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Větrné elektrárny v Pavlově (u Jihlavy)

Vážení spoluobčané,
Opět je tu druhé vydání zpravodaje, které mapuje uplynulé čtyři měsíce.

Větrné elektrárny
Nejožehavější téma poslední doby. Dotovaná elektřina z obnovitelných zdrojů, zlákala investory i do naší obce.
Zastupitelé dali zelenou záměru stavět na našem katastru větrné elektrárny (VE) a po veřejné schůzi, kde se měli
občané možnost o VE něco dozvědět, jsme dali ze tří nabídek přednost společnosti KV Venti. Ti mají zkušenosti
s výstavbou a provozování VE a měli i nejlepší nabídku. Smlouva o spolupráci již je podepsána, a tak záleží kolik a
kde KV Venti úřady ve spolupráci s obcí povolí postavit. Anebo jestli vůbec by se stavělo. Doneslo se nám, že byla už
občanům nabídnuta smlouva na pronájem pozemků, zatím KV Venti nepodepsala a nenabídla občanům ani obci
takovouto smlouvu, neboť není jasné, v kterém místě našeho katastru bude VE stát. Odměny a informace o VE jsou na
internetu na stránkách obce a to: www.severznojemska.cz/mikulovice . Pro obec jsou to peníze, které jsou
nezanedbatelné v rozpočtu obce, který se ze strany státu nebude určitě navyšovat. VE by zde stály nejméně 15 let, což
je doba, kterou stát bude dotovat el.energii. Smlouvy se však podepisují na 20 – 25 let.
Zastupitelé (část) měli možnost zhlédnout VE v Pavlově u Jihlavy, kde jsou dvě 60-ti metrové a dvě 100 metrové
(výška bez listů) VE, které žádný hluk nevydávaly, pouze byl slyšet vítr opírající se o listy při pozorování VE
bezprostředně pod ní, opodál už není slyšet nic. Ani při projíždění ulicemi Pavlova, nebyli tubusy VE vidět, ty musejí
stát víc jak 600 metrů od obytné části. Fotky z této exkurse jsou také na webových stránkách obce.

Vodovodní přípojky
Ti, co si nepodali žádost o vodovodní přípojku na Obecní úřad Mikulovice (dále OÚ), mají možnost do 15.října 2007.
Většina přípojek je již hotová, a tak Vám budu moci v příštím zpravodaji vyčíslit celkové náklady na realizaci přípojky
(hrubý odhad je, že částka překročí zcela jistě 10.000,-Kč). Proto, kdo se rozhodujete zda realizovat či nikoliv, máte
ještě na to pár dní. Jenom připomínám, že nyní zaplatíte včetně vyřízení povolení 5000,- Kč. Vodu samozřejmě nejste
nuceni odebírat. Ti, co už mají přípojku hotovou a nebo vodu už odebírají, dostavte se prosím na OÚ podepsat smlouvy
o odběru vody. I touto smlouvou se nezavazujete vodu odebírat, ale v případě napojení se během příštího období
nemusí na nic myslet a bez problému můžete vodu odebírat. Na Stavební úřad byly podány návrhy na kolaudaci (týká
se to těch občanů, co obdrželi stavební povolení), kolaudační rozhodnutí Vám přijde domů poštou. Vy co máte Územní
souhlas, jste od kolaudace zproštěni.
V obchodě u paní Polické je neoficiální úřední deska, kde máte možnost někteří z Vás si přečíst svoje jméno. Prosím
Vás, není to seznam dlužníků nebo něco podobného, jsou to informace kolem vod. přípojek, na které nemáte čas
myslet a nebo zapomenete, a proto je zveřejňujeme na tomto frekventovaném místě. My chceme, aby se tyto drobné
stavby dotáhly do zdárného konce a donutit k tomu cca 200 občanů je nadlidský úkol.
Mějte strpení se zahazováním sedlé zeminy po výkopových pracích, ale nemá význam opravovat výkop, když není
zemina sedlá a navíc se kolikrát vracíme do stejné ulice, protože si o přípojku dodatečně požádáte.
Odečet vody bude vyhlášen, ale počítejte začátek října 2007. Odečty budou provádět pracovníci OÚ, platba bude
v kanceláři OÚ. Uvažujeme o zálohových platbách, ale odběr není v jednotlivých domácnostech tak velký. Při platbě
nám řekněte, zda byste chtěli platit čtvrtletní zálohu a v jaké výši či nikoliv. Pokud bude velký zájem o zálohovou
platbu, tak ji zvolíme.
Územní plán obce
V těchto dnech je možnost si na OÚ a nebo Městském úřadě ve Znojmě – odbor rozvoje přečíst textovou část „Návrhu
zadání Územního plánu obce Mikulovice“, který je k nahlédnutí od 22. září 30 dnů. Je též k dispozici na webu obce.
Skládka u jezera
Policie prošetřila podnět obce a konstatovala, že pachatele nezjistila. Po důkladnějším prohledání hromad se najdou
majitelé alespoň některých hromad. Pokusíme se podat žádost na likvidaci odpadu v této lokalitě, abychom obnovili
cestu, která úvozem k lesu vedla. V této souvislosti se nabízí možnost vybudování sběrného dvora z „evropských“
peněz, což by ulehčilo skladování Vašich odpadů, a to jak nebezpečného, tak velkoobjemového.
Obdržené dotace
V letošním roce jsme získali z Jihomoravského kraje dotaci na úroky z úvěru a to 99.000,-Kč, z Ministerstva pro místní
rozvoj částku 172.000,-Kč na dětské hřiště v MŠ Mikulovice a 1.500.000,-Kč na stavební úpravy v MŠ a ZŠ
Mikulovice ze státního rozpočtu.
Záměry obce
Zastupitelé obce schválilo projektové záměry v naší obci. Vycházeli jsme z projektové dokumentace, které leží na obci
a které obec potřebuje realizovat.
-

