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Vážení spoluobčané, milí čtenáři,
přetáčíme kalendáře, abychom četli dny a týdny z druhé strany listů a to znamená
mimo jiné, že se dostáváme do druhé poloviny letošního roku. Děti již jistě
odpočítávají poslední dny končícího školního období a těší se na prázdniny. Přeji jim,
aby ocenění jejich přípravy ve škole v podobě školního vysvědčení vyšlo na samé
jedničky. V případě, že by se to až takto nakrásně nepodařilo, věřím, že se s tím dá
něco udělat v příštím školním roce. O prázdninách a dovolených k tomu jistě každý
nabere dostatek sil. Hlavně se z případných drobných neúspěchů nestresovat
a nenechat si kazit přicházející léto.
Pomalu se dostáváme do druhého poločasu roku, je proto možno provést průběžné
zhodnocení, co se již stihlo zajistit, co máme ve „skluzu“ nebo naopak, co s největší
pravděpodobností ani do konce roku nebude. V uplynulém období byly dokončovány
přípravy projektů a povolení ke stavebním pracím. Plánovaná část kanalizace
v lokalitě Padělíčky je hotová, probíhají práce na vodovodu a začne se s další částí
kanalizace, s níž se počítalo později. Vzhledem ke stísněným podmínkám příštího
výkopu, se nakonec stavba provede v jedné rýze s vodovodem již nyní. U kulturního
domu již chrání návštěvníky zahrádky před rozmary počasí zastřešení, dokončují se
úpravy terénu a odvodnění. Márnice má novou střechu a spolu s přívodem el. energie
a vodovodu jsou dokončovány vnitřní prostory včetně sociálního vybavení.
Hodně práce si již vyžádala pokračující rekonstrukce rodného domu Fanoša
Mikuleckého. Dům má novou střechu, pokračují opravné práce i úpravy ve dvoře.
Nemohu při této příležitosti nevzpomenout a nepoděkovat vedení kraje, které zvážilo
a odsouhlasilo významnou podporu na rekonstrukci tohoto domu v částce 500 tis. Kč.
Nezapomnělo se ani na podporu pro naše dobrovolné hasiče, částkou 130 tis. Kč.
Po schválení poskytnutí dotací zastupitelstvem obce dojde k účelovému čerpání
poskytnutých finančních prostředků.
Navzdory předpovědím o suchém roce se
docela těšíme z občasných dešťů. Nechci
zakřiknout ani naopak přivolávat větší
deště, viz. případy z blízkého okolí, ale
zeleň se utěšeně rozrůstá. S vybavením,
které jsme pro potřeby údržby zelených
ploch měli k dispozici, se tomu již nedalo
čelit. Proto se dle plánu dokoupila
výkonná sekačka na trávu KUBOTA GZD
21. Tato kromě sečení sbírá pokosenou
trávu a je schopna výsypu koše do vysoké
traktorové vlečky.
V oblasti komunikací a chodníků byl z části opraven a z části zbudován nový chodník
od přechodu „U Rychty“, za školou až bývalému obchodu Kotáskových. Pokračuje
výkup pozemků po levé straně silnice na Moravskou Novou Ves. Bez pozemkového
vypořádání by byla nemyslitelná dotace, která podpoří celkovou dostupnost
a propojení včetně přechodů u hřbitova i nového chodníku na protější straně.
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Jsem rád, že majitelé pozemků pod plánovaným chodníkem prodali celé nebo části
pozemků a vyšli tak obci vstříc. Chci jim za jejich pochopení poděkovat.
V Dělnické ulici vrcholí dokončení výměny plynového potrubí a domovních přípojek.
Tato akce je v režii plynáren a bude ukončena vyfrézováním a nahrazením novým
asfaltovým povrchem v celé délce a šířce výkopovými pracemi dotčené komunikace.
Z nákladů obce bude naopak hrazena oprava a nové zapravení nejvíce poškozených
kanalizačních vyústění nacházejících se ve středu vozovky v této části ulice.
V několika místech obce byly provedeny kamerové prohlídky kanalizace, které
odhalily různě vážné defekty stavu kanalizačního řádu. Dle vážnosti poškození jsou
připravovány k opravám, u větších závad připravíme nejdříve projekt a rozpočet akce.
Jednou nejvíce diskutovanou a často i emočně prožívanou situací je stávající problém
s možností zpracování surové a dodávkou vlastní pitné vody občanům. Denně jsem
vystavován dotazům, jak se vyvíjí a jak to bude dále s „naší vodou“. V tuto chvíli
mohu jen sdělit, že stále ještě neskončilo vyšetřování České inspekce životního
prostředí, které má za úkol zjistit způsob a zdroj kontaminace vrtu na surovou vodu.
Jsem rád, že se vyvrátily fámy o kontaminaci dalších zdrojů pro zpracování pitné
vody, např. zřídlo „U kohútku“, či jiných v blízkém okolí. Vzhledem
k neopodstatněným, ale přesto se objeveným spekulacím a možným spojováním
některých zdravotních problémů s pitím vody, jsme se na doporučení hygienické
stanice obrátili na hygienika specialistu Dr. Havla, který vypracoval zprávu o možném
zdravotním riziku. Vypracovaná zpráva konstatuje, že dle doložených rozborů a délky
požívání vody nevzniklo riziko ovlivnění zdraví. Odbornou zprávu máme k dispozici
na obecním úřadě. Vzhledem k možnému částečnému, či jinému prezentování, si
autor nepřeje obsah zprávy bez jeho souhlasu zveřejňovat nebo předávat třetím
osobám. V obdobném duchu také dotázaní zdravotníci odmítli spojení problému
u ošetřovaných a požíváním pitné vody. Na pravou míru bych také rád uvedl případné
názory ke kvalitě stávající dodávané vody. Dodávaná voda z vodovodu Podluží je na
chuti určitě jiná, než jsme byli dříve zvyklí, nicméně se jedná o kvalitní a zcela
bezproblémovou vodu. První rozbor je již umístěn na obecních stránkách, tam se
o tom můžete přesvědčit. Stížnosti na zákal, chuť nebo pach byly zaviněné odstávkou
po opravách či přerušení dodávky vody a následné vypuštění vody z vodovodního
řádu. Po obnovení dodávky byla voda zkalena zvednutou sedlinou z potrubí.
Nechci v tuto chvíli komentovat kroky, které podnikáme k obnovení upravování
a dodávání „naší obecní vody“ občanům, ale nevěřte, že jen čekáme, jak celá situace
dopadne. Bohužel nedokáži odhadnout, natož slibovat nějaký konkrétní termín
s návratem do situace, která byla dříve a po všech stránkách nám lépe vyhovovala.
Závěrem mi dovolte, abych na všechny obcí připravované nebo spolupořádané akce
srdečně pozval všechny občany a doufám, že se nám spolu s dalšími pořadateli
podaří připravit dobré prostředí a zajímavou zábavu.
Vzhledem k blížícím se dovoleným mi dovolte, popřát všem pěkné prožití
plánovaného odpočinku, načerpání nových sil, dětem vydařené a ve zdraví prožité
prázdniny.
starosta obce, ing. Jan Vlašic
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Zápis z 10. zasedání Zastupitelstva obce Mikulčice konaného 26. 4. 2016
Zastupitelstvo dává do úkolů:
1.
informovat o stavu projektu pana Radka Bartoníka na rekonstrukci budovy
koupené od Obce Mikulčice
USNESENÍ
Zastupitelstvo:
hlasování: /pro, proti, zdržel se/
1.
schvaluje Ing. Tomáše Chaloupku a Pavla Podrazila za ověřovatele dnešního
zápisu /11, 0 ,2/
2.
schvaluje program dnešního zasedání /13, 0, 0/
3.
schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2016 na straně příjmů ve výši 38 000,- Kč,
na straně výdajů ve výši 190 000,- Kč a financování v částce 152 000,- Kč
/13, 0, 0/
4.
schvaluje sazbu za vodné od 1. 5. 2016 v částce 25 Kč + DPH /8, 5, 0/
5.
schvaluje smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu obce ve výši 63 891,Kč žadateli Městu Hodonín IČ 00284891 na spolufinancování sociálních služeb
v roce 2016 /13, 0, 0/
6.
schvaluje koupi pozemků:
Poř. č. vl. právo
podíl
p.č.
m²
Kč/m²
celkem
1.
444/11
62
100,6.200,2.
½
511/2
106
80,8.480,3.
½
11/2
106
80,8.480,4.
444/27
72
50,3.600,5.
⅓
444/18
20
50,1.000,6.
1
444/8
55
50,2.750,7.
1
2183
78
50,3.900,Výměra níže uvedených pozemků je stanovena podle situačního plánu,
po geometrickém zaměření budou upřesněny.
1.
SJM
524
100
50,5.000,2.
½
507
40
50,2.000,3.
½
507
40
50,2.000,4.
1
520
115
50,5.750,Se všemi uvedenými vlastníky bylo jednáno a souhlasí s návrhem uvedené ceny.
Geometrický plán a návrh na vklad uhradí kupující. /13, 0, 0/
7.
schvaluje prodej pozemků p. č. 53 o výměře 63 m² za částku 375,- Kč za m² za
cenu 23 625,- Kč a části pozemku p. č. 52 o výměře asi 210 m² za částku 375,Kč za m² za cenu 78 750,- Kč a stodolu na p. č. 52 v částce 54 041,- Kč do...
Dále souhlasí s koupí části pozemku p. č. 54 o výměře asi 120 m² za cenu 375,Kč za m² za cenu 45 000,- Kč a sušárnu tabáku na uvedeném pozemku v ceně
54 041,- Kč od... Výměry pozemků budou upřesněny geometrickým plánem.
Návrh na vklad, daň z převodu nemovitostí a náklady pojené s převodem
pozemků hradí kupující. /12, 0, 1/
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8.

