se, občerstvení odmítne, papírový kapesník si bere. Začíná své vyprávění tím, že už delší dobu sleduje změny v chování svého dospívajícího syna, přestal
chodit do školy, už s ní skoro vůbec nemluví, stýká se s podivnými lidmi, odchází z domu
v průběhu noci, doma se začaly ztrácet peníze a včera mu našla v kapse bundy injekční
stříkačku a nějaké věci, o kterých neví, k čemu slouží, a popisuje jednotlivě balené lihové
tampony používané před vpichem k zamezení zanesení
infekce do žíly. Vysokoškolsky vzdělaná sociální pracovnice s psychoterapeutickým výcvikem poskytuje odborné sociální poradenství.
Paní odchází o poznání klidnější, protože se jí dostalo pochopení, podpory a informací, které potřebovala
k tomu, aby se v situaci, která nastala, mohla zorientovat.
Děkuje, domlouvá si další schůzku, z kabelky vytahuje
peněženku, aby zaplatila za proběhlou konzultaci. Pracovnice ji ujišťuje, že všechny služby jsou zdarma. Protože je úterý, den, kdy se pracovnice kontaktního centra
objevují v terénu, připraví si batohy označené logem
vážky. Mají v nich dostatek čistých injekčních stříkaček
7
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a zdravotnický materiál potřebný k aplikaci drog, díky němuž se výrazně snižuje riziko
přenosu infekčních chorob v populaci – nejen mezi uživateli drog, ale v celé populaci,
protože uživatelé drog jsou v běžném kontaktu s námi všemi, nejsou nikde izolováni. Do
batohu se musí vejít také informační letáčky a brožurky a především speciální malý kontejner na použité injekční stříkačky, které mohou být zdrojem nebezpečné infekce a nepříjemného poranění. Pracovnice kontaktního centra v terénu poctivě procházejí riziková
místa v Hodoníně i v okolních obcích a sbírají pohozené injekční stříkačky, ročně přepraví
pinzetou do kontejneru téměř tři stovky kusů stříkaček nalezených na běžně přístupných
veřejných místech a přispívají tím k ochraně zdraví obyvatel Hodonínska a k bezpečnějšímu životnímu prostředí pro nás všechny. Pracovnice kontaktního centra jsou k dispozici
všem lidem ohroženým závislostí na návykových látkách, uživatelům drog a jejich blízkým, pracují v kontaktním centru i v terénu nejen v Hodoníně, všechny služby poskytují
zdarma, anonymně a mlčenlivost je pro ně samozřejmostí.
PhDr. Táňa Faltisová,
vedoucí Kontaktního adiktologického centra Vážka Oblastní charity Hodonín

Přemostění Moravy
Ocelový most přes řeku Moravu už spojuje Slovanské hradiště a Kopčany. Jak uvedl
hejtman Jihomoravského kraje Bohumil Šimek: „Lávka propojuje památky Velkomoravské říše, ale také unikátní přírodu a dvě národní sítě cyklostezek“.
Most o celkové délce 143 m zvedal nad řeku obrovský jeřáb. Manévrování nad vodou a usazování na piloty trvalo dělníkům déle než hodinu. Na dvousettunovou lávku
naváže zpevněná stezka pro cyklisty i pěší jak na českém, tak i na slovenském břehu.
Celá cyklotrasa propojí Předhradí Slovanského hradiště s mostem, od kterého trasa povede kolem kostela svaté Markéty Aniochijské k obci Kopčany. Cena lávky dosáhla asi
sta milionů korun., čímž se zařadila mezi největší společné projekty Česka a Slovenska.
Most bude zkolaudován do 20. 9. 2019.
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Letní kino
Po třiceti letech opět zavítalo do Mikulčic letní kino. Za 30 let se promítací technika
velmi změnila. Plátno bylo nafukovací a promítání bylo kvalitní, i když zpočátku byly
technické problémy.
Na hřišti TJ se promítaly tři filmy. V pátek film Hastrman, který vyžadoval trochu náročnějšího diváka. V sobotu byl film pro děti Jak vycvičit draka 3. Návštěvnost tohoto
filmu poznamenalo špatné počasí, celý den pršelo, a i když se večer vyčasilo, byla zima.
Za to v neděli přivítalo komedii Ženy v běhu nádherné počasí. Film měl velkou návštěvnost a tribuna byla plně obsazená.
Již teď plánujeme letní kino na příští rok koncem července.
Jarmila Uhrovičová

