MIKULOVICKÝ
ZPRAVODAJ
č. 1 / 2009

(Masopust 21. 2. 2009)
Máme tu jaro a s ním přichází další číslo našeho zpravodaje, a to znamená souhrn událostí za první čtyři měsíce
roku 2009.

Oprava silnice
V posledních číslech je zmiňována oprava hlavní silnice. Ano, tato rozsáhlá akce je pro nás jednou z klíčových.
Za čtyři měsíce od vydání posledního čísla zpravodaje se chystaná akce posunula o něco kupředu. Na druhou
stavbu (od Páralů k mostu a na Znojmo) je vydané stavební povolení, včetně objektů, které financuje
městys.Termín realizace se rovněž posouvá o krok dopředu, a to na rok 2010. Rozpočet na tuto etapu je 35 mil.
Kč pro Správu a údržbu silnic, p.o.(SÚS) a náš podíl na této stavbě je 6,8 mil.Kč.
První etapa opravy hlavní silnice je úsek od mostu u smíšeného zboží po vodojem. Ta je z důvodu výkupu dvou
domů rozdělena na část „A“ a „B“. Část „A“ je vyprojektovaná a v těchto dnech se pracuje na části „B“- od domu
pana A.Helingera po zmiňovaný most. Projektová dokumentace bude odevzdána do konce října a po té se vyřídí

stavební povolení na kompletní I.etapu stavby. Náklady na část „A“ se v tomto případě pohybují 33,4 mil. Kč pro
SÚS a 8,7 mil. Kč pro městys. Na část „B“ není prozatím částka známá.

Svoz komunálního odpadu
Od 1.května začala svozová firma AVE komunální služby, s.r.o. svážet pouze nádoby označené samolepkami,
které obdržíte při úhradě poplatku za svoz komunálního odpadu. Dle vyhlášky by měla být zaplacená polovina
částky ze 450,-Kč do konce března a druhá do konce září. Setkali jsme se s různými náměty od občanů, jak
systém ještě vylepšit, aby byl spravedlivější, a občas s nevolí některých občanů a naopak. Blíží se termín svozu
objemného odpadu, ten bude probíhat 29.5.2009 stejným systémem jako u svozu komunálního odpadu, tzn.od
každého domu, a 4.6. se uskuteční svoz nebezpečného odpadu, z předem určených stanovišť, kam odpad můžete
odnést. Připomínám důsledné sešlápnutí PET lahví, které přijdou vhodit do kontejnerů k tomu určených. Svozová
firma nás upozorňuje na spousty poházených obalů mimo nádoby, které nejsou vždy sešlápnuté a zabírají místo
v nádobě.

Informační tabule
Vandalové, kteří ničili tabule a také rozhlednu u jezera, byli dopadeni. Někteří si prohřešek odpracovali při
instalaci poničených tabulí, dalšího čeká přestupkové řízení. Doufejme, že další „řádění“ pomine a informace na
tabulích budou všem k dispozici.

Finanční krize

„Finanční krize“ má dopad i na náš rozpočet. Od počátku roku 2009 jsme obdrželi nyní ke konci dubna o
147.000,- Kč méně z Finančního úřadu, než ke stejnému datu v roce 2008. Naplňují se tedy předpoklady, které
hovoří o 10-ti % snížení příjmů obecních rozpočtů, tj. v přepočtu cca.o 550.000,-Kč méně, než v minulém období.
Dofinancování některých projektů, na které jsme žádali finanční prostředky, bude tedy obtížnější.

Internet v obci
Některým z vás se dostal do ruky leták od firmy FlexiNet s.r.o., nebo jste slyšeli v hlášení místního rozhlasu
nabídku od Jaronetu. Obě společnosti Vám nabízí za měsíční poplatek lepší služby, než poskytuje „obecní“
internet. V prvním případě se jedná o odloučenou firmu od SkyNetu s.r.o., který poskytuje služby doposud,
v druhém případě se jedná o firmu z Jaroměřic n. R.