9.
10.

11.

12.

schvaluje prodej pozemku p. č. 559/7 o výměře 64 m² v částce 50,- Kč/m² +
poplatek za pořízení geom. plánu v částce 2 267,- Kč. Celková cena tak činí
5 467,- Kč pro... Návrh na vklad uhradí kupující. /13, 0, 0/
schvaluje prodej pozemku p. č. 1108/4 o výměře 18 m² v částce 350,- Kč/m² tj.
za celkovou cenu 6 300,- Kč … Návrh na vklad uhradí kupující. /13, 0, 0/
schvaluje prodej pozemku o přibližné výměře 160 m² za částku 350,- Kč/m² pro
Základní organizaci Českého zahrádkářského svazu Mikulčice, IČ 71181334
s podmínkou, pokud stavba moštárny nezapočne do 5 let od prodeje pozemku,
tento pozemek musí ZO ČZS následně ve stejné ceně prodat obci zpět.
/12, 0, 1/
schvaluje udělení čestného uznání Obce Mikulčice panu Vladimíru Uhrovičovi
za přínos pro společnost v oblasti zahrádkářství a včelařství, za práci s dětmi
a mládeží a za pomoc při výchově mladé generace včelařů. /14, 0, 0/
schvaluje nové úplné znění stanov spolku Mikroregion Hodonínsko –
dobrovolný svazek obcí., IČ: 71248633, se sídlem Masarykovo nám. 53/1,
Hodonín, v přiloženém znění. /13, 0, 1/

V širém poli studánečka… - poděkování
V druhém větrolamu směrem na cestě
od dolu Mír do Josefova se nachází
na pozemku Lesů ČR, s.p. kříž
a obnovená studna. Před několika lety
bylo místo, o kterém se zpívá v písni
Fanoša
Mikuleckého,
dobrovolníky
vyklizeno a kříž a studna obnoveny.
Na podnět paní Miloslavy Bělohoubkové
zabezpečit otvor studny bezpečnostní
mříží ihned reagovali pracovníci Lesů
ČR, s.p. pan Jan Helešic – rodák
z Mikulčic a pan Ing. Bronislav Konečný.
Výrobcem mříže, téměř uměleckého díla,
byl pan Tomáš Pavka z Mikulčic.
Všem aktérům patří srdečné poděkování. Doporučujeme Mikulčanům, aby toto
krásné a zatím opomíjené místo navštívili.