Postřeh z Mikulčic
Scházíme se senioři na hřišti při hře pétanque. V úterý 3. září jsme si všimli tří dětí,
jak vezou na vozíku pytel s odpadky. Za chvíli další. Přišly se zeptat, kam jej mají dát.
Nerudovská otázka! Děti samy, iniciativně sbíraly odpadky kolem hospody Na hřišti
a šaten TJ!?! Kdysi dávno automatické, dnes ojedinělé - příklad všem. Málokdo z nás se
pro papírek sehne, aby jej uklidil. Však on to někdo udělá. Těmto šikovným dětem patří
poděkování.
Jsou to Andrej Jílek, Honza Jindra a Natálka Jindrová.
Jarmila Uhrovičová

AVZO MIKULČICE p. s.
V roce 1990 kdy nastaly ve společnosti zásadní změny, došlo k zániku Svazarmovské
organizace, která byla nahrazena Asociací víceúčelových základních organizací Technických sportů a činností České republiky /AVZO TSČ ČR/. Z naší organizace se stala
Základní organizace AVZO TSČ ČR Mikulčice. V roce 2015 došlo k přeregistraci na AVZO
Mikulčice pobočný spolek. Jsme neziskovou organizace sdružující sportovní střelce.
V organizaci Svazarmu působilo několik kroužků: střelecký, masově branné sporty,
motorismus, cyklotrial a modeláři. Od založení AVZO Mikulčice v roce 1990 se věnujeme pouze sportovní střelbě.
Ve vlastnictví AVZO je sportovní střelnice na 25m a 50m, kde se střílí všechny sportovní disciplíny na tyto vzdálenosti. Jsou to libovolná a sportovní malorážka, libovolná
a sportovní pistole, velkorážní pistole, perkusní zbraně ve všech sportovních disciplínách dle pravidel sportovní střelby. V roce 2015 podle vyhlášky 115/2014 Sb. byl zpracovaný nový Provozní řád této střelnice.
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K dnešnímu dni má naše organizace 31 členů zabývající se sportovní střelbou jak
sportovně tak rekreačně. Ustanoveny máme čtyři zbrojíře, dva rozhodčí II. třídy, pět
rozhodčích III. třídy, dva trenéry II. třídy, dva lektory pro výcvik ve střelbě, zkušebního
komisaře a jedenáct správců střelnice.
Každoročně pořádáme na naší střelnici 14 soutěží. Pro členy sportovních klubů dvanáct soutěží v deseti disciplínách z toho tři Okresní přebory. Těchto soutěží se zúčastňují střelci jak z České republiky tak i Slovenska. V perkusních zbraních se účastní také
reprezentanti z MS a ME. Jednou ročně pořádáme soutěž pro amatérské střelce. Této
soutěže se mohou účastnit občané Mikulčic i bez zbrojního průkazu kde mají odborný
dohled. Veškeré termíny soutěží jsou uvedeny v Okresním střeleckém kalendáři.
Naši střelci se také zúčastňují soutěží jak v okrese Hodonín tak i mimo něj. Pěkná
umístění dosahujeme ve Slovácké střelecké lize AGJARO vzduchové zbraně. Máme
také několikrát přeborníka okresu i držitele okresního rekordu v rychlopalné pistoli.
Všechna umístnění a žebříčky střelců jsou k nahlédnutí ve výsledkových listinách, které
vede AVZO Mikulčice a Okresní střelecká rada.
AVZO Mikulčice vlastní zbrojní licenci, která opravňuje k nabývání vlastnictví a přechovávání zbraní a střeliva. Tyto zbraně mohou být členům se zbrojním průkazem zapůjčovány k tréninkům a soutěžím na všech schválených střelnicích. Většina střelců
vlastní zbrojní průkazy a také své osobní zbraně, které využívá ke sportovní střelbě.
Uvítáme všechny zájemce o střelecký sport, kteří si chtějí vyzkoušet a případně zdokonalit svoje střelecké dovednosti, případně vypilovat některé střelecké návyky.
Za AVZO Mikulčice p. s. předseda Miroslav Bolfík