Kanalizace a ČOV v městysi
Radostná zpráva přišla pro potencionální žadatele z Ministerstva životního prostředí, které zveřejnilo nový
harmonogram výzev. Mezi potencionální žadatele patříme i my, to znamená, že v říjnu, kdy bude výzva k podání
žádosti vyhlášená, můžeme žádost podat. V březnu 2010 bychom mohli vědět, jak žádost dopadla. Do podání
žádosti nás čeká úprava projektové dokumentace, a to konkrétně čistírny. Původní umístění, pod strání ve Štěpnici
za hospodářskou budovou bývalého JZD – bývalá střelnice, není možné. Důvodem je fakt, že umístění čistírny je
plánováno na dvou pozemcích, a to částečně soukromém a částečně státním. Pozemkový fond ale odmítá prodat
část pozemku z důvodu církevních nároků, a tak jsme se domluvili na posunutí čistírny asi o 100 metrů dále po
toku potoka směrem k Němčičkám, kde se vyhneme přeložce vysokého napětí. Proběhla kontrola stávajícího
kanalizačního potrubí, které vykazovalo postupem času problémy. Došlo k odstranění nánosu bahna, kamení a
zbytků betonu tlakovým vozem a následně proběhla důkladná kontrola kamerou. Byly zjištěny nedostatky, které
obnáší rozsáhlé opravy. Prasklé potrubí, nevyvedené odbočky mimo komunikaci, netěsnost revizních šachet a
další. Jelikož je problém s kanalizací i pod novou komunikací, v majetku krajského úřadu, nebude lehké tento
problém odstranit. Místní komunikace jsou v majetku městyse a ač jsou „nové“, bude zásah do nich bohužel
nevyhnutelný. Díky změně umístění ČOV v projektové dokumentaci se pokusíme tyto opravy zanést do
dokumentace, aby pro nás náklady nebyly tak vysoké. V těchto dnech Vás navštívila, nebo navštíví projektantka
splaškových přípojek z VAS Znojmo a bude zjišťovat možnost napojení na budoucí nově vybudovanou stoku,
která se musí položit před opravou komunikace. To se týká prozatím domů sousedících s hlavní silnicí na Znojmo
a Křepice. Přípojka je majetkem vlastníka nemovitosti, a tak náklady na realizaci přípojky, včetně projektové

dokumentace, by měly být hrazeny z peněz jednotlivých vlastníků. Jaká bude konečná verze financování přípojek
ze strany městyse, není zatím jasné. Návštěvu projektanta berte jako přípravu podkladů, nyní se bude čekat, jak
dopadne žádost na kanalizaci.

Den Země
I v letošním roce jsme si připomněli Den Země úklidem prostranství a výsadbou zeleně. Brigáda byla svolána na
pondělí 27.4. Rodiče s dětmi prošli náves a přilehlé komunikace. Na nedostatek práce si stěžovat nemohli,
zdrojem znečištění byly zejména nedopalky. Druhá skupina naplnila přistavený kontejner na skládce u Jezera. I
žáci základní školy si tento den připomněli, jak před školou, tak ve školce probíhala výsadba a úprava
okolí.Děkuji za účast na brigádách a věřím, že tento den se stane tradicí i v dalších letech, vždyť tolik ničená
příroda si to zaslouží.

Schválení rozpočtu
Na schůzi zastupitelů konané 6.3.2009 byl schválen návrh rozpočtu na rok 2009. Na každou schůzi zastupitelů je
dovoleno přijít komukoliv z Vás bez jakéhokoliv ostychu. Pozvánky jsou k dispozici na úřední desce před úřadem
a našich webových stránkách. Tentokrát jste byli někteří z Vás ještě pozváni osobně panem Jiřím Kloudou,
zastupitelem městyse, formou letáku. Několik z Vás pozvání přijalo a přišli se s návrhem rozpočtu seznámit
osobně. Schválený návrh, který byl samozřejmě diskutován mezi zastupiteli a i některými přítomnými občany, je
předložen níže. Do rozpočtu byl zahrnutý náš podíl na dotacích, o které jsme žádali.

Schválený rozpočet městyse Mikulovice na rok 2009
PŘÍJMY
§

položka

slovní popis

Kč

1111

daň z příjmu fyzických osob ze záv.činn.

1 214 000,00

1112

daň z příjmu fyz.osob ze sam. výdělečné činn.

