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Tradiční pouť Mareček (foto z 27.4.2008)

Vážení občané, vítám Vás u čtení zpravodaje Obecního úřadu Mikulovice, ve kterém se Vám snažím
přiblížit události a informace za poslední čtyři měsíce.
Krádež v bývalé Jednotě
Krádeží v Jednotě začalo a pokračovalo řádění dosud neznámého lupiče, který se pokoušel vniknout do
několika objektů v obci. Nejednalo se pouze o obecní budovy, ale i o zdánlivě opuštěné stodoly a domy.
Mimo škody na majetku obce v hodnotě 50.000Kč (byly odcizeny vrtačky, bourací kladivo a svářečka),
nedošlo naštěstí k další škodám. Proto Vás chci opět upozornit na důkladné zabezpečení budov. V případě
jakéhokoliv pohybu podezřelých osob po obci, jak autem tak pěšky, volejte linku 158 nebo 515252129 Obecní úřad. Nepouštějte cizí osoby do svých obydlí.

Trestní oznámení
V době vydání předchozího zpravodaje se ke mně dostala informace o podání trestního oznámení na mou
osobu. Protože tato zpráva nebyla oficiální, neinformoval jsem Vás o této skutečnosti. Postupem času byla
tato informace potvrzena. Trestní oznámení podali „nespokojení občané“, jak zní podpis na konci dopisu.
Byl jsem obviněn, že jako starosta a předseda TJ v jedné osobě, financuji stavbu nového hřiště z obecní
pokladny, a že se staví hřiště bez řádného povolení. Pravdou je, že stavební povolení není vydané z
důvodu, že v obci není Územní plán (ÚP) a vynětí orné půdy není tak možné. Vynětí se platí, cena je přes
půl miliónu korun, v případě ÚP se částka pohybuje kolem sto tisíc korun. Ornice byla odstraněna z důvodu
dalšího použití a zabránění jejímu znehodnocení. Potřebné povolení bude vydáno na základě vyjmutí orné
půdy ze zeměd. půdního fondu. Nenesu plnou odpovědnost za hromady suti navážené již začátkem roku
2006, kdy jsem starostou ještě nebyl. Současný stav plochy budoucího hřiště byl vybudován z finančních
prostředků pokladny TJ, ne, jak si někteří myslí, z pokladny obce. Nezaplacené faktury a splátky úvěrů
Obce nám ani takovou stavbu financovat nedovolují. Přesto si troufám tvrdit, že hřiště by pro obec bylo
důležitějším a navštěvovanějším místem, než bude momentálně rekonstruovaná ubytovna a hostinec
„U
Stočků“, kam dosud přišly peníze na vybudování minimálně dvou hřišť.
Komunální odpad
Pro letošní rok se částka za svoz komunálního odpadu (SKO) zvedla z 350Kč na 380Kč. Je to důsledek
zdražování pohonných hmot, zvýšení ceny za uložení odpadu a nehospodárnosti občanů. Náklady za svoz
odpadu na rok 2008 byly vyčísleny na 430Kč, které však zastupitelé neodsouhlasili. Občané, kteří odpad
třídí, by neměli doplácet na ostatní, kteří tak nečiní. Na posledním zasedání zastupitelstva obce byly
předneseny nedostatky občanů při nakládání s odpady (do nádob se dává i takový odpad, který tam nepatří,
např. větve, papír, plasty, biologický odpad; některý odpad se dováží z měst; přistavují se poloprázdné
nádoby). Tyto faktory mají vliv na cenu. Proto se Obecní zastupitelstvo rozhodlo počet a obsah popelnic
monitorovat. Není možné, aby starší lidé nebo sami žijící obyvatelé měli přistaveny dvě vrchovaté nádoby.
Myslím si, že obyvatelé vesnice si s biologickým odpadem umí poradit. Větve je možno vozit na
„skládku u lomu“.
Svoz nadměrného odpadu je pořádán dvakrát ročně, máte tedy možnost se tohoto odpadu zbavit. Pokud si
nevíte rady, jak s některým odpadem naložit, obraťte se na obecní úřad. Bohužel jsme ale všichni svědky
toho, že vyklízení domácností probíhá až po těchto svozech na černou skládku za jezero. V případě
porušení obecně závazné vyhlášky bude přivolána Policie ČR.
Bezohlednost občanů je možno také vidět v blízkosti budoucího areálu nového hřiště, kde se začíná
hromadit odpad ze zahrádek a stavební suť.
Pokud víte, že popelnici naplníte jednou měsíčně, nepřistavujte jí na každý svoz. Nádoby na odpad
uklízejte za své branky a ploty, aby nedocházelo ke zbytečnému vyvážení poloprázdných popelnic.
Kanalizace
Výzvy z operačních programů Životního prostředí na kanalizace byly vyhlášeny, vždy ale s omezením,
které naše obec nesplňuje. Nyní se zpracovává stavební povolení pro stavbu kanalizace a čistírnu
odpadních vod. Další výzva se očekává začátkem roku 2009, která by měla být bez omezení. Potom
budeme moci podat žádost.
Průtah obcí
Špatný stav komunikace vedoucí přes obec bude snad minulostí. Stavba je rozdělena do dvou etap. První
etapa bude probíhat od mostu u transformátoru až po vodojem, druhá od mostu na Znojmo a Křepice. Bude
se začínat druhou etapou (včetně rekonstrukce mostu). Vyřizuje se územní rozhodnutí a stavební povolení.
Protože je komunikace krajská, vyřizuje tyto záležitosti Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje
(SÚS). Pokud vše půjde hladce, stavba by měla začít už příští rok !!! Pokládala by se nová dešťová
kanalizace, na které by se obec podílela finančními prostředky podle výpočtu velikosti přilehlých objektů, a
to určitými procenty. Přípojky dešťové kanalizace jsou rozděleny na část veřejnou a část soukromou.
Veřejná část bude ukončena za chodníkem (platit ji bude obec). Soukromá povede od chodníku po vaši
nemovitost a bude ve vaší režii. Bude potřeba vyřídit územní souhlasy na tyto přípojky. Budu Vás
jednotlivě obcházet a zařizovat potřebná povolení. Týká se to zatím pouze domů u hlavní silnice od Znojma
ke křižovatce u transformátoru a na Křepice po dům Páralových. Mimo dešťové kanalizace se musí položit
i kanalizace splašková, včetně přípojek. Tato činnost bude probíhat obdobně, tak jak při
budování vodovodu. Další část od mostu po vodojem se projektuje a měla by navazovat na předchozí