Festival Vinaři na hradišti 2019 minulostí!
Dovolujeme si Vám s odstupem času přinést pár informací o multižánrovém festivalu Vinaři na hradišti 2019. Festival se letos konal v mírně pozměněném termínu, o týden později, než bývalo zvykem. Uskutečnil se dne 13. 7. 2019 v magickém prostředí
Slovanského hradiště v Mikulčicích. Zúčastnilo se jej kolem 800 návštěvníků a dále přes
200 účinkujících.
Samozřejmě, také letos čekala na návštěvníky skvělá vína. Ve wine zóně prezentovalo svá vína 18 vinařství z České republiky, Slovenska, Maďarska a Bulharska.
Dále na návštěvníky čekalo mnoho skvělého jídla a během dne bylo možno zhlédnout kuchařskou show. V gastro zóně mohli návštěvníci ochutnat skvělou kávu, pivo,
francouzské palačinky, burgery, frgály a další speciality od 10 stánkařů.
Hlavní zábavní program letos nově probíhal hned na dvou scénách. Celý festival zahájilo na velké scéně vystoupení dětí hudebního kurzu z Mikulčic. Následovalo vystoupení
Mikuleckých mužáků a jejich hostů, mažoretek Neonek z Moravské Nové Vsi a taneční
skupiny Black and White. S úderem čtrnácté hodiny odstartovala na malé scéně kuchařská gastroshow Davida Cirkvy, po které následovalo na velké scéně hudební vystoupení
mladé opavské skupiny Naděje. Vrcholem večera bylo energické vystoupení Petra Bende
& band s cimbalistou Michalem Grombiříkem. Pro ty nejvytrvalejší byla připravena ještě
tradiční slovácká beseda u cimbálu s cimbálovou muzikou Slovácko ml.
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V rámci doprovodného programu se od poledne na Slovanské hradiště sjížděla celá
řada veteránů na sraz veteránů a následnou spanilou jízdu po stopách Moravského Toskánska. Celkem přijelo přes 60 veteránů.
Po celou dobu festivalu probíhala anketa, ve které si návštěvníci mohli zvolit nejlepší vinařství festivalu. Dovolujeme si v této tiskové zprávě zveřejnit výsledky. Nejlepším
vinařstvím festivalu se stalo s nejvyšším počtem hlasů, celkem 186, Vinařství Výmola.
Druhou příčku s celkovým počtem 154 hlasů obsadilo Rodinné vinařství Jedlička a na
třetím místě skončila se 149 hlasy Rodinná firma Bartoník.
Na závěr bychom chtěli touto cestou poděkovat všem dobrovolníkům, účinkujícím,
vinařům, stánkařům a především všem partnerům festivalu, bez kterých by nikdy žádný festival nevznikl.
Již teď se na Vás těšíme v sobotu 11. 7. 2020 na ikonickém místě Slovanského hradiště v Mikulčicích.
Za rodinnou firmu Bartoník, Ing. Jakub Bartoník

Předhodový večer
Předhodový večer s názvem V zahrádečce… zahájily naše děti ze souboru Věneček
pod vedením Anny Nezvalové. Následovali dívky a chlapci ze základní školy a poté středoškoláci. Vystoupili též mužský a mužácký sbor z Mikulčic, Lipova a Hrušek. Vrtěnou
a verbuňk zatancovala mikulecká chasa. Jako host večera zpívala mezzosopranistka
Dana Šťastná. Program a následující besedu u cimbálu doprovázela CM Slovácko ml.
Pořad začal netradičně již v 19 hod. kvůli vystupujícím dětem. Podařilo se zapojit do
předhodového večera všechny generace od nejmenších až po mužáky. Předhodový
večer byl složen převážně z místních talentovaných mladistvých účinkujících s cílem
“otrkat je” na velkém podiu s mikrofonem a muzikou. Celý program předhodového večera byl sestaven a schválen kulturní komisí ve složení: Koneček Josef, Uhrovičová Jarmila, Krebsová Marie, Jurásek Miroslav, Bařina Michal, Marada Petr a Ivana Šimčíková.
Právě posledně jmenované a Anně Nezvalové patří největší dík při přípravě dětí.
Petr Marada

Hody Mikulčice 2019
Tento rok se hody opravdu velmi povedly. Všechny dny –
pátek až úterý byl areál u myslivny plný lidí. V pátek se konala
tradiční předhodová párty, která se nesla v duchu Rock’n’rollu. I když v počátku pršelo, všichni si párty skvěle užili.
V neděli ráno se chasa zúčastnila Mše svaté v kostele. Po
obědě se průvod krojovaných vydal obcí pro oba stárky za
doprovodu dechové hudby Zlaťulka. V průvodu šlo 18 krojovaných šohajů a 24 děvčic. Přespolních přijelo taky opravdu
hodně, letos nás například navštívila chasa až z brněnského
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Starého Lískovce. Zábava pod „zeleným„ pokračovala dlouho do rána. V pondělí se chasa
za doprovodu DH Skaličané vydala k obecnímu úřadu pro paní starostku a s ní včele se
pak průvod přesunul k myslivně.
V úterý hoši z chasy zvali místní občany na poslední hodový večer. Holky oblékly chlapecké kroje a vítaly cifrující děvčice z okolních vesnic. Večer pak kluci předváděli opravdu
povedené scénky. Zábava pak pokračovala zase až do pozdního rána.
Podle ohlasů na sociálních sítích si ti, co se přišli v některý z večerů pobavit, hody pěkně užili.
Veliký dík patří všem, kteří se na přípravě hodů podíleli, ale hlavně aktivně účastnili.
Poděkování patří i našim rodičům a babičkám, že nám připravili kroje a umožnili nám tím
nadále rozvíjet tuto hezkou tradici, jako jsou krojované hody.
Dále bychom chtěli poděkovat vedení obce, mužákům, všem účinkujícím, oběma dechovým hudbám a hlavně celé chase.
Za stárky Michal Bařina

