MIKULOVICKÝ
ZPRAVODAJ
č. 1 / 2007 – květen

Setkání včelařských kroužků 28. 4. 2007 – oblastní kolo

Vážení spoluobčané,
Prostřednictvím zpravodaje bychom Vás chtěli jednou za čtyři měsíce v roce informovat o dění v naší obci.
Z důvodu množství prvotních informací je toto vydání obsáhlejší. Rádi uvítáme vaše ohlasy a příspěvky do
dalších čísel mikulovického zpravodaje.
Předání obce
Předání probíhalo od listopadu roku 2006, kdy jsem nastoupil do funkce starosty obce. Využili jsme obecní
budovu a dvůr po firmě PEaPE Metal k uskladnění některých věcí. K těmto účelům využíváme ještě budovu
býv. Jednoty. Materiálně, dle inventárního seznamu, je úřad předán. Nejvíce Vás však bude asi zajímat
finanční stránka obce. Ta už tak radostná není.
Úvěry obce:
Úvěr 2.557.000,-Kč byl sjednán na: Vodovod (podíl obce za rok 2005) 822.000,- Kč

Naučná turistická stezka k jezeru

748.000,-Kč

Nástavba obecního úřadu

987.000,-Kč

Tento úvěr budeme splácet do října roku 2008 a to 75.200,-Kč měsíčně.

Úvěr 750.000,- Kč byl sjednán na 14 bytových jednotek (stará škola), tady platíme od ledna 2007
14.700,- Kč do roku 2011 měsíce března.
Úvěr 2.470.000,- Kč se platí od ledna 2007 do února 2012 částkou 39.900,-Kč
Jak sami vidíte, situace je špatná a ještě je zapotřebí dokončit stavby (nástavba O.Ú., turistickou ubytovnu
s hostincem, okolí 14-ti bytových jednotek, vodovodní přípojky, aj.), které se musí dofinancovat z vlastních
zdrojů, a tak na drobnější údržbu a opravy obce nezbývá příliš mnoho peněz (téměř žádné).
Zde je přehled neuhrazených faktur k datu 3.11.2006, kdy jsem úřad přebíral:
Jiří Jelínek, Vídeňská 11, Znojmo

177.069,00

Vodárenská a.s. Brno

50.000,00

Anna Polická, Smíšené zboží Mikulovice

76.636,50

Jan Holý, Vémyslice 275

107.000,00

Elektromontáže Švéda, Dobšice

21.332,60

Anna Polická, Smíšené zboží Mikulovice

29.248,50

Remondis s.r.o., Třebíč

15.770,50

JUDr. Kateřina Husáková, Znojmo 25

50.000,00

ČS Pojišťovna Znojmo

23.177,00

Elektromontáže Švéda, Dobšice

200.869,70

Vodárenská a.s. Znojmo

24.990,00

TOPOS-MONT, Znojmo, U Lesíka 11

5.779,00

TOPOS-MONT, Znojmo, U Lesíka 11

35.757,00

Novák Josef, Klempířství Přímětice 285

43.910,00

Anna Polická, Smíšené zboží Mikulovice

26.664,00

PEaPE METAL, Mikulovice 144

55.039,00

Anna Polická, Smíšené zboží Mikulovice

19.962,00

Gordic, Erbenova 4, Jihlava

12.495,00

AC Projekt Znojmo, Ing. Andrš

23.800,00
999.499,80

Stav neuhrazených faktur k 31.12.2006
Vodárenská a.s. Brno (faktura z r.2005)