110 000,00

1113

daň z příjmu fyz.osob z kapitálových výnosů

85 000,00

1121

daň z příjmu právnických osob

1 790 000,00

1211

daň z přidané hodnoty

2 328 000,00

1337

poplatek za likvidaci komunálního odpadu

294 300,00

1341

poplatek ze psů

6 600,00

1343

poplatek za užívání veřejného prostranství

3 000,00

1346

poplatek za vjezd na Dunaj. přehradu

3 000,00

1361

správní poplatky

13 000,00

1511

daň z nemovitostí

610 000,00

4112

neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu

333 300,00

4121

neinvestiční dotace od obcí na žáka

320 100,00

3639

2131

pronájem pozemků

42 000,00

2310

3122

přípojky na vodovod

30 000,00

2310

2111

pitná voda

237 000,00

2310

2324

ostatní nedaňové příjmy

140 000,00

3392

2132

kulturní dům - nájem

10 000,00

3419

2132

tělocvična - pronájem

18 000,00

3519

2132

zdravotní středisko - nájem

18 000,00

3612

2132

bytové prostory -nájem

325 300,00

3613

2132

pošta - nájem

6 000,00

3613

2132

pohostinství "U Stočků"

60 000,00

3632

2111

pohřebnictví

20 000,00

3639

2132

nájem kom. služby-Raiffeisenka

20 000,00

3639

3111

prodej pozemků

10 000,00

6171

2111

místní správa - služby

30 000,00

6171

2132

místní správa - nájemné

8 000,00

6171

2324

místní správa - ostatní náhrady

440 000,00

3639

2132

nájemné kadeřnictví

3 500,00

3639

2132

nájemné pohostinství Balíková

7 500,00

3639

2132

nájemné Černíková

1 000,00

6310

2141

úroky

4 000,00

8115

financování

346 300,00

celkem

8 886 900,00

VÝDAJE
§

položka

Kč

2212

6121

komunikace-průtah

270 000,00

2219

5139

komunikace-materiál

30 000,00

2219

5156

komunikace - nafta

10 000,00

2212

6130

nákup pozemku

80 000,00

2310

5137

pitná voda-DDHM

22 000,00

2310

5154

pitná voda - elektr. energie

80 000,00

2310

5171

pitná voda - opravy

5 000,00

2310

5141

úroky vodovod

40 000,00

2310

5365

pitná voda - platba daní a poplatků

151 000,00

3113

5331

ZŠ příspěvek

900 000,00

3314

5021

Knihovna-mzdy

8 000,00

3314

5139

Knihovna - materiál

3 000,00

3330

5223

Činnost církví-příspěvek na varhany

50 000,00

3392

5153

Činnost v kultuře - plyn

20 000,00

3392

5154

Činnost v kultuře - elektr. energie

2 000,00

3399

5194

Kultura (věcné)

36 000,00

3419

5021

Tělovýchova - úklid tělocvičny

5 000,00

3419

5229

Tělovýchova-příspěvek na pouť, posvícení

16 000,00

3419

5154

Tělovýchova - elektr. energie

15 000,00

3419

5169

Tělovýchova - služby

100 000,00

3419

6121

Tělovýchova hřiště

739 500,00

3519

5153

Zdravotní středisko - plyn

45 000,00

3519

5169

Zdravotní středisko - služby

2 000,00

3612

5141

Bytové hospodářství - úroky vlastní (úvěr)

15 000,00

3612

5154

Bytové hospodářství - elektr. energie

8 000,00

3612

5154

Bytové hospodářství - elektr. rozvaděče

240 000,00

3612

5169

Bytové hospodářství - projekty na RD

90 000,00

3612

5171

Bytové hospodářství - opravy

20 000,00

3612

5169

Bytové hospodářství - služby

50 000,00

3613

5153

Nebytové prostory - pošta (plyn)

17 000,00

3613

5154

Nebytové prostory - pošta (elektr. energie)

4 000,00

3631

5154

Veřejné osvětlení - elektr. energie

90 000,00

3631

5171

Veřejné osvětlení - opravy

100 000,00

3632

5139

Pohřebnictví - materiál

1 000,00

3632

5169

Pohřebnictví - služby

2 000,00

3635

6119

Územní plán

13 000,00

3639

5011

Komunální služby a rozvoj - mzdy

170 000,00

3639

5031

Komunální služby a rozvoj - soc. pojištění

60 000,00

3639

5032

Komunální služby a rozvoj - zdr. pojištění

30 000,00

3639

5137

Komunální služby - bourací kladivo

30 000,00

3639

5139

Komunální služby - materiál

200 000,00

3639

5153

Komunální služby - plyn

2 000,00

3639

5154

Komunální služby - elektr. energie

30 000,00

3639

5156

Komunální služby - PHM

30 000,00

3639

5169

Komunální služby - služby

225 000,00

3639

6121

Komunální služby - prodloužení plynovodu

280 000,00

3639

5134

Komunální služby - oděvy, obuv

1 200,00

3699

5329

Neinvestiční dotace "Sever Znojemska"