Otevřené sklepy Mikulčice
Letošní, již jedenáctý, ročník Otevřených sklepů v Mikulčicích proběhl jako tradičně
v sobotu týden po hodech. Tento rok svůj sklep místním i hostům otevřelo 22 vinařů, jeden stánek gurmánů, otevřené bylo i vinařské muzeum, které pro návštěvníky nachystal spolek zahrádkářů. Máme velkou radost, že zájem každý rok stoupá a my jsme v naší
obci mohli uvítat 570 platících příznivců vína, kteří se nezalekli sluníčka, které toho dne
pálilo vskutku s vervou. Statečně čelili horku a večer se ještě dlouho po půlnoci bavili
u cimbálové muziky Zádruha v areálu u myslivecké chaty.
Přes den se mohli příchozí těšit z poslechu putující Neoveské cimbálové muziky.
Program dne zpestřila také lužická dětská cimbálová muzika pod vedením paní učitelky Ivany Šimčíkové. K oblíbeným atrakcím akce patří také rotující koňské povozy, které
nechyběly ani letos.
Unikum této akce je spolupráce pěti místních spolků, čehož si velmi vážíme.
Děkujeme obci za podporu a pomoc, zapůjčení lavic a stolů, všem vinařům, kteří
otevřeli svůj sklep a všem zúčastněným, milovníkům vína a příznivcům, a už teď se moc
těšíme na předposlední srpnový víkend příští rok. Na zdraví!
Petr Marada, Věroslava Marada Osičková