etapu. Prosím Vás proto o trpělivost a vstřícnost při vyřizování administrativních záležitostí jak s obcí, tak
s pracovníky SÚS Znojmo. V plánu je vybudování nových chodníků, které bude obec financovat
z vlastního rozpočtu.
Internet v obci
Pozornost a rozruch přinesla fáma o zrušení nebo placení internetu, který je pro uživatele zdarma. Na
zastupitelstvu proběhla diskuze i na toto téma. Podnět k ní vzešel ze strany místostarosty Ing. Milana
Šálka. Zřizováním a údržbou sítě věnuje nemalý počet hodin, které mu nejsou řádně zaplaceny. Pro tuto
činnost nemá dostatek času. Snaží se za sebe najít náhradu. Došlo by k určitému paušálnímu placení, které
by ale zaručovalo připojení internetu s vyšší rychlostí. K dnešnímu dni přešlo několik uživatelů k jinému
operátorovi a zařízení se tak odlehčilo. I přesto přetrvává přání některých z Vás o vyšší rychlost internetu i
za cenu zpoplatnění služby. Proto jsme požádali současného provozovatele o navýšení rychlosti. Náklady
Obce na provoz se tím tedy navýší. Toto řešení je provizorní, avšak do budoucna se zpoplatnění
poskytování internetu nevyhneme.
Dotace
V letošním roce jsme požádali opět na Krajském úřadě Jihomoravského kraje o dotaci na úroky z úvěru,
což nám výrazně napomůžeme při postupném splácení úvěru. Poskytnutá dotace byla ve výši 39.000 Kč.
Na nový nátěr podlahy v tělocvičně se nám podařilo získat dotaci ve výši 20.000 Kč. Byla opakovaně
podána žádost na Ministerstvo pro místní rozvoj na ozelenění plochy okolí hřbitova.
Vodovod
V obchodě je vyvěšen seznam občanů, kteří nemají v pořádku nějaké skutečnosti (podpis, platba,
vyzvednutí projektu). Někteří z vás nemají ještě přípojku hotovou. Proto v letošním roce, po domluvě
s panem Kollnerem, chceme ty nejnutnější zrealizovat. Máme za sebou něco málo přes rok provozu
vodovodu, který má ve správě VAS Znojmo. Spolupráce je na dobré úrovni. Finanční stránka provozování
vodovodu je však horší. Celkové náklady provozování za rok se nepodařilo od odběratelů pokrýt. Řada
z vás se připojovala postupně během roku a legalizovaly se již některé stávající přípojky.
Co se týče množství vody ve vrtech, bude vody dostatek i přesto, že jsme museli jeden vrt z důvodu
slabého přítoku a špatné kvality vody odstavit.
Zimní údržba
Chci se v krátkosti zmínit o zimní údržbě chodníků a místních komunikací, ačkoliv toto téma není na
pořadu dne. Poděkování patří těm z Vás, kteří si před svými domy sníh a led odklízejí a usnadňují tak práci
obecnímu úřadu. Ne pokaždé se nám podařilo s nástrahami zimy vypořádat. Přesto jsem nezaznamenal
žádné negativní ohlasy. Poděkování patří p. Karlu Křížovi st. a p. Františku Balíkovi, kteří pracovali ve
prospěch obce mimo pracovní dobu a o víkendech bez nároku na finanční odměnu. Pomohl i
p.
František Ambrozek, který obci věnoval rozmetadlo k posypu. Proto bych jim chtěl touto cestou poděkovat.
Svoz nebezpečného odpadu
Svoz se uskuteční 5.6.2008. Jsou určena sběrná stanoviště, na která můžete shromažďovat odpad. Jedná se
o tato místa: u nové školy, u transformátoru, u hasičské zbrojnice, u Raiffeisenky, u horního fotbalového
hřiště. Podrobné informace najdete na nástěnce v obchodě, na nástěnce na obecním úřadě a na
internetových stránkách obce Mikulovice. Odpad přistavte den před svozem.
Brigáda
Den Země už je minulostí. Přesto bych Vás chtěl vyzvat k účasti na brigádě, která bude zaměřena na
likvidaci nebezpečného odpadu (pneumatiky a elektrozařízení) ze skládky nad „Jezerem“. Uskuteční se ve
středu 4.6., sraz je u skládky v 17:30 hod. Pevnou pracovní obuv a rukavice s sebou.
Změna názvu obce
Zastupitelé obce schválili žádost do Poslanecké sněmovny ČR o znovunavrácení názvu Městys. Podle
zákona o obcích na to máme nárok. Důkazem je listina z roku 1558, kdy nás Ferdinand I. povýšil na
městečko a dal nám právo pořádat trhy. V letošním roce si připomeneme výročí 450 let od této události, ke
které plánujeme oslavy. Změna názvu obce se nedotkne občanů ve vyřizování dokladů, je to pouze dědictví
a připomínka snahy našich předků tento statut získat.

