MIKULOVICKÝ
ZPRAVODAJ
č. 3 / 2007

Mikulovický kostel – doba Tříkralová (foto z 5.1.2008)

Vážení spoluobčané, přinášíme vám třetí číslo zpravodaje a poslední z r. 2007.

Základní škola a Mateřská škola
Nástupem dětí do školy, začala i nová služba jídelny. Obědy, které odebíráte ve školním roce 2007-2008 vám za
42,- Kč budou dovezeny až do domu, což je velké plus pro starší občany, a to zejména v zimních měsících, kdy
hrozí nebezpečí úrazu.
Jako každým rokem uspořádali ZŠ a MŠ tentokráte Mikulášskou besídku a na ní navazoval Vánoční koncert
v kostele sv. Petra a Pavla v Mikulovicích. Obě akce se povedli a úroveň určitě neklesá, ba naopak roste. Více
informací na www.zsmikulovice.cz. I školka pořádala pro děti a rodiče vánoční besídku, která vrcholí předáním
dárků pod stromečkem. Je třeba ocenit snahu učitelů a dětí, poděkovat sponzorům těchto akcí a nesmíme
zapomenout ani na maminky dětí ze školky, které svojí každoroční sbírkou umožní nákup hraček do mateřské
školy.
Vodovod
Máme za sebou první rok provozování vodovodu Vodárenskou akciovou společností Znojmo. Přestože nás to stojí
nemalé prostředky, jsme s jejich službami spokojeni a i na příští období jsme prodloužili smlouvu. Zrealizovala se
většina vod. přípojek. Část projektové dokumentace ještě leží na stavebním úřadě. Kolaudace přípojek podléhající
kolaudačnímu řízení není dosud rovněž ze strany st. úřadu hotova. Poplatek, který někteří občané platili, vám
bude vyúčtován jakmile proběhne kolaudace. V měsíci říjnu proběhly odečty. U některých šachet byl problém
s přístupem. Vy, co zamykáte poklopy šachet, doneste klíče na O.Ú. Mikulovice. Někteří nemáte v těchto šachtách
schůdky, tak je třeba nějaký žebřík nebo schůdky namontovat. Dlužím vám průměrnou cenu jedné přípojky.
Náklady (zemní práce- 194.930 Kč, instalatér- 661.645 Kč, ostatní (asfalt, písek, doprava)- 40.931 Kč = 897.506 :
126 (počet realit. přípojek) = 7.123 Kč + 1.600 Kč (projekt VAS)=8.723 Kč/přípojka.
Náklady na vodovod: el. energie-63.000,- Kč, provozování VAS- 210.000,- Kč, oprava čerpadla-17.000,- Kč,
poplatek za odběr vody 2,-/m3=10.000,- Kč, pohonné hmoty-2.000,- Kč, odečty-2.600,- Kč. Celkem tedy náklady:
304.600,- Kč, Příjmy: 98.910,- Kč. Ztráta tedy činí 205.690,- Kč.
Územní plán obce
Ten je ve fázi, že je schválené zadání návrhu územního plánu zastupitelstvem obce (prosince 2007). Byla možnost
textovou část shlédnout na MěÚ ve Znojmě nebo na Obecním úřadě. Připomínky dotčených orgánů nebo občanů
se zapracovali do zadání a schválili. Nyní se zpracovává výkresová část. Přišla radostná zpráva z Jihomoravského
kraje, dotace nám byla přidělena, činí 75.000,- Kč a stejnou sumu musíme doplatit.
Kanalizace
Čekáme na vyhlášení výzvy pro podání žádosti z operačního programu Životního prostředí. Ta byla koncem roku
2007 vyhlášena, od března do dubna se přijímají žádosti. Bohužel se tato výzva týká obcí, které už kanalizaci
mají, ale nemají čističku odpadních vod. Vše je v jednání se Státním fondem životního prostředí.