Miloslav Belka – houbař
V loňském roce se objevil v Hodonínském deníku článek a fotografie o úspěšném houbaři Miloslavu Belkovi z Mikulčic, který nasbíral 100 kg hub. Letos opět: Hodonínský deník 5. 7. 2019 - Šťastný houbař nasbíral hromadu praváků. 33 kg hub našel v týdnu v lese
u Mutěnic Miloslav Belka z Mikulčic. Nedalo nám to a …
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Od kolika let chodíte na houby a kdo
vás učil houby poznávat?
Začal jsem už jako dítě, asi od 7 let. Chodil jsem s tátou i s dědou. Děda byl mykolog,
měl i zkoušky a houby prodával. I s druhým
dědou jsme chodili na houby. Převážně do
Mutěnského a Dubňanského lesa, také do
Holíčského. Jezdili jsme i do jiných lesů naší
republiky. Lesy se ale mění i houby. Třeba
hřib kaštanový. Ten byl dříve v okolí Hodonína velmi vzácný a dnes jej najdete.
Které houby sbíráte a kde?
V podstatě všechny. Hodně záleží na zpracování. Na přímé zpracování sbírám měkké
houby – holubinky, ryzce, masáky apod., na sušení a zavařování hřiby. Sbíráme je s manželkou a někdy i s dcerou. Co mě naučil táta a dědové předávám v rodině dál. Chodíme
hlavně do Mutěnského lesa, když nerostou, zkusíme Dambořice. A když nerostou ani
v Dambořickém lese zkusíme Bílé Karpaty. Loni se nám podařilo nasbírat za jeden den
100 kg hub, letos koncem července 33 kg.
Takové množství hub zpracujete?
Dříve jsem sbíral jen pro vlastní potřebu, dnes sbírám i pro kamarády a známé. Přinesou si košík a já jim jej naplním. Když nerostou, nevadí. Rád se procházím v lese, taková
tříhodinová procházka lesem je úžasný relax. Sbírám i odpadky, které ostatní houbaři odhazují. Nesnáším nepořádek v lese.
Kterou houbu máte k jídlu nejradši?
Já mám rád holubinku zelenou, dobrá je i muchomůrka růžovka a kuřátka. Výborné
jsou smažené hřiby. Ty mám také rád syrové, nakrájené na tenké plátky. Hřiby sušíme v sušičce a dosušujeme na slunci.
Jaký byl váš nejvzácnější nález?
Asi hřib královský nebo kozák žlutomasý.
Chodíte i do Mikulčického lesa?
Málo. V lese u nás se dají najít žampiony a kozáci, také bedle a pýchavky. Chodím spíše
do Mutěnského a Dubňanského lesa.
Máte tam asi svá místa?
Ano, ukázal mi je otec: „Když rostou tady, tak rostou všude, když tu nic nenajdeš, nerostou nikde.“ A děda zase říkal: „Když odkvétají konvalinky, začínají růst praváci, když začínají
růst muchomůrky červené, hřiby končí.“ To ale platilo dříve, už tak asi 8 let to neplatí.
Nakonec zajímavost od houbaře: Víte, že muchomůrka červená je jedlá? Muchomůrku
povaříte, operete ve vodě a můžete ji připravit k jídlu.
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30. výročí sametové revoluce
Rok 1989 byl mimořádný na události v naší společnosti. Příčinou byla stagnace,
která začala dusit společnost. Proces demokratizace, o němž se tak mnoho hovořilo
v posledních letech, prakticky nepostupoval vpřed. Započatý proces demokratizace
byl přerušen, nezabrala hospodářská reforma, přednost se dávala přísným formám řízení. Jakákoliv kritika práce vedení byla potlačována. Naše země potřebovala reformy
a lidé to věděli. Avšak vedení se nerozhodlo jít na hluboké změny. Vyčkávalo, váhalo.
Události vyústily 17. listopadu do studentské revoluce. Studenti žádali demokracii, svobodu, právo shromažďovací, zákon o petičním právu, zákon o novelizaci branného zákona. Ke studentům se přidali umělci, fóra na pracovištích, ve městech, na
vesnicích.
TANKY, TANKY, K ČEMU JSOU NÁM
TANKY? KOUPÍME SI SÁŇKY, BUDOU
RADOVÁNKY!
Řada našich občanů byla 17. listopadu a další dny v Praze při demonstracích. Přivezli řadu materiálů, které
se snažili šířit mezi občany, ale hlavně
načerpali nadšení a sílu ke změnám ve
společnosti. S elánem se pustili do práce
při zakládání OF v obci. Občané s větším
zájmem četli noviny a sledovali události
v televizi. O situaci v naší zemi se všude
diskutovalo.
PORUČÍTE VĚTRU DEŠTI, TEĎ UŽ
LEDA V BUKUREŠTI!
Na podnět Zdeňka Pavky a Svatopluka Tokoše se v prosinci v naší vesnici konalo
shromáždění se studenty lékařské fakulty z Brna. Bylo také založeno Občanské fórum
i se svými mluvčími Vlastimilem Glosem, Ottou Markem a Lubomírem Dvořáčkem.
Byl zrušen 4. článek Ústavy o vedoucí úloze KSČ ve státě. I v naší obci většina obyvatel
tyto převratné změny přivítala. KSČ se ale nemínila vzdát svého vedoucího postavení
v obci. Proto bylo nutné zangažovat občany stojící na straně nově se tvořícího demokratického státu a převést otěže správy naší obce.
Občané byli nespokojeni v oblasti životního prostředí, vlivem dolů se ztratila voda
ze studní, rovněž úprava řeky Moravy se nejevila jako ideální, patrné bylo silné znečištění hodonínskými komíny (když napadl sníh, byl po 3 – 4 hodinách šedý). Byla také
značná nespokojenost vůči některým členům pléna národního výboru. Hlavní věci se
řešily přes stranické výbory a Národní frontu. Ale i zde už bylo vidět, že někteří straníci
mají výhrady. Byla také velká kritika na školu, odkud vycházeli velmi špatné posudky
na děti, které chodily do kostela.
14
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JAKEŠE DO KOŠE! NA ŠTĚPÁNA BEZ ŠTĚPÁNA!
OF, které v obci vzniklo po 17. listopadu si nekladlo velké politické cíle, chtělo dát
do pořádku věci, ke kterým byly ze strany občanů velké výhrady. V Mikulčicích se k OF
přihlásilo přes 200 občanů.
TELEVIZE LŽE, JAKO KDYŽ RUDÉ PRÁVO TISKNE!
Aby se zamezilo zbytečnému napětí mezi občany, bylo uspořádáno „Vánoční setkání lidí dobré vůle“, kde se sešla značná část obce. Na tomto setkání se po dlouhých letech veřejně mluvilo o církevních záležitostech, občané se dozvěděli pravdu
o poměrech v táboře PTP (Pomocné technické prapory) v Jáchymově z úst Jaroslava
Konečného, do programu přispěli kostelní sbor stejně jako zpěváci SPOZ, vystoupil
i sbor mužů a sbor žen.
RUDÉ PRÁZDNO!
V únoru 1990 byly velké výhrady vůči některým členům pléna, kteří nepochopili
nutnost dalekosáhlé společenské změny, které je třeba řešit. Bylo požádáno o rekonstrukci Rady a pléna národního výboru. Část členů byla odvolána a byla doplněna
z řad OF a ČSL.
Na veřejném zasedání národního výboru byla navržena reorganizace rady MNV
tak, že OF má v ní 4 zástupce, KSČM 4 a ČSL 2.
NA HRAD CHCEME VAŠKA, NE RUDÉHO ŠAŠKA!
Dramatické listopadové dny provázel i humor a vtip. Náš národ dokáže najít v nejhorších chvílích sám sebe a v hloubi své duše probudí humor, který glosuje to, co se
děje kolem. Občanské fóry, kterými je článek proložen jsou obrazem prvních dnů po
17. listopadu 1989.
NA HRADĚ I V PODHRADÍ, HAVEL SI S TÍM PORADÍ.
Z kroniky obce Mikulčice a vzpomínek vlastních a Vlastimila Glose
zaznamenala Jarmila Uhrovičová