Zrušení veřejného telefonního automatu v obci
V rámci akce ,,Optimalizace 2016“ prověřovala firma O2 Czech Republic a.s. využití
telefonních automatů. Veřejný telefonní automat umístěný před obecním úřadem
v naší obci vykazoval dlouhodobě nulové volání, nebyl využíván a firma se jej
rozhodla demontovat.
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Zeleň v obci
Po loňském zmapování zeleně v obci a se zapojením mnoha Vás – občanů Mikulčic
obecní úřad zahájil ošetření stromů a keřů v naší obci. V zákonné době od 1. 10.
2015 do 31. 3. 2016 bylo na veřejném prostranství i soukromých pozemcích na
základě žádosti povoleno obecním úřadem skácení přerostlých stromů, převážně
jehličnanů. Na mnoha místech byla vykácena také část přerostlých keřů, které bránily
ve výhledu při vjezdu na vozovku. Při nové výsadbě předzahrádek je nutné dodržet
vzdálenost 2 m od silnice.
V Břízkách došlo rovněž k prořezání suchých bříz a akátů. Od podzimu do jara
vysadili pracovníci obce do Břízek asi 40 malých stromků. V obci byly vysázeny na
několika místech stromy starých ovocných odrůd, jako je třešeň, slivoň, kdouloň,
muchovník, jeřáb, hloh, dřín, mišpule, oskeruše a moruše. Připravené k výsadbě jsou
2 duby do Břízek, které vypěstoval jeden z občanů, a nestihly se na jaře zasadit
a ořech na Hledíkov. V březnu zadala obec odborné zahradnické firmě Běťák
z Hovoran prořezání starých vzácných jerlínů a lip a ošetření mladé lipové aleje
v Břízkách – výchovný řez. U dvou jerlínů a jedné lípy musela být provedena vazba,
jelikož byly nalezeny ve stromech dutiny.
V červnu bude obec v ošetření stromů pokračovat. Je objednáno zkrácení topolu
a ošetření jerlínu a dřezovce u myslivecké chaty, musí být provedena vazba jedné
lípy na hřbitově a bude ošetřen strom u Bílíkových u Kafíčka. To, že prořez suchých
větví a ošetření stromů není zbytečné, jsme se přesvědčili po bouřce začátkem
června. Kromě 3 ulomených haluzí na hřbitově nebyly zjištěny jiné škody v obci.
Naopak velký údiv a leknutí zažili někteří rodiče s dětmi a učitelka v zahradě naší
mateřské školy, kdy za mírného větru spadla naráz jedna velká větev smrku a zlomila
další dvě větve pod sebou. Strom je zdravý a přizvaný odborník nedovedl situaci
vysvětlit. Stejná situace nastala u naší základní školy. Jednomu ze vzácných
korkovníků se rovněž zlomila větev. V obou případech se nikdo v blízkosti nenacházel
a nebyla způsobena škoda na zdraví ani na majetku. V případě korkovníku odborník
naznal, že strom není v dobrém stavu, vše naznačuje, že je v něm dutina. Bude
provedeno odborné ošetření a strom svázán a odlehčen, jelikož jeho dřevo je velmi
křehké.

Někomu vadí
Od začátku roku, a to vždy po diskotéce, byly oznámeny tři případy poškození
stromů. Poprvé byla zlomena lípa v Břízkách, podruhé byly sešlápnuty dva z nově
vysázených ovocných stromů v uličce ke kulturnímu domu. Pracovník obecního úřadu
stromky ovázal, slivoň však uschla. A výsledek vandalismu do třetice – zlomená
mladá lípa v Břízkách a doslova rozkopané 2 truhlíky s muškáty u bývalého přejezdu
v Těšicích.
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Rybníček na Dolním konci
V tomto měsíci budou dokončeny přípravy k podání žádosti o dotaci na revitalizaci
Rybníčku na Dolním konci a na podzim bude projekt realizován. Okolí rybníka bude
osázeno vhodnými dřevinami – vrba, olše, dub, jasan, habr apod. a keřovým
porostem. Na vedlejším pozemku směrem do Vlčice zařadíme do dalšího
plánovaného projektu i ovocné stromy a nabízí se tu místo pro umístění herních prvků
pro děti i dospělé.
Architektonické studie studentek z Mendelovy univerzity
A v neposlední řadě bychom chtěli dále informovat o probíhajícím projektu Náves.
Střed obce od školy až po bývalé kino řeší ve svých seminárních pracích studenti
Mendelovy univerzity z Lednice. V půli dubna byla obec přizvána k připomínkování
prací. Za obec se konzultace v Lednici zúčastnila místostarostka a tři občanky naší
obce. Na studie dohlíží také pracovník památkového úřadu, jelikož kostel
Nanebevzetí Panny Marie je zapsán v seznamu chráněných kulturních památek. Před
komisí složenou z pracovníků Mendelovy univerzity prezentovalo a obhajovalo své
práce deset studentek. Druhá obhajoba proběhne v červnu a do měsíce nám vysoká
škola pošle pět vybraných studií. Studentky se zabývaly nejen řešením obnovy
zeleně, ale architektonickým začleněním budovy školy, kostela, parkoviště a řešením
dopravní situace, oživením a využitím středu obce. Architektonické studie budou po
jejich převzetí vystaveny a přístupny veřejnosti a podle zájmu veřejnosti bude podle
nich zpracován projekt k realizaci.
O minulém víkendu došlo ke krádeži květin a také keramických nádob na místním
hřbitově. Na obecním úřadě se přihlásilo zhruba 10 poškozených. O případu jsme
informovali Policii ČR. Žádáme občany, kteří by měli k uvedené události případné
informace, aby se obrátili na Policii ČR tel. 974 633 470. Žádáme Vás, abyste byli
vnímaví k okolí a případné podezřelé osoby hlásili na obec nebo přímo na obvodní
oddělení Policie ČR.
Některé zrealizované náměty občanů
- zbourání sklepa vedle Urbančíkových
- zakoupení vozíku na rakev
- snížení rychlosti za obcí směrem na Vykopávky na 50 km/hod
- doplnění autora na sousoší Cyrila a Metoděje u obecního úřadu
- zadání studie Návsi studentkám z Mendelovy univerzity
- zbourání obecního sklepa na Hledíkově
- osvětlení na Čertovce
- nádoba s květinami u sportovní haly
- otočení el. skříňky vedle chodníku u myslivecké chaty
- vyčištění odtoku vody do Kafíčka
- změna názvu studny Dolnica u Kosíkových
- přeložka rozhlasového vedení ve Vlčici
- doplnění osvětlení a rozhlasu u Rybníčka
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Kdy se budou moci platit zálohy na vodné a stočné?
Stále ještě neuvažujeme o platbách záloh na vodné a stočné z důvodu
nedostačujícího softwarového vybavení. Při rozboru výše částek faktur, jsme zjistili,
že faktur do výše 2 000,- Kč je vystaveno 440, do 3 000,- Kč 200, do 4 000,- Kč 70,
do 5 000,- Kč 40, a nad 5 000,- Kč je vystaveno 20 faktur.
Z tohoto důvodu je umožněn občanovi místo záloh splátkový kalendář, který funguje
takto: občan se dostaví na OÚ před koncem splatnosti faktury a je s ním uzavřen
splátkový kalendář, částka se rozloží na 3 splátky, které občan splácí v dohodnutých
termínech.
Obecní úřad upřednostňuje platby bezhotovostně na účet, všechny potřebné údaje
jsou uvedeny na faktuře.