50.000,00

1. AC-projekt Znojmo, ing. Andrš

23.800,00

2. Anna Polická, Smíšené zboží Mikulovice

76.636,56

3. JUDr. Husáková Kateřina, Znojmo

50.000,00

4. Anna Polická, Smíšené zboží Mikulovice

29,248,50

5. Elektromontáže Švéda Dobšice 193

21.332,60

6. Ladislav Kollner, Višňové

41.650,00

7. Ladislav Kollner, Višňové

53.500,00

8. Anna Polická, Smíšené zboží Mikulovice

78.272,50

9. Josef Veslý, Truhlářství, Mramostice 35

112.500,00

10. Elektromontáže Švéda, Dobšice 193

11.407,40

11. Elektromontáže Švéda, Dobšice 193

10.226,90

12. Přípr. práce pro stavby, M. Kolman

23.800,00

13. Přípr. práce pro stavby, M. Kolman

19.992,00

14. Alena Kučerová, Cyrilská, Brno

1.200,00

15. Jaroslav Křivánek – kominictví Šatov 368

2.250,00

16. Elektromontáže Švéda, Dobšice 193

7.578,00

17. TOPOS-MONT, U Lesíka 11, Znojmo

83.080,00

18. Anna Polická, Smíšené zboží, Mikulovice

24.614,50

19. Sylva Medková.Rudoleckého 10, Znojmo

4.641,00

20. Remondis s.r.o. pobočka Třebíč

1.321,00

21. Voda-topení-plyn Pavel Mikéska, Břežany

1.378,10

22. Telefónica , Olšanská 55/5 Praha

3.480,73

23. TOPOS-MONT, U lesíka 11, Znojmo

30.000,00
761.959,73

Územní plán obce
Po krátkém období ve funkci jsem zjistil, že obec nemá územní plán, respektive má, ale neschválený.
Bohužel se nedotáhl do konce a nelze ani tyto podklady využít k tomu, aby se dal územní plán schválit. Což
znamená, že se musí vyhotovit územní plán nový. Tento krok je velice důležitý k rozvoji obce, zejména k
bydlení a je podmínkou při podávání žádostí o dotace. Na obci se nám hromadí poptávka po stavebních
místech, které obec nevlastní a nebo jsou to „holé“ pozemky. Dle nového stavebního zákona se na pozemky
mimo zastavěné území hůře vyřizuje stavební povolení. Na zastupitelstvu obce Mikulovice (ZOM) jsme už
rozhodli o zhotoviteli tohoto plánu. Je jim ing.arch. Jaroslav Poláček ze Znojma. Obec bude stát 149.000Kč
z toho polovinu by hradil Jihomoravský kraj, kam jsme požádali o dotaci. Samozřejmě budete mít možnost
se k této záležitosti vyjádřit, a tak by bylo dobré promyslet Vaše záměry v rodině, aby se mohly do tohoto
plánu promítnout.

Návrh závěrečného účtu Obce Mikulovice za rok 2006
Hodnocení plnění rozpočtu – rok 2006
schválený

rozpočet

výsledek

rozpočet

po změnách

od poč.roku

Příjmy:
Daňové příjmy,poplatky
a dotace

5.534.900,-

19.023.200,-

19.554.590,00

102,79

příjmy z pronájmu pozemků

43.000,-

73.000,-

74.912,00

103,62

pitná voda

30.000,-

149.000,-

149.059,00

100,04

zájmová čin.v kultuře

10.000,-

45.000,-

50.214,00

111,59

pronájem tělocvičny

6.000,-

6.000,-

8.850,00

147,50

% Č/RU

pronájem zdravotní střed.

20.000,-

20.000,-

21.810,00

104,05

pronájem byt.hospodářství

404.700,-

484.700,-

475.989,00

98,20

nebytové hospodářství

6.000,-

71.000,-

70.646,00

99,50

pohřebnictví

5.600,-

5.600,-

4.120,00

73,57

komunální sl. a rozvoj

-

svoz ost.odpadů

-

-

péče o veřejnou zeleň

-

100.000,-

100.000,00

100,00

Požární ochrana

-

70.000,-

70.000,00

100,00

310.000,-

173.000,-

169.988,00

98,26

23.000,-

23.000,-

26.149,11

113,69

činnost místní správy
příjmy z fin.operací

Celkem

příjmy:

1.205.000,-

1.150.095,00

95,44

5.279,00

6.393.200,-

21.448.500,-

21.930.701,11

schválený

rozpočet

výsledek

% Č/RU

rozpočet

po změnách

do poč. roku

Výdaje:
záležitosti pozemních
komunikací

46.000,-

6.000,-

5.645,00

94,08

pitná voda

80.000,-

11.930.400,-

11.875.435,97

99,54

odvádění a čištění odp.vod

380.000,-

380.000,00

100,00

předškolní zař.