Vážení rodiče a přátelé školy,
začal nový školní rok. Učitelé připravují pro děti a žáky projekty a aktivity. Ve školce se nám osvědčil program „Začít spolu“.
Učitelky si velmi pochvalují spolupráci s rodiči a ti si zaslouží veliké poděkování. Celé přízemí školky je nově vymalováno v duchu
školního vzdělávacího programu „V bílých břízkách bydlí skřítci“
a skřítky máme také ve třech třídách Bambulky, Rarášky a Kulíšky. Bohužel ani v tomto školním roce jsme nemohli uspokojit
všechny žadatele o umístění dětí do naší školky. V minulosti jsem požádala zřizovatele
o navýšení kapacity mateřské školy. V současné době čekáme na vyhlášení přijatelné
výzvy s dotací EU. V červenci jsme umístili do dvou horních tříd klimatizaci. Ještě nedávno se velmi hodila. O jeden týden jsme prodloužili provoz školky v červenci.
15
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V základní škole bude 175 žáků vyučovat celkem 17 pedagogů. Po mateřské a rodičovské dovolené nastoupila učitelka Hana Strnadová. Do pracovního poměru jsme
přijali učitelku Adrianu Koláčkovou, asistentku pedagoga Moniku Hnátkovou a vychovatelku ŠD Hanu Mikulicovou. Rodičům i žákům nabízíme poradenské služby. Mohou
se obracet na výchovného poradce Jiřího Salajku, školní metodičku prevence Hanu
Strnadovou, školní speciální pedagožku Barboru Salajkovou. Na pozici školníka jsme
přijali pana Radka Maxu.
Z akcí a projektů, které pro Vás připravujeme, jmenuji ty tradiční jako je Dýňové
pondělí, Sběr papíru, Vánoční dílnička, Čertovské učení, Projekt Absolvent, Absolventské divadlo a sportovní akce. Letos nás již tradičně čeká olympiáda neboli Mikulecké
sportovní hry. Přípravy začnou už z jara. Tentokrát přivítáme maminky na Den matek
v olympijské vesnici. Sportovní aktivity zařadíme také během školního roku, a to v rámci Mikulecké sportovní ligy. Tento náročný projekt zvládáme hlavně s pomocí pana Jana
Bělohoubka, který zpracovává důležité statistiky. Ve spolupráci s AK Mikulčice vyhlašujeme a oceňujeme nejlepší sportovce.
Abychom vyhověli všem zájemcům, rozšířili jsme v loňském roce kapacitu školní
družiny na 60 účastníků. Provoz druhého oddělení je v kmenové třídě ZŠ. Zde je také
v provozu ranní oddělení od 6.45 hodin. Letos opět nabízíme dětem účast ve folklórním kroužku Věneček pod vedením paní vychovatelky Anny Nezvalové.
Ve školní jídelně vaříme v průměru 220 obědů denně. Jídelníček sestavujeme dle
nutričního doporučení. Snažíme se, aby strava byla pestrá a vyvážená. Zařazujeme více
zeleniny.
Již několik let usilujeme o vybudování školních dílen z prostředků EU. Zatím neúspěšně, především vinou společnosti, která projekt podala pozdě. Aktuálně je zde
umístěna keramická dílna, ale budova je již nevyhovující. Výstavba nové budovy je
v jednání se zřizovatelem školy.
Prázdniny utekly jako voda a stejně tak rychle uběhne i školní rok. Bližší informace
a konkrétní termíny akcí najdete na webových stránkách školy www.zsmikulcice.cz.
Kristina Kolovrátková, ředitelka školy