Doufejme, že se zadaří a uspějeme.
Prodej dřeva
I přes nesouhlas některých občanů je částka neměnná. Je vyčleněn cca 40-ti metrový pruh v nebezpečném
terénu, ve kterém by mělo být vytěženo dle lesnickohospodářských osnov 70 m3 dřeva. Přes třicet zájemců
z řad občanů, kteří se během roku 2007 nahlásili na OÚ, by nebylo možno uspokojit a uhlídat, zvolili jsme
proto alternativu vykácet a vytahat surovinu firmou mimo les, kde bude prodána zájemcům, kteří akceptovali
stanovenou cenu 1000 Kč/m3 (cena tvrdého dřeva se pohybuje od 900-1200,- Kč). Dřevo bude v kládách, to
znamená, že si musí kupující dřevo nařezat a odvézt. Jakmile bude znám termín kácení, budou zájemci včas
informováni, aby si mohli dřevo odvézt. Kácení a vytahání dřeva na „rampu“ zaplatí Obec. Budeme jednat
s Městským úřadem ve Znojmě o dalším kácení, neboť les je potřeba prořezat.

Technická kontrola zemědělských strojů
Byly z vaší strany kladeny dotazy, zda bude opět v naší obci technická kontrola traktorů. Po dohodě
s Agrospolem Mikulovice, by se pravděpodobně uskutečnila v areálu Agrospolu. Přesný termín není dosud
znám, ale budeme vás informovat.
Černé skládky
Shrnuli jsme černou skládku ve Štěpnici, kde bylo klidné místo pro ty, co se potřebovali zbavit nepotřebného
odpadu. Jakmile skončí zima, pokusíme se osadit toto místo lavičkou, kde by si mohli kolemjdoucí
odpočinout. Doufejme, že do té doby nebude z místa opět černá skládka. Chtěli jsme požádat o dotace
z Ministerstva životního prostředí na likvidaci skládky nad Jezerem, bohužel je tento pozemek nárokován
dědici po panu Fišlovi, který hospodařil s majetkem statku Želetice - Žerotice. Soudní řízení však není u
konce, a tak se s tímto pozemkem ze strany dotací, nedá nic dělat. Jakmile bude aspoň trochu peněz nazbyt,
necháme odpad shrnout.
Knihovna
Za pomocí Jihomoravského kraje byl pro veřejnost zpřístupněn internet, který byl kdysi veden p. Šobou.
Nyní je k dispozici každou středu od 13.00 do 17.00 hodin v místnosti knihovny na obecním úřadě.
V případě zájmu i v jiný den, vám na požádání místnost otevřeme. V knihovně proběhne v měsíci únoru
obnova knih. Výběr je velký a při dlouhých zimních večerech pěkná kniha potěší.
Czech Point

Dalším projektem, tentokráte Ministerstva vnitra je CZECH POINT. Je to služba občanům, aby pro
výpisy nemuseli jezdit příliš daleko a k potřebným údajům se dostali co nejrychleji. I na našem
Obecním úřadě již od 1.1.2008 poskytujeme výpisy z KN (zatím pouze jen výpisy bez snímků), výpisy
z obchodního a živnostenského úřadu a nově i výpis z rejstříků trestů. Na vytvoření kontaktního místa nám
byla poskytnuta dotace ve výši 50.000,- Kč.
Kultura a sport
V září loňského roku se konalo tradiční Václavské posvícení, kterému nakonec počasí přálo, i když to
koncem pracovních dní nevypadalo. Závěrem roku se konaly již zmiňované akce pořádané Základní a
Mateřskou školkou. Mikulášskou besídku pro děti připravila v místním kostele i zdejší farnost. V říjnu
zorganizoval ČČK Mikulovice zájezd do termálních lázní Veľký Meder, v letošním roce plánují v měsíci
březnu Maškarní karneval, kolem jehož termínu bylo v letošním roce pozdvižení. Karneval se díky brzkému
masopustu potkává s hasičským plesem, což vzhledem k tombole, nelze dle pořadatelů zvládnout. Termíny
plesů jsem zjišťoval a předkládal Českému červenému kříži koncem roku 2006 já, přesto realizace plesů je
jiná a z toho důvodu mně bylo vyčteno a oznámeno, že jsem si měl za termíny stát a k nezvládnutí
organizování v takovém časovém presu, se karneval ruší a bude v měsíci březnu či dubnu jiná akce pro děti
(Vítání jara). Jelikož je tato akce hojně navštěvovaná a hrozilo, doufejme jednoroční přerušení, chtěl jsem
(dle názoru zúčastněných) moji chybu napravit. Proto se pořádá 3.2.2005 pod záštitou TJ Mikulovice ve
spolupráci s Obecním úřadem Maškarní veselice pro děti. Navštívili mě zástupkyně ČČK s konstatováním,
že se akce neruší, ale přesouvá na pozdější termín. Vzhledem k pokročilému stádiu zařizování se akce konat
bude. Ze strany kultury v obci je to dobře, neboť akce pro děti by měla být realizována se zájmem uspokojit
potřeby dětí a ne komerčním, který je pro spolky rovněž důležitý, ale v tomto případě ne prioritní.
Omlouvám se ČČK za nepříjemnosti způsobené mojí aktivitou zjišťování termínů a věřím, že akce které jsou
jak pro obec, tak pro občany přínosem, neztroskotají a nejsem jeden z těch, co by tyto aktivity ničil či jim
bránil. ČČK není pořadatelem jenom kulturních akcí ale již po páté přivítal mužstva Únanova, Horních
Dunajovic či Plavče (ta se letos bohužel nedostavila) na volejbalovém turnaji, pořádaného tradičně na
„Štěpána“. Mužstvo Mikulovic obsadilo čtvrté místo.
Sbor dobrovolných hasičů pořádá 26.1.2008 ples, na který vás zvou a myslím, že o zábavu bude postaráno,
vždyť se představí dechová kapela Amatéři a taneční skupina CODEX. Začátek je ve 20.00 hodin.