Sportovní areál na malém hřišti

-

Přestavba bývalé Jednoty (přízemní prostory pro neziskové organizace

-

Areál fotbalového hřiště (hrací plocha, kabiny)

-

Zasíťování lokality pro výstavbu RD za „malým hřištěm“

-

Rozšíření plynovodu k RD Křížových ml., Černových a Saletů

-

Parková úprava a parkovací místa u hřbitova

-

Zateplení a výměna oken v KD Mikulovice

-

Kanalizace a čistírna odpadních vod v obci

-

Dokončení přestavby č.p.131 (Renkeovi)

-

Rekonstrukce místních komunikací

a v půdním prostoru byty)

Kontejnery na tříděný odpad
Stávající umístění nádob je z hlediska vzhledu náměstíčka nevhodné, proto přemístíme nádoby. Je dohodnuto s paní

Polickou, za budovu lihovaru (zadní výjezd ze dvora obchodu). Bude to pro Vás některé delší cesta, ale při větším
větru, nebo přeplněných nádobách, se odpadky povalovaly po zemi a to nebyl určitě pěkný pohled. Navíc lidé
z okolních vesnic, kteří kolem projížděli, využívali tyto nádoby i pro skladování jiných surovin, které nádoby zbytečně
plnily. V případě, že se místo neosvědčí, budeme uvažovat o místě jiném.
Svoz objemného odpadu bude 9.října 2007. Před své domy přistavte nejlépe den předem tento odpad:
-

Části vybavení bytu

-

Části nábytku

-

Koberce, židle, matrace

-

Odpad větších rozměrů, který nelze uložit do běžně používaných nádob

Sběr železa bude následovat v měsíci říjnu, termín bude včas zveřejněn.
Řidičské průkazy
Řidičské průkazy (ŘP) vydané od 1.7.1964 až do 31.12.1993 jsou jejich držitelé povinni vyměnit do 31.12.2007.
Jelikož je velký zájem o tuto výměnu, nabídl nám Městský úřad Znojmo (MěÚ) vyslání svého pracovníka do naší obce
a potencionálním uchazečům poradí, jak žádost vypsat a následně si ji odebere k vydání. Žádosti přiveze pracovník
MěÚ s sebou. Zájemci se můžete předběžně nahlásit na OÚ Mikulovice. Termín návštěvy pracovníka MěÚ Znojmo
nám nebyl dosud nahlášen. Budete včas informováni. K žádosti je třeba doložit:
-

platný průkaz totožnosti (OP, cestovní pas)

-

jednu fotografii o rozměrech 3,5 x 4,5 cm (možnost focení na místě)