Kontakty:
Základní škola: tel.: 518 357 253, e-mail: zsmikulcice@seznam.cz
Omlouvání nepřítomnosti: tel.: 518 357 253, 518 357 254, e-mail: zsmikulcice@seznam.cz
Mateřská škola: tel.: 518 357 256, 732 470 599, e-mail: msmikulcice@seznam.cz
Školní jídelna: tel.: 518 357 064, e-mail: sjmikulcice@seznam.cz
I. oddělení ŠD (tělocvična): tel.: 736 635 436, e-mail: sdmikulcice@seznam.cz
II. oddělení ŠD (škola): tel.: 518 357 253, 518 357 254, e-mail: sdmikulcice@seznam.cz

Informace pro rodiče
10. 10.
7. 11.
21. 11.
16

Plenární schůze SRPŠ a třídní schůzky
Schůzka s rodiči vycházejících žáků
Třídní schůzky

3/2019

Pestrý začátek školního roku
16. – 18. 9.
18. 9.
20. 9.
20. 9.
26. 9.
27. 9.
3. 10.
8. 10.
11. 10.
31. 10.
5. 12.
10. 12.

Sběr papíru
Celoškolní projekt “Dny bezpečí”
Svatováclavský turnaj
Bosou nohou Valtice
Evropský den jazyků
Akropolis cross
Veletrh vzdělávání, Hodonín
Cesta k řemeslu
Ukliďme si Mikulčice
Halloweenské učení
Čertovské učení
Vánoční dílnička

S. Kostihová

Úspěchy našich žáků aneb co se do červnového čísla nevešlo
Ve čtvrtek 13. června byli žáci 2. třídy na slavnostním vyhlášení soutěže Čarovné
barvy země. Porota si vybrala jejich dílo „Založení vinice“ a nikdo do poslední chvíle
netušil, na jakém místě se děti umístily. Jaké bylo jejich překvapení, když zjistily, že vybojovaly 3. místo! Všichni si užili zajímavé dopoledne plné různých dílniček – malování
na tělo, drátkování, bubnování, vyrábění na hrnčířském kruhu.

Dýňové pondělí
„Dýňové pondělí“ v tomto školním roce proběhlo již 9. září. Od rána se hlavní vchod
školy pomalu plnil krásnými strašáky a dýňovými dekoracemi. Večer se před školou sešla spousta dětí i rodičů, kteří přišli svého strašáka rozsvítit či podpořit ostatní kamarády. Při večerním zapalování se uskutečnilo tradičně také první hlasování a focení dětí,
které na večerní zapalování dorazily. V úterý proběhlo hlasování všech žáků školy a dětí
z mateřské školy. Poté byly hlasy sečteny a toto jsou letošní vítězové:
1. místo - Viktorie Salajková - dýně „Opice“
2. místo - Matěj Domanský - dýně „Oko“
3. místo - Vanesa Rehortová - dýně „Panda“

21.-22. 9.
27. 9.
28.-29. 9.
4. 10.

Výstava zahrádkařských výpěstků
Akropole Cross, běh Rasticovým městem Morava
Otevřené ateliéry na Jižní Moravě
Vysoká hra – div. představení s I. Blanarovičovou
17
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16. 10.
18. 10.
Říjen