Proč se nevyvážely popelnice 30. 5. 2016?
Vývoz popelnic proběhl zcela dle odsouhlaseného ročního plánu, který je zveřejněn
na stránkách www.mikulcice.cz, a který obdržela každá domácnost se zpravodajem
č. 4/2015.
Oproti minulým letům se vývoz směsných popelnic uskutečňuje letos max. dvakrát
v měsíci, je zrušen jeden vývoz v květnu a jeden vývoz v říjnu. Obecní úřad k tomu
nutí skutečnost nízkých svozů směsných odpadů – cca 1 -2 tuny na svoz, přičemž
doby sběru a cena za odvoz je téměř stejná jako odvoz plného sběru, tj. kolem
10 tun. Klesající tendence množství směsného odpadu je výsledkem dobrého pokrytí
sběrnými místy tříděných surovin, uvědomění obyvatel o rozumném přístupu
ke třídění a v neposlední řadě i provoz sběrného střediska. Obec platí za svozy
a odvozy veškerých druhů odpadu měsíčně téměř 100 tisíc Kč. Nejsou zde
započítány platy pracovníků na sběrném středisku ani těch, co uklízejí sběrná místa,
z nichž některé po víkendech vypadají jako divoké skládky.
Dále citujeme z projevu náměstkyně ministra
životního prostředí Bereniky Peštové: „Na základě
doporučení Evropské komise snížit množství odpadů
na skládkách a povinnosti zásadně zvýšit recyklaci
odpadů zakáže Česká republika po roce 2023
skládkování
recyklovatelných,
využitelných
a neupravených směsných komunálních odpadů“.
Obec by nerada zvyšovala poplatek za odvoz
směsného odpadu nebo zavedla poplatek za svoz
bionádob, popř. měnila koeficient daně z nemovitosti,
jak se již v některých obcích stalo.
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Z činnosti skautského oddílu Rybaříci
Country bál
Na letošním countrybále náš oddíl opět vystupoval, a to v muzikále s názvem
"Maturita". Vystoupení se nám nakonec k naší velké radosti povedlo a publikum nás
odměnilo nadšeným potleskem. Ostatní vystoupení byla též skvělá. Letošní rok nás
totiž poctili svou návštěvou kovbojové z ranče Bezměrov, kteří předvedli svá umění
s kolty, lasy a biči. Mimo jiné jsme viděli i "Svíčkový tanec" mikuleckých dam. Po celý
večer byl, jako tradičně, otevřený Mexický bar s bohatou nabídkou jídla a především
pití. Ke skvělým tanečním kreacím všech účastníků hrála úžasná kapela Countrio.
Mezi hlavní ceny tomboly patřilo mimo jiné kůzle nebo třeba zahradní nábytek. Celý
večer se zkrátka vyvedl tak, jak měl a dobrá nálada mezi hosty vydržela až do prvních
paprsků.
Rybaříci – Ela

Oddíly Rybaříci a Pelirocho na okresním setkání skautů v rekreačním středisku Littner.