Myslivecké sdružení má ples za sebou a věřím, že budou své prostředky směřovat nyní k celoroční práci o
zvěř a přírodu. Naopak koho ještě ples čeká je Tělovýchovná jednota. Sportovní ples proběhne 9. února a
začíná ve 20.00 hodin. Týden před plesem tzn. 1.2.2008 v pátek, pořádá TJ Mikulovice Masopustní zábavu,
hraje skupina AMADEUS (nebude chybět tombola) a v sobotu vyrazí masky do ulic obce. Sportovní stránka
oddílu kopané v polovině soutěže je následující. Muži jsou na 3. místě, dorost v krajské soutěži okupuje
poslední místo, žáci v okresním přeboru místo desáté. Přípravka, která hraje rovněž okresním přebor,
zaujímá 9. místo. Odvety začínají 23.3.2008. Přijďte fandit.
Tříkralová sbírka
Dne 5.1. 2008 se v naší obci, jak již bývá pěkným zvykem, uskutečnila Tříkralová sbírka pro pomoc
potřebným. Děkujeme všem, kteří se jakýmkoliv způsobem zapojili a pomohli v naší obci Tříkralovou sbírku
uskutečnit. Zvláštní poděkování patří všem dětem, kteří i za nepříznivého zimního počasí vydrželi chodit až
do konce. Srdečně děkujeme všem občanům za ochotu pomáhat lidem v nouzi. V naší obci se celkem
vybralo úctyhodných 11.100,50 Kč.

(jedna ze čtyř letošních skupinek koledníků Tříkrálové sbírky 2008)

Klubovny
Jak pro mládež tak pro maminky jsme našli prostory v budově „zdravotního střediska“. Maminky mají
možnost využít místnost bývalého obchodu a mládež bývalou kancelář PEaPE Metalu.