Cvičení paměti
Beseda se spisovatelem A. Vašíčkem
„Kašpárek a poklad železného rytíře“ – loutková pohádka na Chalupě
F. Mikuleckého
28.10.-10.11. Výstava obrazů Luďka Řezáče
8. 11.
Podzimní setkání seniorů
16. 11.
Jazzový koncert s J. Helešicem
17.11.–31.12. „Bílá krása“ – výstava na Chalupě F. Mikuleckého
17. 11.
Karneval pro děti
23. 11.
Módní přehlídka
24. 11.
Koncert chrámového sboru a orchestru Weinviertler philharmoniker v kostele
1. 12.
Zpívání u vánočního stromu
7. 12.
Balónky k Ježíškovi
10. 12.
Vánoční dílnička v ZŠ
13. 12.
Pochod světlušek
14. 12.
Advent na chalupě
22. 12.
Vánoční koncert
28. 12.
Košt mladých vín
Vysoká hra
Divadelní komedie s Ivettou Blanarovičovou a Pavlem Trávníčkem. Hraje se 4. října 2019
v 19:00 hodin v Kulturním domě v Mikulčicích. Předprodej vstupenek začal 1. září 2019 na
obecním úřadě. Cena vstupenky v předprodeji je 250,- Kč a před představením 300,- Kč.
Jazzový koncert
K výročí sametové revoluce připravila Obec Mikulčice koncert jazzového kvarteta
F. U. T. (František Uhlíř team) v sobotu 16. listopadu v 19:00 hodin v kulturním domě. F. U. T.
tvoří František Uhlíř – kontrabas (evropsky uznávaný kontrabasista), Jaromír Helešic – bicí
(mikulčický rodák, s F. Uhlířem hraje již 40 let), Andy Schofield – alto.sax (skladatel a aranžér z Manchesteru) a Standa Mácha – piano (hrával s D. Bártou a triem Roberta Balcara).
Srdečně vás zveme na evropský jazz.
Výstava „Bílá krása“
Muzejní spolek připravuje na zimní období v Chalupě F. Mikuleckého výstavu bílých
výšivek, háčkovaných, tkaných a pletených ubrusů, polštářů, přehozů, krojových částí
apod. Pokud vyrábíte nebo máte nějaký bílý exponát po předcích, nabídněte nám na
výstavu. Na prosinec připravujeme ve spolupráci s Gurmány opět akci Advent na chalupě
se zabíjačkovými specialitami. Těšíme se na vás.
Otevřené ateliéry na Jižní Moravě 28. – 29. 9. 2019
V rámci této akce bude mít otevřený ateliér akademický malíř Pavel Vavrys a jeho syn
Martin Vavrys na sklepě u myslivny. Na Chalupě F. Mikuleckého bude vystavovat své obrazy Milan Peleška a koláže Jaroslav Škojec. Výstava na chalupě bude otevřena po celý
říjen každou neděli.
18
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Podzimní setkání seniorů
Obec Mikulčice připravuje po seniory opět podzimní setkání s tímto programem:
Dětský muzikál „Dvanáct měsíčků“ - zahrají děti z hudebního kurzu.
Beseda s vedením obce
Výstava fotografické kroniky 2018
Výstava obrazů L. Řezáče (Malířské toulky)
Vystoupení Kapely starých časů z Prušánek
Občerstvení
Módní přehlídka
Gurmáni Mikulčice připravuji opět nejen pro ženy Módní přehlídku v sobotu 23. listopadu. Těšit se můžete nejen na dámské modely firmy Koleon, ale i na dětskou a mladou
módu Mayoral z Hodonína aj. A nebyli by to Gurmáni, kdyby nepřipravili něco dobrého.
Čeká vás i gurmánský zážitek.

Narození: Sára Minaříčková, Mikoláš Donat, Sofie Kotásková, Amália Pavková
Srdečně je mezi námi vítáme.

Opustili nás: Hedvika Imrichová, Anna Výmolová, Marie Kozlíková, Libuše Baštincová,
Antonín Barkovsi, Petr Sabela, Jaroslav Výmola, Markéta Lazarová
Čest jejich památce.

Sňatky: 27. 7. 2019 Antonín Janků, Mikulčice – Nikola Rajčáková, Mikulčice
17. 8. 2019 Aleš Liskovský, Bohdašín – Jitka Baudyšová, Velké Svatoňovice
7. 9. 2019 Martin Job, Hodonín – Petra Benadová, Hodonín
Srdečně gratulujeme.
Jubilea:
70 let: Dvořáková Věra, Urbánek Štefan, Bílková Naděžda, Hasilová Emílie
80 let: Kulyková Anna, Lacová Eva
85 let: Vacenovská Marie, Tesaříková Zdenka
89 let: Pavková Ludmila
92 let: Hlaváčová Josefa, Pernicová Božena
Všem jubilantům srdečně
čně blahopř
blahopřejeme.
Zveřejnění jmen jubilantů bez uvedení data narození upravuje Zákon na ochranu osobních údajů.
Pokud si přejete zveřejnit vaše jméno – oznamte to na obecním úřadě.
Děkujeme.
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Dýňové pondělí

Cyrilometodějská pouť

Těšice - Mikulčice, předhosový zápas v kopané Předhodový večer V zahrádečce...

Vinaři na hradišti

Nová lezecká stěna pro děti

Zpravodaj vychází každé čtvrtletí.
Pro zpracování a tisk byla ustanovena redakční rada: Jarmila Uhrovičová, Zuzana Láníčková, Jiřina
Janů, Veronika Konečková, Věroslava Marada Osičková.
Zpravodaj z Mikulčic vydává obec Mikulčice pro vlastní potřebu.
Příspěvky zasílejte do 10. 12. 2019 na email: kdmikulcice@seznam.cz.
Toto číslo vyšlo 20. 9. 2019.
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