180.000,-

180.000,00

96,75

740.000,-

886.100,-

876.834,00

98,95

5.500,-

4.500,-

4.038,00

89,73

základní školy
činnosti knihovnické
vydavatelská činnost

-

5.000,-

5.000,00

ost.záležitosti kultury

30.000,-

39.000,-

37.485,00

96,12

rozhlas a televize

10.000,-

10.000,-

2.083,00

20,83

zájmová činnost v kult.

18.000,-

733.200,-

731.684,00

99,79

ostatní těl.činnost

50.000,-

30.700,-

28.187,30

91,82

ost.ambulantní péče

50.500,-

46.700,-

46.556,00

99,69

bytové hospodářství

282.000,-

1.071.100,-

1.064.883,30

99,42

27.500,-

26.869,00

97,71

110.000,-

54.000,-

53.130,00

98,39

5.500,-

11.700,-

9.644,50

82,43

komunální služby a rozvoj 1.594.600,-

5.845.900,-

5.707.589,03

97,63

6.100,-

6.100,-

6.020,00

98,69

35.000,-

35.000,-

28.982,00

82,81

180.000,-

200.000,-

194.666,00

97,33

20.000,-

1.071,00

5,36

101.000,-

99.828,57

98,84

nebytové hospodářství
veřejné osvětlení
pohřebnictví

ost.zálež.bydlení
svoz nebezpečných odp.
svoz komunál opadů
Ostatní nakládání s odpady

20.000, -

Chráněné části přírody

100,00

Péče o veřejnou zeleň

45.000,-

141.300,-

139.578,50

96,73

požární ochrana

44.000,-

111.700,-

96.878,50

86,73

102,25

zastupitelstva obcí

728.000,-

787.200,-

774.821,00

98,43

Volby do Parlamentu ČR

20.400,-

17.144,34

84,04

Volby do zastupitelstev

20.000,-

20.000,00

100,00

činnost místní správy

900.000,-

1.066.000,-

1.018.921,43

95,58

služby peněž.ústavů

20.000,-

28.000,-

27.726,50

99,02

pojištění budov

30.000,-

60.000,-

56.654,00

94,42

převody vl.rozpočt.účtům

Celkem výdaje:

-

5.340.800,--

-

23.616.100,-

1.000.000,00

24.265.241,74

-

102,75

Rozpočet obce
Zastupitelstvo obce schválilo rozpočet na rok 2007.

Příjmy:

6.909.100,-

Financování
(zůstatek z r.2006)

346.400,-

7.255.500,-

Výdaje

5.697.900,-

Roční splátky úvěrů

1.557.600,- 7.255.500,-

Stavební místa
Jak jsem se už zmiňoval, o stavební místa je nouze, nebo alespoň o ty zasíťované. Momentálně obec vlastní
parcelu cca 200m dlouhou a 40m širokou za malým hřištěm, ale až u hlavní silnice (za stavbou J. Svobody).
Přesto už projevili o toto místo zájem dvě rodiny, a to Šobovi (z Mikulovic) a Dřevojanovi (z Běhařovic).
Tuto lokalitu bychom chtěli pro tyto účely vykoupit a nabídnout k prodeji. Proto bych chtěl touto formou
oslovit ty občany, kteří pozemky v této lokalitě vlastní, aby zvážili jejich prodej či výměnu. Další lokalita na
bydlení je na „kopcích“ naproti Křížovým st., kde je nyní pouze torzo základů dvou rodinných domů. I tyto
pozemky zasíťované nejsou. Nově se chystají zahájit stavbu Saletovi z Jevišovic naproti Černovým ml.
Kanalizace
V letošním roce požádáme o dotaci prostřednictvím agentury, která žádost vyhotoví a podá na Státní fond
životního prostředí a nebo Ministerstvo zemědělství. Měli bychom samostatnou čističku, která by se stavěla
ve „Štěpnici“, kanalizace by byla gravitační. Náklady na stavbu činí 40 000 000,- Kč. Dotace by samozřejmě
nebyla 100%, což by znamenalo pro obec další finanční zátěž. Kompletní projektová dokumentace je téměř
hotová.
Průtah obcí
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje (SÚS) plánuje rekonstrukci silnice II.tř.č. 398, což je hlavní
silnice v obci. Rekonstrukce je rozdělena do dvou etap. V té první by se provedl úsek na Znojmo a to od
Páralů, včetně opravy mostu na křižovatce u obchodu, až na konec za zatáčku u RD J. Svobody. Ve druhé by
se opravil úsek od mostu směrem na H. Dunajovice. Podmínkou je položená splašková kanalizace.
Jihomoravský kraj za tímto účelem má zájem vykoupit dva domy, které díky rozšíření stávající komunikace
stavbě překáží. Jsou to domy p. Jana Polického a manželů Helingerových (Antonína a Emílie).

