MIKULOVICKÝ
ZPRAVODAJ
č. 2 / 2008

Po dovolených a prázdninách přichází do vašich rukou další číslo zpravodaje. V nadcházejícím měsíci se
budou konat volby do Parlamentu ČR a to do Senátu a do zastupitelstva Jihomoravského kraje. Volby budou
17.-18.10.2008. Věnujeme tomu článek.

Územní plán obce
Ve čtvrtek 25.9.2008 v 18:00 hod. proběhne v sále Kulturního domu v Mikulovicích veřejné projednání
návrhu územního plánu Mikulovice (dále ÚP). Od 27.8.2008 je k nahlédnutí na úřadu městyse. Zájem by
měli mít zejména občané, firmy, živnostníci, co plánují na našem katastru jakékoliv aktivity, které potřebují
povolování a posuzování úřadů a institucí. Tyto připomínky mohou být z důvodu pozdní reakce už
bezpředmětné, ale je možno prokonzultovat různé záměry již navržené v návrhu ÚP obce s projektantem
plánu panem ing.arch.Poláčkem. Budou přítomni i zástupci odboru rozvoje Městského úřadu Znojmo, kteří
ÚP na naši žádost pořizují. Dostavte se proto ve vlastním zájmu na projednání, aby nevznikaly v budoucnu
při realizaci některých staveb problémy s vlastníky pozemků a další nesrovnalosti.

Oprava silnice do Horních Dunajovic
V měsíci srpnu nám zkomplikovala dopravu oprava komunikace II 398 od značky Mikulovice po křižovatku
Horní Dunajovice, Vítonice. Silnice je krajská, tudíž jdou peníze na její opravu z Jm.kraje, respektive
evropských fondů. Tento úsek je opravován dvěma firmami, proto ještě nedodělky trvají, smluvně je vše
zatím v pořádku. Do půlky října by měla být silnice i s krajnicemi hotová.

Průtah obcí
Na takto opravenou silnici bychom mohli navázat i v našem městysi příští rok, kdy by se měla začít
realizovat II. stavba průtahu (od Znojma do Křepic). Realizace do roku 2010 by měla být jistá. Horní část
komunikace (od kostela po vodojem) se projektuje a připravují se souhlasy od občanů v těchto místech
s vydáním stavebního povolení. Na dobré cestě je možnost projektovat i zbývající část průtahu, a to od
kostela po křižovatku do Křepic.

Kanalizace
Nyní je znám termín výzvy z Operačního programu Životního prostředí. Měl by jím být únor-březen 2009.
Od té doby budeme mít možnost podat žádost o dotaci z evropských fondů. Jelikož je projektová
dokumentace z roku 2005 a některé části v dokumentaci nejsou vyprojektovány, leží na posouzení a případné
dořešení v projekční kanceláři. VAS Znojmo bude zpracovávat podklady pro vodoprávní a stavební povolení
tak, abychom byli připraveni stavět i za předpokladu, že s dotací neuspějeme a bude zapotřebí v rámci
opravy průtahu kanalizaci vybudovat.

Vlajka městyse
Na srpnovém zasedání zastupitelů městyse jsme schválili návrh vlajky městyse. Návrhy nám vypracoval pan
Mgr. Jan Tejkal, zabývající se heraldickou tvorbou. Než nám ji schválí a udělí předseda Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR, je zapotřebí vyjádření podvýboru pro heraldiku a vexilologii Poslanecké
sněmovny k návrhu a musí být schválen ze strany městyse. To vše již proběhlo, žádost je zaslaná k rukám
předsedy Parlamentu ČR a čekáme tedy na schválení.

Městys Mikulovice
Na tento název si musíme začít zvykat. Od 27.6.2008 jsme jmenováni opět městysem. Jak již zaznělo
v minulém čísle zpravodaje, nebude to mít žádný finanční dopad na občany ani na chod úřadu městyse.
Jediné výdaje jsou za výrobu razítek a výměny označníků na budovách městyse.