Na dvoře císaře Karla IV. aneb okresní jamboree 2016
Pod tímto názvem je prosté setkání všech skautů a skautek okresu Hodonín, kterého
jsme se účastnili jako skautský oddíl z Mikulčic v rekreačním středisku Littner
u Bzence. Prosté setkání vlastně není až tak úplně pravdivé, protože sejít se počtem
240 skautů na jednom místě zabere spoustu plánování. Naše středisko mělo za úkol
nasytit tyto účastníky. Můžu říct za všechny, že to byl nelehký úkol, ale splnitelný a to
přímo na výbornou. Program byl bohatý, neboť na dvoře Karla IV. se vyskytovalo
spoustu konšelů, pážat a další vrchností. Měli jsme možnost vyzkoušet si rytířské
souboje, vyrábět ošacení, podívat se do dílen mistrů kovářů, krejčíků aj. Nechyběly
hry v lese nebo zpěv u ohně. Úžasným zážitkem končil sobotní večer, kdy skupina
historických šermířů Dračí úsvit všem předvedla ohňovou show. Myslím, že jsme
všichni odjížděli plni zážitků, nejen z her, ale hlavně ze setkání se svými kamarády.
Rybaříci
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Včelaři z Hodonína a okolních obcí slavili
V poslední dubnový den roku 2016 se konaly oslavy 95. výročí založení včelařského
spolku pro Hodonín a okolí a současně 150. výročí organizovaného včelaření
na Moravě. Oslav se zúčastnili kromě včelařů z hodonínské organizace, jež sdružuje
včelaře z Hodonína, Mikulčic, Lužic, Dolních Bojanovic, Prušánek, Josefova, Mutěnic,
Starého a Nového Poddvorova také celá řada hostí z blízka i z daleka. Největší
poctou pro toto setkání byla účast předsedkyně Českého svazu včelařů paní Mgr.
Jarmily Machové, dále účast všech hostů ať již z obecních úřadů, institucí i z
družebních organizací. Především díky komunikativnímu přístupu přítele Vladimíra
Uhroviče se podařilo za poslední desítky let navázat přátelské styky s včelařskými
organizacemi v Klatovech, Kladně, Hostomicích, Zlíně, Bystřici pod Hostýnem
Piešťanech, Skalici či Ořechově.
Pozdravit nás přišli i starostové v jejichž obcích včelaři působí. Například hodonínský
starosta Mgr. Milan Lúčka připnul na spolkový prapor pamětní stuhu, starosta Mikulčic
Ing. Jan Vlašic předal legendě hodonínských včelařů Vladimíru Uhrovičovi čestné
uznání udělené zastupitelstvem obce a svůj pozdrav a poděkování za práci přednesl
také Ing. Jaroslav Kreml z Lužic. Včelařům přišel zazpívat i dětský sbor a nechyběla
také odborná přednáška. Prohlídka arboreta v Lužicích a včelařské zahrady
v Mikulčicích, o které se včetně 13ti včelstev starají členové ZO Hodonín s dětmi ze
tří včelařských kroužků, jen dokreslila jak velký záběr aktivit mají hodonínští včelaři
pod vedením předsedy Oldřicha Ištvánka, jednatele Roberta Kani a samozřejmě
nestárnoucího Vladimíra Uhroviče. V rámci oslav byla zahájena také třídenní výstava
z historie včelařského spolku, jeho úspěchů při práci s mládeží a budování
včelařských středisek, což všechno vzniklo lvím podílem práce pana Vladimíra
Uhroviče.
Ing. František Mařák
(vzniklo za použití článku Mgr. Jarmily Machové – Včelařství červen 2016 s. 213)
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Pálení čarodějnic
Tento rok proběhl již třetí ročník akce Pálení
čarodějnic.
Opět došlo hodně dětí převlečených za čarodějky,
každá maska dostala sladkou medaili. Děti si opekly
špekáčky, zahrály hry a došlo i na zpěv u kytary!
Děkujeme dětem, rodičům, babičkám i dědečkům za
skvělou náladu a příjemně strávené odpoledne.
Budeme se těšit zase za rok!
Martina Fialová, …pro děti o.s.

Z HISTORIE__________________________________________________________
Otrava houbami.
Výstřižek ze Slovácka z 2. srpna 1912
Právě začíná houbařská sezóna a není na škodu si připomenout nebezpečí otravy.
Každoročně se opakují v novinách zprávy o otravách způsobených houbami.
Všechny výstrahy nejsou nic platny, stále v této sezoně čteme o tragických úmrtích.
Případy tyto stávají se nejčastěji v chudých rodinách dělnických, jimž houby slouží za
dosti důležitý a léčivý zdroj výživy. Letos i v našem kraji událo se v krátké době
několik případů. Minulý týden zemřel v Mikulčicích Matouš Turzík, dělník na dráze i se
synem. Turzík měl menší úraz při práci, šel si tedy na houby. Ve čtvrtek v poledne mu
je žena připravila a večer pocítil bolesti. V pátek v noci Turzík zemřel. Synek jeho pak
na to v sobotu v noci. Turzík zanechal po sobě 3 nezaopatřené děti. Tento týden pak
staly se dva případy otravy houbami také ve zdejším dvoře c. a k. velkostatku. Lidé
stále ještě nejsou při hledání hub dosti opatrnými.
V. Koplík z Ratíškovic

Slavnost Božího těla.
Slavnost Těla a krve Páně, nazývaná též Boží tělo slaví katolická církev od roku
1264, kdy svátek zavedl papež Urban IV. Slaví se ve čtvrtek po svátku Nejsvětější
Trojice (7. června). V období první republiky (1918 -1938) byl tento den státním
svátkem.
Mikulčická dědina bývala v místech, kudy procházel průvod Božího těla, vyzdobena
alejí zelených májek, zakopaných po obou stranách návsi. Zahrádky u domů byly
propletené čerstvým mlázím a v něm zářily rudé pivoňky. Chodníky byly čistě
zametené a cesty pečlivě pohrabané voněly mateřídouškou, puškvorcem a polním
kvítím. Na čtyřech místech byly ve vratech v záplavě zeleně a květin instalovány čtyři
oltáře. Bylo to pravidelně u Vavrysů (218) a u Lacků (200) v Těšících a u Korbelů
(262) a u Urbančíků (228) v Mikulčicích.
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Po ukončení hrubé mše se touto vyzdobenou
alejí ubíral onoho červnového dne z kostela
od oltáře k oltáři za hlaholu zvonů a při zpěvu
hymnu „Bože chválíme Tebe“ malebný průvod
svátečně vyšňořených ženáčů, chasy, ale i
nejmenších
družiček
v bílém
ustrojení
s košíčky plných voňavého kvítí. Za dušičkami
kráčel kněz v bílém, zlatem bohatě vyšívaném
pluviálu pod bílými nebesy na pozlacených
žerdích, nesenými nejváženějšími z obecních
radních. Družičky sypaly na cestu kvítí
z opentlených košíků. Před knězem kráčeli
kostelník a ministranti v červených suknicích a
bílých komžích, kostelník podkuřoval vonným
kadidlem za stálého cinkání monstrancí. Za nebesy pozvolna kráčely zástupy lidu,
všichni svátečně oblečení.
Byli zde i havíři z lužických dolů v parádních stejnokrojích z černého sukna
a s čakany přes pravé rameno. Závěrem pochodovala četa místních hasičů v pečlivě
vyžehlených bílých uniformách. U oltářů průvod zastavil a kněz lidu žehnal. Když
obešli vyzdobenou část obce vrátil se průvod do kostela. Lidé si u oltářů ulamovali
snítky zeleně, aby zapíchnuté za krovem chránily stavení před „božím poslem“ a také
před všemi živelnými pohromami.
Svatopluk Rutar