Turistická ubytovna a hostinec
Jak určitě víte a vidíte, probíhají stavební práce na domě č.p. 131 (bývalý dům Renkeových). Na tuto akci
jsme v roce 2006 dotaci 1,8 mil. korun z Ministerstva pro místní rozvoj a stejnou část financí musí investovat
obec. Akce musela být zkolaudována do konce roku 2006, což nebylo možné, proto jsme požádali o

prodloužení termínu realizace. Momentálně se buduje obytná část v prvním patře. Hostinec s jídelnou a
sálem je, až na položení dlažby a instalace svítidel, hotova. Ve špatném stavu je krytina střechy, která se
postupem času bude muset vyměnit.
Vodovod v obci
V měsíci únoru byl zkolaudován vodovod v obci. Dílo bylo realizováno v celkové částce 13 992 582,- Kč.
Vlastní zdroje: 3 960 582 Kč (Úvěr r. 2005 - 822 000,- Kč, r. 2006 - 2 470 000,- Kč)
Dotace: Min. zemědělství 8 032 000,- Kč
Jihomoravský kraj 2 000 000,- Kč
Vodovod je majetkem obce a pro letošní rok jsme svěřili provozování vodovodu VAS Znojmo a.s., která
zajištuje údržbu řadu, vodojemu, úpravny vody, administrativní činnost a kvalitu dodávané vody. Cena za
tuto službu činí 209440,-Kč s DPH. V případě havárií nám zajistí pitnou vodu a poruchu vyhledají a následně
odstraní, toto už však není součást této služby a obec by to platila ze svého rozpočtu. Cenu vodného jsme
ponechali 20,- Kč. Jelikož cena vodného závisí na počtu odebraného množství do domácnosti, byli bychom
rádi a je to naše snaha, v letošním roce připojit co největší počet rodin, čímž by mohla cena za m3 klesnout.
Vzpomeňte na kvalitu rozborů, které se nechávali dělat a na aktuální problémy s povolováním odběru
podzemních vod, kterého tím, že používáte pouze obecní vodu, jste zproštěni. V případě problému kvality či
malého tlaku vody volejte přímo VAS Znojmo 00-24 hod. 515 282 567 a nebo přímo mně, starostovi obce,
na číslo 722 904 156. Kdo již vodu odebírá, bude zapotřebí na obecním úřadě po vyzvání podepsat smlouvu
o odběru vody. Odečet se tento rok provede v měsíci září. Složenku, kterou obdržíte, můžete platit přímo na
O.Ú. do konce kalendářního roku. Kdo má vodoměr ve sklepě, tak stačí nahlásit stav telefonicky nebo
osobně. V příštím roce můžeme zvolit i čtvrtletní zálohy jakékoliv výše, které by se po odečtu vyúčtovaly. Je
potřeba si tuto záležitost promyslet a při placení oznámit.
Důležité upozornění: Byl jsem upozorněn firmou VAS Znojmo, a už tato myšlenka koluje v úvahách mezi
občany, na dost zásadní věc. Nová přípojka nesmí být propojena se stávajícím zdrojem (zákon č. 137/1998 §
43 odst. 1). To znamená, že možnost přepínat díky uzávěrům střídavě na jeden či druhý zdroj se nesmí.
Hrozí, že se voda z Vašich studní respektive domovních rozvodů, dostane do řadu obecního vodovodu a
kvalita vody se zhorší. Bylo by těžké dohledat takové místo a když pomineme práce ohledně zjišťování
příčin, mohlo by dojít i na ohrožení zdraví, zejména na dětech, které nesou následky hůře jak dospělá osoba.
To je si potřeba uvědomit a stávající rozvod do domu napojit pouze na obecní přípojku a vodu ze studní mít
jako užitkovou na zalévání, pro zvířectvo atd. Není dovolena ani montáž zpětné klapky.
Je lepší tuto vodu využít a užívat, protože v případě vybudování kanalizace by byl nepoměr mezi vodou
odebranou a vypouštěnou, což by ty rodiny, které neodebírají obecní vodu znevýhodnilo díky paušálu,
kterým by jim byl stanoven. Kanalizace sice ještě není, ale vodu užívá spousta dětí ve škole a školce a ty by
vzniklé zhoršení kvality vody mohly nést těžce.
Všiml jsem si, že jsou některé šachty uzamčené. Tyto šachty jsou potřeba být přístupné!!! Pokud máte
z čehokoliv obavy, odevzdejte alespoň jeden klíč na obecní úřad, abychom k nim měli přístup. Vyhotovení
šachty si každý provede sám na své náklady, stejně tak i odvoz zeminy při výkopových prací šachty a
zodpovídá za případné porušení inženýrských sítí či jiných svodů. Je třeba hlídat termín platnosti stavebního
povolení. Dá se prodloužit, anebo pokud je šachta hotová, zkolaudovat. Někteří máte povolení s projektem
na Obecním úřadě, je třeba jej vyzvednout (poplatek 5000,-Kč). Čekáme ještě na další hotové projekty, pro
ty, kteří žádost či plnou moc podepisovali později nebo došlo k některým změnám v projektu. Kdo nemá
ještě ani žádost o přípojku a chtěl by odebírat obecní vodu, je nutné podepsat plnou moc, která nahrazuje
dosavadní žádost. Proto dlouho neotálejte a zájem o přípojku na obecní vodovod, nahlaste co nejdříve na
Obecním úřadě.