Zábor veřejného prostranství
Zastupitelstvo Obce Mikulovice schválilo obecně závaznou vyhlášku o záboru veřejného prostranství.
Upozorňujeme tedy občany, kteří trvale mají uskladněný jakýkoliv materiál, techniku, stroje, apod. na
veřejném prostranství, aby je z těchto prostor odklidili. Dbejte prosím na vzhled veřejného prostranství i
mimo hlavní dění obce. Užívání veřejného prostranství je dle této vyhlášky zpoplatněno.
Výstavba inženýrských sítí
Protože chceme do obce přivést mladé lidi, rozhodli jsme se připravit na obecním pozemku v lokalitě “Na
kopcích“ v třešňovém sadu inženýrské sítě pro výstavbu rodinných domů. Máme v plánu zajistit rozvod
elektřiny, vody a plynu. Cena stavebních pozemků se pak bude odvíjet od výše nákladů na pořízení těchto
sítí.
Příspěvkové organizace
Základní a Mateřská škola pořádaly zápisy. Do 1.třídy ZŠ se přihlásilo pouze 12 dětí. Naopak do MŠ bylo
zapsáno 17 nových dětí. Proto bude otevřena další třída, abychom mohli uspokojit požadavek všech rodičů.
V MŠ je od 15:30 h přístupné dětské hřiště, které je určeno dětem ve věku od 3 do
7 let, a to pouze za
doprovodu rodičů a dodržování provozního řádu.
ZŠ obdržela dotaci na ozelenění plochy před školou a zakoupení pomůcek pro výuku.
Kultura a sport
Dotaci obdržel také včelařský spolek, který vybuduje stezku s naučnými tabulemi
o včelařství.
Výrazného úspěchu dosáhla Jana Vejlupková v soutěži „Zlatá včela. Uskutečnily se tyto kulturní akce:
plesy, masopustní veselice, maškarní karneval, Vítání jara, zájezd na Flóru Olomouc, pouť na Marečka,
pálení čarodějnic a další. Nejbližší připravovaná akce je Dětský den 1.6. od 14:00 h.
Fotbal: muži vedou tabulku 3.třídy a jsou adepty na postup do okresního přeboru; dorost je v krajské
soutěži předposlední; žáci poslední v okresním přeboru a přípravka předposlední rovněž v okresním
přeboru.