Volby
Milí spoluobčané, pomalu se blíží letošní volby do zastupitelstev krajů a do Senátu Parlamentu ČR, proto mi
dovolte uvést k nim pár informací. Společné volby proběhnou v pátek 17.10.2008 od 14.00h do 22.00h a
v sobotu 18.10.2008 od 8.00h do 14.00h. Seznam kandidátů si již teď můžete prohlédnout na webových
stránkách městyse www.mikulovice.eu v sekci volby nebo jsou k dispozici k nahlédnutí v kanceláři úřadu
městyse Mikulovice. Hlasovací lístky obdržíte nejpozději 3 dny před volbami v modrých obálkách. Pro
samotné hlasování ve volební místnosti obdržíte dvě obálky (žlutou a šedou). Žlutá obálka je určena pro
hlasovací lístek pro volby do Senátu Parlamentu ČR, šedou obálku použijete pro hlasovací lístek pro
volby do zastupitelstev krajů. Tuto informaci prosím berte na vědomí, v případě prohození lístků bude
hlas považován za neplatný! Další věcí, kterou musíte dle zákona o volbách do zastupitelstev krajů
č.130/2000 Sb. § 31 odst.5 učinit, je prokázat svoji totožnost, není to tedy šikana členů okrskové volební
komise, stejně tak jako odebrat se do prostoru za plentou (§ 32 odst. 3 zák. č. 130/2000 Sb.). Svoji totožnost
je tedy nutno prokázat bez ohledu na to, jestli vás členové okrskové volební komise znají či nikoliv,
občanský průkaz si proto vezměte prosím s sebou. Dle § 31 odst.7 výše zmíněného zákona může volič
požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů obecní úřad o to, aby mohl hlasovat mimo volební
místnost v rámci územního obvodu volebního okrsku. Tuto žádost může za Vás např. nahlásit soused v den
voleb ve volební místnosti. Okrsková volební komise na tomto základě vyšle k voliči 2 své členy a umožní
mu v jeho domě, v rámci možností, hlasovat tajně. V případě, že budete ve dnech voleb mimo svůj volební
okrsek (obec Mikulovice) můžete písemně či osobně požádat úřad městyse Mikulovice o vydání voličského
průkazu.Ten vám bude vydán nejdříve 15 dnů před volbami. Voličský průkaz lze použít pouze v rámci
senátního volebního obvodu č.54 (okr. Znojmo + 4obce okr. Brno-venkov). Tedy voličský průkaz můžete
použít pouze pro volby do senátu. Budete-li tedy hlasovat na voličský průkaz mimo Mikulovice, můžete
dát hlas pouze pro volby do Senátu, nikoliv pro volby do zastupitelstev krajů! Nemohu zde uvést
všechny skutečnosti, které se týkají společných voleb, upozornil jsem na ty nejdůležitější a pro vás užitečné
informace. V případě dalších dotazů ohledně voleb se prosím obracejte na úřad městyse
Mikulovice.
Petr Šoba - (zapisovatel okrskové volební komise)

Internet v městysi
Od června jsme navýšili rychlost na 3 Mbps z rozpočtu městyse. V tomto měsíci byl na nové škole
nainstalován druhý vysílač ve směru na kostel. Část uživatelů byla přepojena na tento vysílač. Dále bychom
během podzimu chtěli spustit ještě třetí vysílač v opačném směru. Jelikož tyto práce a materiál už platí pan
Šálek a po velké bouři některých občanů ohledně placení provozovatele měsíčním paušálem, bych touto
cestou chtěl oslovit uživatele „obecního“ internetu o finanční pomoc na nákup materiálu na tento vysílač a
zaplacení již instalovaného druhého vysílače (majetek pana Šálka). Ten vás při příležitostném setkání osloví.

Ozelenění plochy u hřbitova
Mnozí z Vás si všimli terénních prací u hřbitova. Je to díky dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj, která
nám dává možnost zvelebit a oživit plochu u hřbitova, kterou jsme si zvolili jako potřebnou a důstojnou této
změně. Podél hřbitovní zdi budou vysázeny záhony keřů, stromků a květin, z druhé strany plochy bude živý
plot oddělující silnici a ploty zahrad. Od „Sapiků“ nahoru mezi záhonem a živým plotem povede zpevněná
cestička. Vyčistili jsme místo, kde se začala rozvíjet „černá skládka“, tam budou vysázeny rovněž keře, a tak
bychom měli zabránit opětovnému vznikání skládky. Při té příležitosti byl proveden zdravotní a bezpečnostní
řez u kaštanu na hřbitově, stromů podél zdi mimo hřbitov a rovněž u topolu, kterému jsme tímto prodloužili
životnost místo plánovaného pokácení. Ořezané větve ale značí rozšiřující se hnilobu.