Zaměstnanci z Úřadu práce
Máme dva pracovníky z Úřadu práce, p.Vítězslava Fikara a Petra Schalka. Je to na naši obec málo, ale
věřím, že bude ještě Úřad práce alespoň jednoho pracovníka nabízet.

Větrná elektrárna
Po pravé straně při vjezdu do Korábského lesa by mohla stát větrná elektrárna o jednom až dvou stožárech o
výšce 140m (včetně vrtule). Zatím je to pouze telefonická nabídka, kterou jsme se zabývali na zastupitelstvu
a měla kladný ohlas. Jedná se o společnost Moravia Wind, jenž mapuje v okolí Znojma i jiné lokality.
Svoz odpadů
Komunální odpad se sváží každý pátek v lichém týdnu, nádoby s PET lahvemi každé úterý v sudém týdnu.
Svozy probíhají bez větších problémů a pokud by se vyskytl, tak je dobré okamžitě volat na O.Ú., aby se
případně mohl řidič vrátit a nebo byl schopen ihned podat informaci, proč nádobu nevyvezli. Jestliže Vám
nestačí jedna nádoba, není problém si další nádobu pořídit. Je možné si zakoupit igelitový pytel v ceně 50,Kč/ks v kanceláři O.Ú. od firmy REMONDIS, který vám vyvezou spolu s nádobou, jiné pytle v drtivé
většině neberou. Cena se na rok 2007 zvedla z 330,- na 350,-Kč/osobu. Kdo ještě poplatek neuhradil, má
možnost nejpozději do září. Týká se to i těch, kteří nezaplatili za rok 2004 (4 osoby), 2005 (2 osoby), 2006 5
(osob). Dlužná částka činí 3630,- Kč.
Skládky (černé)