Návrh závěrečného účtu
Na základě zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územích rozpočtů zveřejňuje Obec
Mikulovice návrh na závěrečný účet obce za rok 2007.

1. Schválené rozpočtové příjmy v roce 2007 činily 6.909.100,- Kč, skutečnost roku 2007 byla
10.906.954,85 Kč – rozpočtové příjmy byly splněny na 115,07 %.
2. Schválené rozpočtové výdaje v roce 2007 činily 5.697.900,- Kč, tyto výdaje byly čerpány ve výši
9.391.698,03 Kč.
Zůstatky na účtech obce v roce 2007 činily:
KB Znojmo
ČSOB Znojmo
ČS spořitelna
Depozitní účet
Úvěr (vodovod, tur. stezka, nástavba OÚ)
Úvěr na 14 byt. jednotek
Úvěr vodovod Mikulovice

25.542,84 Kč
235.389,58 Kč
43.211,73 Kč
145.338,00 Kč
-752.200,00 Kč
-753.600,00 Kč
-1.991.200,00 Kč

Hodnocení plnění rozpočtu – rok 2007
schválený rozpočet rozpočet po změnách
výsledek od poč. roku % Č/RU
Příjmy:
Daňové příjmy, popl. a dotace
5.403.700,7.418.000,9.038.077,29
121,84
Obnovitelné zdroje, energie,
180.000,180.000,00
100,00
pitná voda
683.000,683.000,607.960,00
89,01
Zájmová čin. v kultuře
10.000,10.000,12.950,00
129,50
Pronájem tělocvičny
25.000,25.000,16.575,00
66,30
Pronájem zdrav. střediska
18.000,18.000,18.204,09
101,13
Pronájem byt. hospodářství
351.400,351.400,337.460,00
96,03
Nebytové hospodářství
6.000,51.000,78.659,65
154,23
Pohřebnictví
5.000,55.000,55.102,00
100,19
Komunální sl. a rozvoj
171.000,171.000,193.509,18
113,16

Svoz ost. odpadů
Činnost místní správy
Příjmy z fin. operací
Celkem příjmy:

210.000,26.000,-

210.000,306.000,-

12.221,50
55.333,25
300.902,89

26,35
98,33

6.909.100,-

9.478.400,-

10.906.954,85

115,07

schválený rozpočet
Výdaje:
Silnice
Zálež. pozem. komunikací
Pitná voda
Předškolní zař.
Základní školy
Činnosti knihovnické
Ostatní záležitosti kultury
Rozhlas a televize
Zájmová činnost v kultuře
Věcné dary
Ostatní těl. činnost
Využití voln. času dětí
Ostatní ambulantní péče
Bytové hospodářství
Nebytové hospodářství
Veřejné osvětlení
Pohřebnictví
Územní plánování
Komunální služby a rozvoj
Ostatní zálež. bydlení
Svoz nebezp. odpadů
Svoz komun. odpadů
Ostatní nakládání s odpady
Odpady - služby
Chráněné části přírody
Péče o veřejnou zeleň
Domovy a pensiony
Požární ochrana
Zastupitelstva obcí
Činnost místní správy
Služby peněž. ústavů
Pojištění budov
Převody vl. rozpočt. účtům
FIN-vypořádání min. let
Celkem výdaje:

8.100,846.300,700.000,4.500,14.000,13.200,50.800,46.500,95.000,27.500,75.000,3.000,141.900,1.489.000,19.400,30.000,220.000,35.000,24.200,17.000,35.000,810.000,870.200,30.000,70.000,*
5.697.900,-

rozpočet po změnách

výsledek od poč. roku

62.000,18.200,991.700,1.506.000,756.200,4.500,1.000,2.000,20.900,16.200,70.800,244.200,26.500,109.400,50.000,2.000,141.900,1.709.100,20.000,30.300,221.500,49.800,17.000,24.200,34.500,1.000,44.000,891.600,1.075.700,30.000,70.000,4.000,*
8.253.300,-

61.880,00
14.226,00
952.512,80
1.505.904,00
742.318,50
4.030,50
55,00
3.763,00
19.437,62
13.500,00
62.445,00
244.114,00
17.047,01
106.166,72
45.971,90
59.000,00
1.522.331,05
19.360,00
30.272,00
199.659,50
49,791,00
16.958,00
17.857,50
31.960,50
1.000,00
33.466,00
885.495,63
1.016.739,64
29.429,00
27.297,00
1.650.000,00
3.268,66
*
9.391.698,03

% Č/RU
99,81
78,16
96,05
99,99
98,16
89,57
5,50
88,15
93,00
83,33
88,20
99,96
64,33
97,04
91,94
41,58
89,07
96,80
99,91
90,14
99,98
99,75
73,79
92,64
100,00
75,89
99,32
94,52
98,10
39,00
81,72
*
113,79

*Z důvodu nedostatku místa nebyly ve výdajích uváděny některé menší položky

Výsledek hospodaření obce k 31.12.2007 byl: - 3.012.855,85 Kč.
Obec Mikulovice obdržela neinvestiční dotaci na aktivní politiku zaměstnanosti ve výši 215.154,00 Kč,
která byla na tento účel vyčerpána v plné výši.
Neinvestiční dotace z Krajského úřadu Jihomoravského kraje činily na úroky z úvěru ve výši 99.000,Kč. Základ pro stanovení výše dotace byl 142.000,- Kč. Dotace nebyla vyčerpaná v plné výši a na účet
Jihomoravského kraje byla zaslaná vratka ve výši 2019,69 Kč, protože jsme přesně neodhadli výši
úroků za rok 2006.
Z rozpočtu Jihomoravského kraje byla poskytnuta dotace pro jednotku SDH ve výši 1.365,- Kč. Byla
vyčerpána v plné výši.
Investiční dotace
na vybudování „Dětského hřiště v Mikulovicích“, která byla poskytnuta
z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 171.000,- Kč, byla vyčerpána v plné výši. Vlastní zdroje
činily 73.114,- Kč. Celková hodnota díla je 244.114,- Kč.
Neinvestiční dotace na opravu budovy Mateřské školy v Mikulovicích, která byla poskytnuta
z Ministerstva financí ČR ve výši 1.500.000,- Kč, byla vyčerpána v plné výši.

Neinvestiční příspěvek ve výši 50.000,- Kč byl poskytnut z Ministerstva financí na vybudování
kontaktního místa CZECH POINT. Dotace byla vyčerpána v plné výši.
V roce 2007 byla ukončena akce „Stavební úpravy bývalého hostince na parcele č.162“. Dotace činila
900.000,00 Kč a byla vyčerpána v plné výši. Vlastní zdroje činily v roce 2006 - 1.044.990,20 Kč, v roce
2007 - 496.072,10 Kč.
V roce 2007 byla ukončena akce „Přestavba objektu č.p.131 na turistickou ubytovnu.
Dotace činila 900.000,00 Kč a byla vyčerpána v plné výši. Vlastní zdroje činily v roce 2006986.098,66 Kč, v roce 2007 - 204.380,00 Kč.
Dotace od obcí na žáka činily v roce 2007: 364.473,- Kč a byly převedeny na účet Základní školy a
Mateřské školy Mikulovice, příspěvkové organizace.
V roce 2007 obec Mikulovice obdržela příspěvek na výkon státní správy ve výši: 78.740,- Kč a
příspěvek na školství ve výši: 247.377,- Kč.
Běžné příjmy obce v roce 2007 byly čerpány na běžné opravy a udržování majetku obce.
Finanční výbor ve složení: Klouda Jiří, Vrbková Ladislava a Stanislav Milan
hospodaření dne :
12.2.2007 – kontrola úč. dokladů, kontr. plnění rozpočtu, stav zůstatku v pokladně
18.5.2007 – kontrola rozpočtu, účetních dokladů
21.9.2007 – kontrola účetních dokladů, kontrola dotací
7.12.2007 – kontrola rozpočt. opatření, úč. dokladů, stav fin.prostředků na účtech