ŠKOLNÍ ÚTRŽKY______________________________________________________________

Školní akce a projekty
Věneček
Dne 2. 4. 2016 se konal XII. ročník Přehlídky dětských souborů
z Podluží tentokráte v Moravském Žižkově. Přehlídky se zúčastnily
také členky našeho folklorního souboru „Věneček“. Děvčata
s pásmem „Na lúce“ se mezi deseti soubory neztratila. Všem
děvčatům i rodičům děkujeme za výpomoc a čas strávený s námi.
Běh „Malá Morava“
Dne 7. 4. 2016 se konal tradiční atletický závod v přespolním běhu Malá Morava.
Na běžeckou trať v areálu Břízky vyběhli žáci i nejmenší děti z mateřské školy.
S organizací závodu nám pomáhal AK Mikulčice, který také zajistil medaile pro
nejlepší. Medailisté: Matějíčková Julie, Vlachinský Ondřej, Stodůlková Karolína,
Dlabaja Lukáš, Medusová Lucie, Bohunský Vít, Salajková Zuzana, Kašík Jan,
Březinová Lucie.
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Okresní kolo v bowlingu
Dne 8. 4. 2016 se v Hodoníně konalo „Okresní kolo v bowlingu“. Naši žáci soupeřili
s žáky ZŠ Vančurova, Hodonín na bowlingové dráze Měšťanská, Hodonín. V kategorii
III. se umístili na 2. místě a v kategorii IV. zvítězili.
42. ročník silničního běhu Velká Morava
Dne 9. 4. 2016 se konal 42. ročník silničního běhu Velká Morava. Tohoto tradičního
závodu se každoročně účastní také naše děti a žáci. V letošním ročníku to byli ti
nejodvážnější z odvážných s obdivuhodnou podporou rodičů. A nebylo jich málo. Celý
závod probíhal v deštivém dubnovém počasí, proto si všichni zasluhují náš obdiv.
Na stupních vítězů se umístil Ondřej Vlachinský, který obsadil 3. místo.
Za nejpočetnější účast v závodu zvítězili žáci 5. třídy s počtem 9 z 19 žáků (47,4%),
druzí se umístili žáci 4. třídy s počtem 5 z 18 žáků (27,7%) a třetí byli žáci 2. třídy
s počtem 5 z 23 žáků (21,7%).
Videopohlednice z mého města
Žáci 6. třídy se opětovně zapojili do celostátní soutěže
„Videopohlednice z mého města“. Soutěž byla rozdělena
do několika kategorií. Úkolem soutěžících bylo natočit
krátké povídání v anglickém jazyce o své vesnici.
V letošním roce Mikulčice navštívili řečtí bohové v podání
Viktorie Tvarogové, Julie Pitzingerové, Nikoly Kvintové,
Tomáše Svobody, Sebastiana Pytla, Adama Alexyho, Saši
Fialy a Lukáše Grombíře. Vesnicí je provedla Marie
Hloušková a bájného minotaura ztvárnila Tereza
Konečková. O scénář se postarala Viktorie Tvarogová. Náš
soutěžní snímek „Greek Gods in Mikulčice“ se umístil na
krásném 5. místě.
Ladislava Kalábková 9. tř.

Štafetový pohár 2016 – okresní kolo
Ve středu 27. 4. 2016 se vybraní žáci zúčastnili Okresního kola štafetového poháru
na stadionu U Červených domků v Hodoníně. Soutěžilo se ve dvou věkových
kategoriích. Žáci obou kategorií běželi štafetu 8 x 100m. V mladší kategorii naši žáci
získali 2. místo, štafeta starších žáků doběhla na 3. místě.
Štafetový závod na kolečkových bruslích „O pohár lužického starosty“
Dne 5. 5. 2016 se konal již jedenáctý ročník Štafetového závodu na kolečkových
bruslích o pohár lužického starosty. Naši školu reprezentovala štafeta I. i II. stupně.
V konkurenci ZŠ Lužice, ZŠ Lanžhot a ZŠ Prušánky obsadila štafeta I. stupně
3. místo a štafeta II. stupně 2. místo.
Prezentace absolventských prací
Ve středu 19. května proběhly v učebně fyziky prezentace nejlepších absolventských
prací žáků 9. tříd, které mohly shlédnout děti, ale i široká veřejnost. Tentokrát byla
škála témat velmi pestrá. Od slavných hudebních skupin, zpěváků či osobností jsme
se dostali přes jídelní stůl a tetování až do jaderné elektrárny.
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Výtvarné sympozium „Kroky k umění 2016″
Ve čtvrtek 26. 5. 2016 se žákyně 9. ročníku Eliška Bohunská a Tereza Kalábková
zúčastnily VIII. výtvarného sympozia „Kroky k umění 2016″ v Hodoníně. Letošní téma
žáci předem neznali, bylo vylosováno až při zahájení. Téma znělo: Zvířata, jak je
známe. Naše děvčata vytvořila obraz s názvem „Síla ohně“ a sklidila s ním velký
úspěch a uznání od pořadatelů i kolemjdoucích. Patřil mezi nejlepší díla, což bylo
v těžké konkurenci středních i základních uměleckých škol výborné.
Den s knihou
Dne 6. dubna na 1. stupni proběhl projekt „Den s knihou – Od pohádky k hororu“.
Žákyně 9. třídy (Lucie Březinová, Ladislava Kalábková, Eliška Glombíčková, Tereza
Kalábková, Eliška Bohunská a Rebeka Zikmundová) si pro děti hravou formou
připravily seznámení s některými knižními tituly a s vybranými literárními žánry, např.
pohádka, bajka, román, … Děti četly, besedovaly, tvořily, vyplňovaly pracovní listy
a vybarvovaly literární postavy. Témata: 1. a 2. třída – „Z pohádky do pohádky“,
3. třída: – „Bajky Barda Beedleho“, 4. třída – „Kouzelný svět knih“, 5. třída – „Fantasy
a jeho žánry“.
Lukáš Grombíř 6.tř.

Tomáš Kunc, 7. tř.