Toto téma je velice nepříjemné pro obec, vzhledem k tomu jak naše okolí vypadá. Až
půjdete v neděli odpoledne na vycházku, doporučil bych vám několik „úkazů“, které stojí za
to. Asi pro oko a nos lahodící, je území nad jezerem, které se rozrůstá nyní už i na soukromé
pozemky v třešňovém sadě. Nachází se tam i uhynulá zvířata. Další místo, kde se podobný
„úkaz“ nachází, je rovněž soukromý pozemek, a to u pozemku, kde má stát nové fotbalové
hřiště. Tam nedávno hořelo,
takže díky zásahu místních
hasičů, se oheň nerozšířil a část
odpadu shořela. Začíná se vozit
nejenom tráva, větve, ale i další
odpad do akátového lesa pod
Křížovými a další, o kterých
ani nevím, začínají růst.
Přitom při pohledu na obsah
naváženého odpadu, jde o
pohodlnost nás občanů, neboť
na většinu máme k dispozici
svozové nádoby, na kterých je
napsáno co vše se do nich dá
vhodit. Železo se sbírá dvakrát do
roka a velkoobjemový svoz bude
v květnu. Stavební suť je možné vyvážet zatím na skládku „u lomu“, kde je uzamčená závora. Klíče
jsou k dispozi na O.Ú. Na “nové hřiště“ se už nic nevozí, i přes provizorní zátarasy se najdou
nechápaví, kteří tam, ani sutí se to nazvat nedá, vlečku složí. “Moc Vám děkujeme“.
Je potřeba si uvědomit, že do
nekonečna
zahrnování těchto
skládek není možné a neřeší to
problém, kam s tím a navíc to stojí
obrovské peníze. Je potřeba těchto
svozů dostatečně využívat, zvykat si
odpad třídit a dávat ho do těch nádob,
které jsou k tomu určené. V případě
nedostatku nádob raději pořídí obec
další, než aby se řešil problém
černých skládek.

Co je možné dávat do nádob na
sešlápnuté PET lahve: krabice od
mléčných nápojů, džusů, vín, výrobky
z plastu (bedny, hračky, barely),
kelímky od jogurtů, sáčky, fólie (i
z palet ze stavebního materiálu),
polystyren.
Co je možné dávat do nádob na papír:
noviny, časopisy, letáky, krabice,
lepenku, kartony.
Na všech nádobách je to napsané.

Nejbližší sběr bude 22.5., kdy se bude svážet velkoobjemový odpad (části vybavení bytu, nábytku,
koberce, židle, matrace, větší odpad, který se nevleze do popelnic), je to novinka a proto systém a místo
skladování vám oznámíme. Další je 30.5. a to nebezpečný odpad (barvy, zářivky, televizory, atd.- ten už se
svážel), rovněž budeme informovat.
Mimo trávy, větví, listí a sutě je sváženo už snad vše, tak doufám, že budete rozumní a nebudete přírodu
zatěžovat takovými perlami, jako černé skládky jsou.
Zápach na vesnici