provedl kontrolu

Kontrolní výbor ve složení: Dvořák Jaroslav, Dobešová Božena, Hellinger Ladislav provedl kontrolu
dne 14.02.2007: kontrola zápisů z jednání OZ, kontrola usnesení z průběhu OZ, kontrola směrnice na
svoz komunálního odpadu,
23.5.2007 - kontrola zápisů, usnesení a kontrola zápisů z finančního výboru
26.9.2007 - kontrola zápisů z jednání ZOM, kontrola usnesení
30.11.2007 - kontrola zápisů z jednání ZOM, kontrola usnesení, kontrola zápisů z finančního výboru
Hospodaření s majetkem obce – inventarizace majetku obce byla provedena na základě příkazu starosty
ze dne 2.11.2007 a byla podložena inventarizačními soupisy majetku. Dokladová inventarizace účtů
včetně pohledávek a závazků byla rovněž provedena.
Byl porovnán stav fyzický (skutečný) se stavem účetním. V průběhu inventarizace nebyly zjištěny
přebytky, manka ani škody.
Výsledky inventarizace byly projednány v zastupitelstvu obce 7.3 .2008.
Zhodnocení hospodaření Základní školy Mikulovice, příspěvkové organizace :
Rozpočtové příjmy v roce 2007 činily 8.748.400,-- Kč,
Skutečnost roku 2007 byla 8.883.437,82 Kč
Rozpočtové výdaje v roce 2007 činily 8.748.400,-- Kč,
skutečnost v roce 2007 byla 9.022.504,58 Kč
Hospodářský výsledek ZŠ Mikulovice za rok 2007 : Hospodářský výsledek k 31.12.2007 skončil
ztrátou
- 139.066,76 Kč a z vedlejší činnosti kladný hospodářský výsledek + 1.619,50 Kč tj. dohromady
ztráta ve výši - 137.447,29 Kč. Hospodářský výsledek z VČ / +1.619.50 Kč/ byl převeden na účet
932 – nerozdělení ztráta z min. období / 26.676,97 Kč / k částečné úhradě z minulých období.
Na účet 932 byla převedena ztráta z roku 2007 / - 139.066,76 Kč /.
Nový zůstatek na účtu 932 činí: 177.162,03 Kč.
Schváleno ZOM dne 07.03.2008

Návrh závěrečného účtu DSO Sever Znojemska za rok 2007 byl bez připomínek občanů schválen
výborem svazku dne 29.04.2007. Po schválení se stal závěrečným účtem dobrovolného svazku obcí
Sever Znojemska za rok 2007.
Vedení účetnictví
Obec Mikulovice v roce 2007 účtovala v plném rozsahu účetnictví v souladu se zákonem č.563/1991
Sb., o účetnictví, v platném znění.
Přílohou k závěrečnému účtu Obce Mikulovice je zpráva o zpráva o výsledku přezkoumání
hospodaření za rok 2007, které provedl Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, odbor kontrolní a
právní, oddělení přezkumu obcí se závěrem: nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Dílčí přezkoumání
hospodaření proběhlo dne 31.října 2007, konečné přezkoumání hospodaření se uskutečnilo dne
6.května 2008.
Přezkum hospodaření Obce Mikulovice byl proveden za období od 01.01.2007 do 31.12.2007.
S celým obsahem závěrečného účtu je možné se seznámit v kanceláři Obecního úřadu v Mikulovicích
v úřední dny - Po
7.00 - 15.30 hod., St 7.00 - 15.30 hod. po dobu vyvěšení návrhu závěrečného
účtu Obce Mikulovice.
Vyvěšeno:

12. 5. 2008

Karel Kříž-starosta obce Mikulovice

(3. místo pro Janu Vejlupkovou v soutěži Zlatá včela 3.5.2008 v Dolních Kounicích)

(Vítání Jara - zábavné odpoledne pro děti 30.3.2008)