Atletické přebory Podluží
V pondělí 30. května vybraní sportovci z 1. - 5. třídy reprezentovali školu na
Atletických přeborech Podluží v Lanžhotě. Všichni podali výborné výkony. Naše škola
skončila na pěkném 4. místě z devíti škol. Mezi velmi úspěšné sportovce patřili a zlato
získali Zuzana Fialová, Jakub Krásný, stříbro Martin Bohunský, Lukáš Dlabaja,
Zuzana Fialová, Nicole Rehortová, Štěpán Hloušek, Jakub Urbánek, bronz Martin
Bohunský, Julie Matějíčková, Nikola Sedláková.
V úterý 31. května se vybraní žáci II. stupně zúčastnili tradičních atletických závodů
v Lanžhotě. V silné konkurenci 8 škol se naši závodníci neztratili a přivezli 3 cenné
kovy – zlato na trati 800 metrů a bronz ve skoku dalekém získala Lucie Březinová,
stříbro ve sprintu na 60 metrů získal Lukáš Jánoš. V celkovém hodnocení obou
stupňů jsme se umístili na 6. místě.
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Den matek
Ve čtvrtek 12. května se škola otevřela na počest našich maminek. Děti si v rámci
Mikuleckých her připravily program na téma „Cesta kolem světa“. Každý z deseti států
zde prezentoval svou zemi formou plakátů, vlajek, fotografií, ochutnávky cizí kuchyně,
hudbou apod. Maminky tak mohly navštívit kteroukoli z těchto zemí a vychutnat si
nastávající sportovní atmosféru.
Mikulecké hry 2016
Po čtyřech letech se opět na naší škole konaly Mikulecké hry 2016. Šlo již o 6. ročník
sportovního klání mezi 10 vybranými státy světa. V letošním roce se her zúčastnily:
Alžírsko, Brazílie, Česká republika, Francie, Indonesie, Jihoafrická republika, Jižní
Korea, Nizozemí, Řecko a Slovenská republika. Od března se týmy společně
scházely a připravovaly. V květnu si pro maminky nachystaly Den otevřených dveří
s prezentací svých států. Poté proběhla vědomostní soutěž mezi týmy. Odehrály se
zápasy ve stolním tenise a pak už následovalo dvoudenní sportovní soupeření. Naše
týmy svou účastí přijela podpořit i naše partnerská škola z Nitry, která přivezla další
várku sportovců. 2. a 3. června tak ožila mikulecká sportoviště za mezinárodní účasti.
V průběhu sportovního klání se otevřela i mikulecká sportovní vesnička, kde mohli
někteří sportovci za odměnu přespat.
Po sečtení bodů za všechny dílčí soutěže a aktivity vypadala „bedna“ vítězů takto:
1. místo – Brazílie
2. místo – Slovensko
3. místo – JAR
Cenu fair-play získala Brazílie.
Úspěchy našich žáků:
Okresní kolo Pythagoriády: 1. místo – M. Dlabaja (5. tř.)
Okresní kolo Pythagoriády: 1. místo – V. Bohunský (6. tř.)
Výtvarná soutěž „Máme rádi přírodu“: 1. místo - Martin Hamšík (3. třída)
25. ročník literární soutěže „Evropa ve škole“: 1. místo - Vít Bohunský (6. třída)
3. místo - Rebeka Zikmundová (9. třída). Obě práce postoupily do národního kola.
Matematická olympiáda: 1. místo - Vít Bohunský (6. třída)
Velká Morava kategoriemi hoši: 3. místo – Ondřej Vlachinský (3. třída)
Kolečkové brusle Lužice: 2. místo – štafeta 2. stupně, 3. místo – štafeta 1. stupně
Štafetový pohár 2016: 2. místo – štafeta 1. stupně, 3. místo – štafeta 2. stupně
Celostátní kolo Anglická videopohlednice: 5. místo – žáci 6. třídy
Celostátní kolo Games4english – konverzace: 1. místo – J. Talajka (9. tř.)
Cambridge English Key English Test: úspěšné složení zkoušky – Tereza Kalábková,
Lucie Březinová, Michal Bařina (9. třída)
Pozvánka
Absolventské divadlo„Charleyova teta“
Rozpustilou komedii o třech oxfordských studentech od anglického autora Brandona
Thomase z roku 1892 si pro vás připravili žáci 9. ročníku. Řadu překvapivých situací
plných humoru vám představí 24. června v 17:00 hodin v kulturním domě.

KAM ZA KULTUROU A SPORTEM_________________________________________str. 16

Kam za kulturou?
24. 6.
Divadlo žáků 9. třídy – B Thomas: Charleyova teta
25. 6.
Letní Rockování – pohostinství Na hřišti
28. 6.
Závěrečná hudební besídka dětí hudebního kurzu a pěveckého sboru
1. 7.
Buchto, upeč buchtu
5. 7.
Cyrilometodějská pouť na Valech
9. 7.
Cykloakce – Velkomoravské stezky – Po stopách věrozvěstů Cyrila
a Metoděje
19. 8.
Těšice – Mikulčice, zápas v kopané
19. 8.
Taneční párty pod zeleným – Rio de Janiero
20. 8.
Předhodové zpívání – Za dědinů na dolině
21. – 23. 8. Hody
27. 8.
Víno a burčák z otevřených sklepů
25. 9.
Jazz a Klasika - koncert Břeclavského komorního orchestru + UP
(jazzového kvarteta)
27. 9.
Akropole Cross