Fotovoltaická elektrárna
Znojemsko je pro výrobu sluneční energie ideálním místem. Zájem projevil pan Matuštík, kterému jsme
záměr schválili. Z důvodu zaplněné kapacity, kterou musíte u společnosti Eon zablokovat, je realizace
elektrárny zatím v nedohlednu.

Odpadové hospodářství
Měli jsme možnost rozšířit, zájem ze strany občanů také byl, nádoby na papír, toho jsme využili a jsou už
v provozu. Změnilo se stanoviště kontejneru na plast u ZŠ Mikulovice, nyní je na rohu malého hřiště pod
lípou. Co nás ale pořád trápí, je nesešlapování PET lahví. Některé nejsou vůbec zmáčklé a některé jenom tak,
aby se neřeklo. Je to znát zejména v letních měsících, kdy kapacita kontejneru nestačí a každé místečko se
hodí. Kdo nevlastníte originál lis na lahve, sešlapujte je při povoleném víčku a po sešlápnutí jej opět
utáhněte. Není to tak složité. Ušetříte práci a prostředky obci, a tím i nám všem, nehledě na pořádek kolem
nádob. Změna nastala i u hřbitova. Nádoby jsou umístěny při výjezdu z parkoviště směrem na H.Dunajovice
u plotu Vorlových. Učinili jsme tak z důvodu lepší dostupnosti svozové firmy a z estetického hlediska nebylo
vhodné jejich umístění u vchodu. Pro Vás starší je to náročnější, ale kontejnery jsou stejně přístupné jako
dříve vlečka.
Co se týče svozu komunálního odpadu, opět zdůrazňuji: Třiďte odpad v co největší míře!!! Odvoz každé
přistavené nádoby se platí a nezáleží na tom, zda je plná, nebo je částečně zaplněná.om v ní je pouze
čtvrtina! To si musíme uvědomit, abychom se nedivili razantnímu nárůstu cen za odvoz odpadu, v příštím
roce. Chystá se opět svoz nadměrného odpadu a sběr železa, vše pravděpodobně v měsíci říjnu.

E-Box
Ve vestibulu úřadu městyse je umístěna nádoba tzv. E-Box, který je zapotřebí využít při zbavování se drobné
elektroniky. V rámci třídění odpadů jsme tento box využili. Je zcela zdarma jak pro Vás, tak i pro potřeby
městyse, proto by byla škoda jej nevyužít, a tak pomoci přírodě. Není určen pro vhazování baterií, zářivek a
dalších, spíše pro mobilní telefony, fény, kalkulačky a podobnou drobnou elektroniku. Na letáku v obchodě
jsou bližší informace.

POZOR !!! Krádeže železa
Vážení občané, dobrá cena železa je inspirací pro zloděje. Ti se tím živí a nemají žádný soucit a zábrany.
Krade se většinou brzy ráno a formou objíždění po městysi a humnech a berou vše, co se jim hodí. Na
velikost nehledí a není ani problém odstranit oplocení, nebo jakýmkoliv způsobem věc znehodnotit tak, aby
nebyl problém ji odvézt. Ztrácí se oračky, poklopy, roury aj. Přestože se pachatel našel, spíše jsem si ho
musel vypátrat sám, nezdržuje se na jednom místě, a proto Vás žádám o pomoc. Kdybyste viděli projíždět
obcí, nebo humny bílou dodávku, volejte mně – starostovi nebo přímo do služebny v Jevišovicích 515 231
133 v kteroukoliv hodinu.

Zábor veřejného prostranství
Už podruhé upozorňujeme občany, zejména ty, co podnikají v zemědělství a mají svoji mechanizaci
odstavenou pravidelně na pozemcích městyse, že existuje vyhláška městyse tohoto typu a je za to vybírán
poplatek! Vzhledem k blížícím se slavnostem a posvícení je zapotřebí kolem vašich stavení uklidit a
odstranit tím i tento problém. Za to předem děkuji.