Společenská rubrika
(údaje jsou uváděny od ledna do dubna 2008)

Narození 2008
Denis Sklenář, č.p. 102, nar. 04.01.2008
Aneta Fendrichová, č.p. 36, nar. 15.03.2008
Barbora Votavová, č.p. 245, nar. 25.04.2008
Úmrtí 2008
František Ambrosek, č.p. 182, zemřel 01.03.2008
Radoslav Roth, č.p. 198, zemřel 01.04.2008
Pavel Vyskočil, č.p. 158, zemřel 05.04.2008
Otilie Málková, č.p. 95, zemřel 20.04.2008
Sňatky 2008
od ledna do dubna 2008 - žádné
Blahopřáli jsme
Štefania Kolmanová
Rupert Weiss
František Ambrosek
Marie Švédová
Františka Stáňová
Marie Havlíková
Anna Souralová
Jarmila Sklenská
Vlasta Čurdová
Marie Páralová
Milada Caklová

Padesátiny oslavili
č.p.
88
204
182
101
203
4
149
211
48
14
47

věk
75
70
70
89
94
75
82
60
84
70
84

Jaromír Plíšek
Petr Auer
Eva Plachá
Pavel Doležal
Ladislava Vrbková
Zdeněk Hlaváč

č.p.
218
225
222
103
205
76

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
Evidováno ministerstvem kultury pod číslem: MK ČR E 18105.
© 2007 Autor textu: Karel Kříž; Graf. zprac., autor křížovky: Petr Šoba; Vyšlo nákladem 300 výtisků.

Letos oslaví naše obec Mikulovice 450 let od . . . (dokončení v tajence)
POMŮCKY:
KAMP, KTT,
AARA, IT,
AREKA

SEHNAT

1. DÍL
TAJENKY

LYŽAŘSKÁ
VĚTROVKA

KÓD
LETIŠTĚ
KITTILA

MOŘSKÁ
VYDRA

OZNAČENÍ
MOUKY

SLABOST

2. DÍL
TAJENKY

NÁDOBA
U STUDNY

ŠIKMO
(ZAST.)

PROTIKLAD

TAKOVÉ
MNOŽSTVÍ

ZNAČKA
HOŘČICE

CELNÍ
KÓD ITÁLIE
SLOVENSKY
"JAK"

DÁT
SVOLENÍ

PŘEDSTAV.
KLÁŠTERA

BOTA

ZPŮSOBOVAT
UTRPENÍ

PÍSEMNÉ
ČLÁNKY
DVOJICE
CVIČENCŮ
ZA SEBOU

OBYVATEL
AŠE

SPOJENÍ
TRÁMŮ

DOPROVOD
SLOVENSKY
"STATEK"

HRDINA

ÚSILÍ

ŽEN. JM.
(11. 5.)

STAROČESKÉ
ZÁJMENO

VYŘAZENÉ
SPISY
999
(ŘÍMSKY)

SKLIČOVATI

SKÁKAVÝ
HMYZ
STŘEDISKO
CENNÝCH
PAPÍRŮ

POPRAVČÍ
VLÁKNA
BAVLNÍKU OBYVATEL
LAOSU

ZRUČNOST
ZNAČKA
KOSMETIKY

ROZKOŠE

HŘIŠTĚ
PRO TENIS

DRUH
PALMY

KRUTOVLÁDA

OSYCHAT
NA
POVRCHU

ŠVÝCAR.
ŘEKA

POKLADNA
ROSTLINNÁ
DROGA
JAKO JED
ZÁKL.
ČÍSLOVKA

RUSKY
"HLE"

INIC.
HERCE
SOBOTY

RODINNÝ
DRUH
SPZ
MĚLNÍKA

3. DÍL
TAJENKY

ŽENSKÉ
JMÉNO
(17. 5.)

SHAKESPEAROVA
TITUL.
POSTAVA

Správné odpovědi zasílejte či doneste do 13.6.2008 na Obecní úřad Mikulovice, 671 33 či pošlete elektronicky na mail:
obec.mikulovice@tiscali.cz. První tři vylosovaní získají cestovní designovou tašku od Daniela Hechtera. Losování proběhne na obecním
úřadě v pondělí 16.6.2008 za účasti starosty Obce Mikulovice.