Zrealizovaná díla

Jediné čím se fyzicky můžeme pochlubit je dětské hřiště, které je v Mateřské školce hotovo a
k užívání. Dílo je v hodnotě 244.000,- Kč, podíl Obce je 71.000, zbytek peněz byla dotace
z Ministerstva pro místní rozvoj. V MŠ se dodělal sokl, natřely svody, okna jsou osazená žaluziemi.
V letošním roce zbývá dodělat propadající se terasa. Základní škola má ještě rovněž nedodělky, část
jsme splnili, další nás čeká, včetně oplocení „malého hřiště“. U bytovky naproti kostelu vzniklo
parkoviště, rovněž se dodělala podezdívka a drobné terénní úpravy. Ty jsou potřeba dodělat včetně oplocení
k zahradám. O několik metrů níže je budova („Stočkárna“), do které plynulo nejvíce finančních prostředků.
Spodní část (hostinec) je stavebně hotova, chybí vybavení a osvětlení. Vrchní část (turistická ubytovna) ještě
hotová není. Finišujeme s vrchními omítkami a po té nás čekají betony, obklady a dlažba. Většina materiálu
je již zakoupena, přesto milion korun na úplné dodělání se bude muset vynaložit. Krytina střechy už
dosluhuje, tak i zde se budou muset přiložit ruce k dílu. Částka vložená do tohoto objektu činí cca 900.000,Kč. Dalším nemalým dílem jsou vodovodní přípojky, kterých už moc vybudovat nezbývá, v současné době
jich je přibližně 180, z toho se jich 126 vybudovalo v r. 2007. Trnem v oku některých občanů jsou práce na
„Novém hřišti“. Záměrně neuvádím tyto práce do seznamu zrealizovaných akcí, neboť finanční prostředky
nejdou z rozpočtu obce, ty si Tělovýchovná jednota zajišťuje a financuje sama. Přesto mám neoficiální
zprávy, že je v této chvíli podané trestné oznámení na moji osobu.
Na pokrytí nákladů na Základní a Mateřskou školu a Hostinec s turistickou ubytovnou, bylo potřeba 1,5
miliónu korun. Tuto částku se nám podařilo získat z dotačních peněz.
Zábor obecních pozemků
Ten chceme vyřešit obecní vyhláškou. Proto prosíme ty občany, kteří mají na veřejných prostranstvích svoji
techniku či materiál „uskladněný“, aby ve vlastním zájmu věci odklidili.
Posyp chodníků
V zimních měsících se potýkáme se sněhem a ledovkou, jak tomu bylo nedávno. Snažíme se sypat dle
možností a sil, ne vždy ale posypeme všechny místa. Povinností každého je udržovat chodník před svým
domem, čímž se ulehčí práce Obci. Jen zřídka se tomu tak děje. Jsme rádi, když se připomenete o posyp do
míst, kam zapomeneme rozvozit hromádky písku.
Fotky
Prosíme občany, kteří mají doma historické fotky obce (jakékoliv) a mají zájem je propůjčit, doneste nám je
prosím na Obecní úřad. Chtěli bychom uspořádat výstavu v tomto duchu.
Na závěr bych vám popřál pevné zdraví a štěstí v letošním roce. Spolkům, firmám a soukromým
podnikatelům poděkovat za spolupráci a aktivitu vyvíjenou ve prospěch obce.

Karel Kříž – starosta obce

Společenská rubrika
(pokud není uvedeno jinak údaje jsou uváděny od září do prosince)
Narození 2007
Hana Denková, č.p. 185, nar. 25.09.2007
Petra Fruhwirtová, č.p. 163, nar. 7.10.2007
Štěpán Kříž, č.p. 213, nar. 10.10.2007
Filip Doležal, č.p. 243, nar. 20.11.2007

Tomáš Paulech, č.p. 243, nar. 18.12.2007
Úmrtí 2007
Vlasta Hellingerová, č.p. 124, zemřela 17.10.2007
Sňatky 2007
Radek Paulech a Věra Pelánová, svatba 7.7.2007
Zdeněk Plachý a Michala Jedličková, svatba 20.10.2007
Blahopřáli jsme
č.p.

věk

61

81

Zdeněk Brzkovský

36

75

Jan Koman

138 82

Ludvík Dlouhý

173

60

Bohumil Černý

116 88

Vilém Stanislav

81

80

Jaroslav Fruhwirt

82

Miluše Langová

156

60

Josef Illek

184 87

Eva Doležalová

123

75

Arnoštka Peterová

179

82

Milada Roušová

192

89

Otilie Málková

95

88

Milan Čtveráček

44

Milada Valová

65

84

Frant. Štěpnička

73

Marie Scholzová

18

82

Zdeňka Votavová

72

Jaroslav Vítek

71

93

Jiří Bartes

219

Dobr. Sedmidubská

č.p. věk

Božena Stanislavová

19

93

65

Padesátiny oslavili (září – prosinec)

Další podrobné informace naleznete na webových stránkách obce: www.mikulovice.eu
Kontakt: Obec Mikulovice, 671 33, tel: 515 252 129
Starosta: Karel Kříž, mobil: 722 904 156, 725 111 096
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