Co na plakátě nenajdete
V letošním roce jsou spolupořadatelem Cyrilometodějské pouti na Slovanském
hradišti Prušánky a Josefov. Při oslovení a požádání o pomoc při organizaci poutě
jsme se v obou obcích setkali s velkou přízní. Na pouti bude hrát dechová hudba
Bojané a po skončení kapela vystoupí v areálu Slovanského hradiště s hodinovým
programem.
Z Prušánek a z Josefova přijedou krojované páry. Chrámový sbor z Mikulčic doplní
svým zpěvem Mužský sbor z Dolních Bojanovic a Pěvecký sbor z Žagáně v Polsku.
Polští zpěváci vystoupí také před zahájením mše svaté. Zajištěna je kyvadlová
doprava od obecního úřadu.
Pozvánka na Hody
Předhodové zpívání – Za dědinů na dolině
Vystoupí: Slovácký soubor Mistřín, mužský sbor a mužáci z Mikulčic, mužáci ze
Šardic a Lužic, zpěváčci soutěže O věneček F. Mikuleckého, sestry Kalábkovy,
E. Bohunská, K. Šošovičková, J. Čech. Program uvádí F. Čech. Doprovází Neoveská
cimbálová muzika a cimbálová muzika z Milotic.
Hody
V neděli hraje dechová hudba Zlaťulka. Krojovaný průvod pro stárky vychází ve
14:30. Taneční zábava pod zeleným začíná v 16:00, večeře v 19:45 a večerní taneční
zábava ve 21:00.
V pondělí hraje dechová hudba Podlužanka. Krojovaný průvod pro starostu vychází
v 15:00. Taneční zábava pod zeleným začíná v 16:15, večeře v 19:30 a večerní
taneční zábava ve 21:00.
V úterý hraje dechová hudba Podlužanka. Večerní taneční zábava začíná v 19:00.
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Trasa krojového průvodu
V neděli vychází průvod od obecního úřadu ulicí V dědině kolem stavebnin p. Šagáta,
ulicí U cihelny a ulicí Moravská ke stárkovi V. Hubáčkovi. Od stárka ulicí Moravská ke
stárkovi J. Dvořáčkovi a pod zelené.
V pondělí vychází průvod od kulturního domu ulicí F. Mikuleckého, ulicí U školky
a ulicí Těšická na Hledíkov. Pak ulicí Luční ke starostovi. Od starosty ulicí Luční na
ulici V dědině, kolem hospody Na rychtě ulicí Lukovských pod zelené.
Tip na hody z receptů našich babiček
Čokoládové špičky
80 g lískových oříšků, 4 bílky. 150 g krupicového cukru, 50 g ml. cukru.
Z bílků a cukru vyšleháme pevný sníh. Zlehka vmícháme ml. cukru a nastrouhané
oříšky. Na papírem vyložený plech stříkáme malé pusinky. Sušíme při 130°C asi 50
min. Šlehačku vyšleháme a stříkám na pusinky do špičky. Dáme do chladničky a pak
namáčíme v čokoládové polevě.
Náplň: 250 ml šlehačky, 40 g krupicového cukru, 50 g kakaa, 150 g čokolády na
vaření.
Svaříme šlehačku s cukrem a kakaem. Přidáme čokoládu a za stálého míchání ji
rozpustíme. Uložíme do lednice přes noc.
Letní bramborový salát
Brambory, cibule, sádlo, sterilované okurky, sůl, pepř
Uvařené brambory oloupeme a nakrájím na plátky. Upražíme cibulku na sádle
a smícháme s brambory. Přidáme nadrobno nakrájenou okurku, zlehka promícháme
a podáváme.

Cimbály na ulici
V neděli 19. června se v Mikulčicích pře kulturním domem konala happeningová akce
„Cimbály na ulici“. Piána na ulicích jižní Moravy vystřídaly cimbály. Tato
happeningová akce probíhala v několika obcích a jejím cílem bylo oživit moravský
veřejný prostor cimbály. Hlavními pořadateli byly Jihomoravská komunitní nadace
v čele se Zlatou Maděřičovou a autorka akce starostka Bukovan Jana Šimečková.
V Mikulčicích hrála a zpívala Kamila Šošovičková a Neoveská cimbálová muzika.
Zahrát a zazpívat si mohl kdokoliv z návštěvníků. Zpívali mužáci i děti. Z této akce
vysílala Česká televize krátký přímý přenos na ČT 24.
Autorky akce vyzývají k další happeningové akci pod názvem „Dáme kroj“, která bude
28. 9. 2016.
Oslavme Den české státnosti projevením hrdosti na naše národopisné skvosty
a oblékněme si autentický kroj, jeho část nebo symbol. Nezapomínejme na naše
tradice, které nám v podobě krojů zanechali naši předkové. Cílem tohoto happeningu
je vyjádřit sounáležitost s kulturní tradicí, je výzvou pro všechny, kteří lidové tradice
ctí a snaží se je uchovávat pro naše děti.
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Zajímavost z evidence obyvatel.
Od padesátých let, se téměř všechny děti rodí v porodnicích. Poslední zápis
o narození dítěte v matriční knize Mikulčice je z konce roku 1954. V Mikulčicích stále
ještě žije 144 občanů, kteří mají místo narození v Mikulčicích. Jste i vy mezi nimi?
Pokud ano, tiše Vám to závidím, protože Vás již není mnoho, a další ,,rodilí Mikulčáci“
jen tak nepřibudou.
Petra Matochová, matrikářka

Vítání nových občánků.

foto Svatopluk Rutar

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. Oznamujeme
občanům, že na web stránky obce byla přidána rubrika SMUTEČNÍ OZNÁMENÍ, která je umístěna v sekci
události v obci. Tisk územního samosprávného celku – Obce Mikulčice. Zpravodaj vychází každé čtvrtletí.
Příspěvky zasílejte do 10. 9. a 10. 12. 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. 6. 2016.
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Narození:
Martin Dvořáček, Vilém Chocholáček,
Srdečně je mezi námi vítáme.

Opustili nás:
Pavel Novák, Marie Kovářová
Čest jejich památce.

Sňatky:
02.04.2016

Marek Mazuch, Lužice - Jana Kociánová, Lužice

23.04.2016

Zdeněk Antoš, Mikulčice – Martina Valentová, Lužice

23.04.2016

Marek Výmola, Mikulčice – Milada Pardíková, Hrušky

30.04.2016

Igor Mokroš, Hodonín – Hana Krobotová, Mikulčice

07.05.2016

Zdeněk Krist, Prušánky – Michaela Veselá, Mikulčice

Jubilea:
70 let: Antonín Kos, František Výmola, Ivan Modra, Ivan Lekavý,
Zdeňka Nedbalcová, Marie Kotásková, Hedvika Imrichová
80 let: Vlasta Bílíková
85 let: Jaromír Zemánek, Stanislav Dřevěný
86 let: Jan Kosík, Božena Kotásková
87 let: Zdeňka Herková, Vladimír Uhrovič
88 let: Ferdinand Hrdlička
89 let: Božena Smolíková
91 let: Marie Kozlíková
92 let: Julie Kudrnová
93 let: Jiří Černý
Všem jubilantům srdečně blahopřejeme.

Předání Čestného občanství F. Mikuleckému

J. Zimovčák na Velké Moravě

Cimbály na ulici

Školní olympiáda

Boj J. Hubáčka o Stárka Podluží ve Tvrdonicích

Setkání Jawa klubu