-

řidičský průkaz kterému končí platnost

V případě, že došlo ke změně v údajích žadatele (např. změna bydliště, změna příjmení apod.) činí poplatek 50,-Kč.
Jinak je výměna bezplatná.
Místní hřbitov
Množí se stížnosti na ořezávání a udržování pořádku na našem hřbitově. Ořezávání stromů či tújí projednejte nejdříve
z obcí, aby se zamezilo těmto nepříjemnostem. Zeleň na hřbitovy patří a je na uvážení, kam stromy vysázet. Naši
předkové nám zanechali hřbitov v takové podobě, jaký ho máme dnes. A tak nám občanům, majitelům a návštěvníkům
hrobů nezbývá nic jiného, než se s tím vyrovnat a starat se ten jeden měsíc o konkrétně spadané listí či tolerovat sílu
kořenu stromu a podobně. S čím ale naší předkové nepočítali je skutečnost, že budou lidé házet přes hřbitovní zeď
odpad z hrobu, jinak by asi postavili zdi několik metrů vysoké. Nejhorší na tom je, že jsou viděni občané Mikulovic,
kteří míjí při odchodu hlavní branou přistavěné kontejnery, k tomuto odpadu určené. Tím pádem se jeví práce občanů
na zvelebování okolí hřbitova jako zbytečná a je otázkou, kdo by následoval ty, které přestane neustálé uklízení bavit.
Ku příkladu záhon, který je hned u vchodu. O něj se starala paní Matoušková, bohužel už nemá čas se o něj starat,
rovněž obec nemá díky stavebním pracím a malému počtu zaměstnanců prostředky a nikdo jiný se ve svém volném
čase neobětuje. Takže mějte alespoň úctu k odvedené práci těchto „dobrovolníků“ a važte si jich.
Rozum stojí nad venčením psů v parčíku v okolí kostela. Týká se to i prostoru kolem bytovky u kostela, kde při sečení
trávy dochází k nepříjemnému rozmetání trusu domácích mazlíčků a nemluvě o hraní si v tomto prostoru malých dětí.
Ve městech si majitelé nosí s sebou igelitové sáčky, kterými výkaly ihned sbírají. Pokud nemáte na to náladu, měli jste
si rozmyslet pořizování těchto zvířat.

●

Kultura a sport
●

Aktuální je pozvánka na Václavské posvícení, které pořádá v letošním roce TJ Mikulovice. V sobotu hraje
„Duo Dreams“ a v neděli pak při zvaní a pod májí hraje kapela Budějovanka.

●

Ve sportu zaznamenala naše malá obec velkého úspěchu. Naši dorostenci si vybojovali postup do krajské
soutěže dorostu, ta se u nás nikdy nehrála. Zatím si moc dobře nevedou, uzavírají tabulku s jedním bodem po
sedmi kolech.

Vítězné mužstvo Okresního přeboru Znojmo
●

Díky patří i SDH Mikulovice, kteří sami v brigádnických hodinách za pomocí sehnaných sponzorů dali do
pořádku karoserii pohotovostního zásahové vozidlo TATRA 148.

●

Český červený kříž už tradičně pořádá zájezd do termálních lázní na Slovensko (Velký Meder) a to 6.10.2007.
Odjezd od transformátoru bude v 5:30 hod.

Společenská rubrika
(pokud není uvedeno jinak údaje jsou uváděny od května do srpna)

Narození 2007
Nikola Viktorinová, č.p. 167, nar. 22.05.2007
Michaela Václavková, č.p. 243, nar. 24.05.2007
Markéta Dalerová, č.p. 8, nar. 17.06.2007

Úmrtí 2007
Jan Souček, č.p. 191, zemřel 1.5.2007

Karel Holba, č.p. 155, zemřel 2.6.2007
Božena Plachá, č.p. 26, zemřela 11.6.2007
Libuše Broučková, č.p. 136, zemřela 25.8.2007

Sňatky 2007
Jan Stanislav a Pavlína Doležalová, svatba 21.7.2007

Blahopřáli jsme

Padesátiny oslavili (leden – srpen)
č.p.

věk

č.p.

Ferdinand Kolman

88

80

Dana Caklová

50

Jan Němec

153

60

Ludmila Raputová

159

Terezie Kolmanová

138

82

Pavel Holcr

212

Josef Jodas

185

65

Anna Tichá

74

Marie Jelínková

169

75

Bohumil Scholz

18

Klotilda Tomášková

194

85

Jan Koldán

121

Růžena Rothová

45

90

Jan Stanislav

210

Josef Švéda

101

90

Marie Vodinská

243

82

Marie Rothová

27

83

Marie Černá

116

80

Růžena Homolová

126

60

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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