Pohyb psů
Upozorňuji na zvýšený pohyb psů bez vodítka a košíku. Znepříjemňuje to život občanům, kterým pes sedí u
vchodu a nebo je míjí při chůzi. I když máte jako majitelé pocit, že nic nedělá a nikomu neublíží,
můžete se mýlit. Je to zvíře nevyzpytatelné, až se stane úraz nebo cokoliv jiného, je už pozdě. Jako
majitelé za psa zodpovídáte a musíte zabezpečit obydlí tak, aby nedocházelo k toulání podle vyhlášky, která
upravuje volný pohyb psů.

Zasíťování pozemků
V příštím roce bude dokončena druhá etapa prodloužení plynovodu ke Křížům ml. a Saletům. Samozřejmě
vyvstaly názory: „starosta si dělá plyn za obecní“ atd. Ano obec to zaplatit musela, protože přípojky se tak
dlouhé nesmí realizovat, ale plynárenská společnost od nás řad vykoupila za stejné peníze, za které se
realizovala I.etapa. Náklady činily 125.500,- a částka 125.000,-Kč nám byla vrácena. Financovali jsme
projektovou dokumentaci ve výši 14.000,-Kč. Firma byla vybrána ve výběrovém řízení a schválena
zastupiteli.
V roce 2009 by se měly rozjet práce na zasíťování lokality na kopcích a projekčně a stavebně ještě není
dořešeno prodloužení plynovodu ke Smrčkům ml., kde plyn rovněž není zaveden.
S blížícím se Václavským posvícením spojeným s oslavami povýšení naší obce na městys apeluji na Vás,
rodiče: “Podpořte vaše děti, které mohou jít zavádět, aby šly a staly se budoucností místních tradic.“
Informace budou na plakátech a časový harmonogram mládeže pro přípravy na posvícení je následující:
pátek - odjezd pro máji 16:30 h od KD, sobota - stavění máje 8:00 h.

Výzvy občanům
•

Prosíme občany, kteří ještě neuhradili poplatek za svoz odpadu či za psa, aby tak učinili
v nejbližších dnech.

•

Taktéž vyzýváme všechny, kteří dostali složenku k zaplacení hrobu, aby s platbou
neotáleli.

•

Občané, kteří ještě nemají všechny papírové záležitosti týkající se vodovodních přípojek
v pořádku, dostavte se na úřad městyse, abychom mohli dát tyto věci do pořádku.

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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Společenská rubrika
(údaje jsou uváděny od května do srpna 2008)

Narození 2008
Alena Růžičková, č.p. 8, nar. 23.06.2008

Pavlína Nečasová, č.p. 26, nar. 17.07.2008

Sňatky 2008
Roman Fruhwirt a Zdislava Zimová (červenec 2008)

Blahopřáli jsme

Padesátiny oslavili

č.p.
Ferdinand Kolman 88
Bohumil Vala
190
Marie Petrželková 69
Emilie
63
Helingerová
Jan Dvořák
21
Terezie Kolmanová138
Klotilda
194
Tomášková
9
Josef Petera
165
Alois Nahodil
99
Bohuslava
213
Vyklická
215
Karel Kříž
45
Jana Pavelková
207
Růžena Rothová 205
Ludvík Černík
101
Vladimíra Huňová 243
Josef Švéda
169
Marie Vodinská
27
Bořivoj Jelínek
16
Marie Rothová
28
Jaroslav Stanislav 116
Josef Lehner
Marie Černá

věk
81
60
75
70

č.p.
František Cakl
50
Jiří Klouda
139
Bohumil Sklenář 36
Jarmila Smrčková 189

75 Františka Veselá 67
83
86
75
80
75
60
60
91
75
70
91
83
80
84
65
75
81

Zveme Vás do ... (dokončení v tajence)
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Správné odpovědi zasílejte či doneste do 15.10.2008 na úřad městyse Mikulovice, 671 33 či pošlete elektronicky na mail:
obec.mikulovice@tiscali.cz. První vylosovaný získá sportovní batoh od Daniela Hechtera. Další dva vyhrávají láhev sektu, kterou věnoval p. Josef
Tesařík. Losování proběhne na obecním úřadě ve středu 16.10.2008 za účasti starosty Městyse Mikulovice.