„Je období, kdy nemůžu otevřít okno, neboť bych měl doma jak ve chlívě“, to jsou slova některých občanů,
žijících v blízkosti potoka. Mají pravdu a opět je to lhostejnost těch, co obsah své jímky bez jakéhokoliv
ostychu pustí čerpadlem do kanálu. Je možnost si nechat jímku vyvést, jak od Agrospolu, tak i třeba od VAS
Znojmo, která tyto služby rovněž nabízí a zlikviduje odpad na ČOV Znojmo, kde má končit. Při kontrole po
Vás takový doklad chtějí. Je jasné, že se postup nedodržuje, ale alespoň bychom neměli tímto způsobem se
tohoto odpadu zbavovat a zamořovat ovzduší naší vesnice těmito „vůněmi“. Každý musí začít sám u sebe.
Proto apeluji na svědomí všech, kteří nám takovýmto jednáním znepříjemňují život v naší vesnici, aby si
uvědomovali závažnost a bezohlednost svého jednání a vyvodili z toho patřičné kroky k nápravě.
Kultura a sport
V obci máme bohaté kulturní vyžití. Pořádá se v kulturním domě počátkem roku tři plesy našimi spolky
(myslivecký, hasičský a sportovní), které jsou na slušné úrovni a reprezentují naší obec. Pozadu nezůstává
ani Český červený kříž, který se snaží pořádat akce po celý rok, za což mu patří dík. Do dnešního dne
pořádal Maškarní bál, pálení čarodejnic s průvodem po vsi, Posezení s dechovkou a na 26.5. připravuje výlet
dětí do ZOO Hodonín. TJ Mikulovice a hasiči se střídají vždy po roce v pořádání poutě na Marečka a
Václavského posvícení. Při těchto dvou akcí se pořadatelé shodli na malém zájmu místní mládeže. Je potřeba
si uvědomit že pořádající spolky tuto akci zaštiťují a ulehčují práci mikulovické mládeži, která bez rozdílu,
zda je to hasič nebo sportovec, by se měla do tohoto dění i za podpory rodičů zapojit. Včelaři mají v naší
obci také své významné místo. Málokdo o tomto spolku věděl až do 28.4., to se v místní základní škole
pořádalo „Setkání včelařské mládeže Jihomoravského kraje“ spojené s odbornou výstavou. Sjela se zde řada
včelařských kroužků, které čekala zkouška v podobě testu a doprovodný program. Pořadatelé se této akce
zhostili na výbornou, za což i jim patří dík.
Kdo chce protáhnout své tělo, má možnost se zapojit či přihlásit do některých z následujících organizací.
Místní hasiči v zimním období nezahálejí a zlepšují kondici pod vedením F.Balíka v tělocvičně, aby na
závodech byli úspěšní. Je dobré zapojení mládeže, která na závodech ostudu určitě nedělá. Kdo má rád
volejbal, má možnost s ČČK jedenkrát do týdne (v pondělí) si jít zahrát. Ti nejmenší mají prostor v neděli
dopoledne pod vedením p.Viklického a po nich přichází na řadu florbal (Roupec M. ml.). Nesmíme
zapomenout ani na cvičení žen. To vše v zimních měsících a dle rozpisu v tělocvičně, kde jsou i kontakty na
jednotlivé vedoucí. Tělovýchovná jednota Mikulovice je asi v obci nejmasovější organizací. Každý víkend je

možnost shlédnout mistrovská utkání. Zastoupení máme ve všech věkových kategoriích (muži, dorost, žáci a
nově přípravka), mužstva jsou složena téměř ze všech okolních vesnic . Pokud nechodíte na fotbalové utkání,
máte možnost shlédnout výsledky na nástěnce u obchodu. Nemalý význam má i „Myslivecké sdružení
Koráb“, jenž se stará o zvířectvo zejména v zimním období.

Karel Kříž – starosta obce

Společenská rubrika

Narození 2007
Dominik Šlapák, Mikulovice 164, narozen 30.01.2007
Natálie Raputová, Mikulovice 159, narozen 04.02.2007

Úmrtí 2007
Jan Souček, Mikulovice 191

Blahopřáli jsme
Marie Švédová, Mikulovice 101, oslavila 88 let
Jiřina Valová, Mikulovice 58, oslavila 60 let
Františka Stáňová, Mikulovice 203, oslavila 93 let
Marie Kolmanová, Mikulovice 68, oslavila 60 let
Josef Roth, Mikulovice 107, oslavil 60 let
Anna Souralová, Mikulovice 149, oslavila 81 let
Vlasta Čurdová, Mikulovice 48, oslavila 83 let
Milena Kuchynková, Mikulovice 186, oslavila 60 let
Vlasta Hellingerová, Mikulovice 124, oslavila 70 let
Květoslava Procházková, Mikulovice 148, oslavila 65 let
Milada Caklová, Mikulovice 47, oslavila 83 let
Josef Liebscher, Mikulovice 217, oslavil 60 let
Ferdinand Kolman, Mikulovice 88, oslavil 80 let
Další podrobné informace naleznete na našich webových stránkách obce: www.severznojemska.cz/mikulovice
Kontakt: Obec Mikulovice, 671 33, tel: 515 252 129
Starosta: Karel Kříž, mobil: 722 904 156, 725 111 096
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