67 300,00

3699

6349

Investiční dotace "Sever Znojemska"

27 700,00

3721

5169

Svoz nebezpečného odpadu

100 000,00

3722

5169

Svoz komunálního odpadu

410 000,00

3723

5169

Svoz - plast, sklo, ost. odpady

100 000,00

3745

5139

Veřejná zeleň - materiál

8 000,00

3745

5156

Veřejná zeleň - PHM

15 000,00

3745

5171

Veřejná zeleň - opravy

10 000,00

3745

5134

Veřejná zeleň - obuv, oděvy

4 000,00

5512

5029

Hasiči - náhrada mzdy

5 000,00

5512

5139

Hasiči - materiál

10 000,00

5512

5154

Hasiči - elektr. energie

12 000,00

5512

5137

Hasiči - DHM

50 000,00

6112

5023

Zastupitelé - odměny

600 000,00

6112

5031

Zastupitelé - soc. pojištění

185 000,00

6112

5032

Zastupitelé - zdr. pojištění

84 000,00

6112

5162

Zastupitelé - telefony

24 000,00

6112

5167

Zastupitelé - školení

2 000,00

6112

5173

Zastupitelé - cestovné

50 000,00

6171

5011

Místní správa - platy zaměstnanců

420 000,00

6171

5031

Místní správa - soc. pojištění

150 000,00

6171

5038

Místní správa - pov. pojištění zaměst.

6 000,00

6171

5032

Místní správa - zdravotní pojištění

70 000,00

6171

5136

Místní správa - knihy (sbírky)

10 000,00

6171

5153

Místní správa - plyn

190 000,00

6171

5154

Místní správa - elektr. energie

20 000,00

6171

5161

Místní správa - služby pošt

15 000,00

6171

5162

Místní správa - telefony, internet

80 000,00

6171

5163

Místní správa - služby peněž. ústavů

3 000,00

6171

5167

Místní správa - školení

5 000,00

6171

5169

Místní správa - služby

50 000,00

6171

5171

Místní správa - opravy

200 000,00

6171

5172

Místní správa - program. vybavení

5 000,00

6171

5175

Místní správa - pohoštění

10 000,00

6171

5229

Místní správa - neinvestiční dotace

5 000,00

6171

5139

Místní správa - materiál

40 000,00

6171

5321

Místní správa - poplatky, přestupky

25 000,00

6310

5163

Služby peněž. ústavů

30 000,00

6320

5163

Pojištění budov (majetek)

46 000,00

6399

5362

Platba daní a poplatků

0,00

Celkem

8 231 700,00

Financování
8124

Splátky vodovod

478 800,00

8124

Splátky úvěru 14 byt. jednotek

176 400,00

celkem

8 866 900,00

Skládka „U lomu“
Již dvakrát se ozvali z inspekce Životního prostředí, a upozorňovali nás na přibývající hromady materiálu různého
charakteru. V našich silách snad bude domluvit nějaký kompromis pro další využívání této plochy. Je ale nutno
podotknout, že je u Vás občanů rozdílný pohled na složení vyváženého materiálu. Při namátkové kontrole
„skládky“ je spatřen ve vyvážených hromadách i nebezpečný odpad, plasty, nepořádek z půd domů a další,
přestože při půjčování klíčů nahlásíte vývoz hlíny. Všichni jsme si vědomi finančních dopadů při vyvážení tohoto
materiálu na povolené skládky, ale bude těžší a těžší nacházet oficiální cestu legálního využívání této plochy.
Nicméně do vyřešení problému jsme nuceni žádnou suť nevyvážet.

„Trocha pravdy neuškodí“
Jak jsem zmínil výše, někteří z Vás obdrželi leták s názvem „Trocha pravdy neuškodí“. Někteří z vás tedy přišli
vyslechnout zastupitele a promluvit s nimi, ale sám autor se jako řádný zastupitel nedostavil, aniž by se
jakýmkoliv způsobem omluvil, jak tomu bylo doposud. Pravda se dá popsat různě, jak se to každému hodí. Na to,
že jste se převážné většiny zasedání, pane Kloudo, zúčastnil, byste měl být dostatečně v obraze. Odpověď na
všechna témata zmiňovaná v letáku, by zabrala mnoho místa v našem zpravodaji a stejně by toto vysvětlení nikam
nevedlo. Bylo by to, jako když se dva hádají a nemohou se domluvit, vyjádřím se stručně. To, zda práce
zastupitelů je špatná, nebo nedostatečná, rozhodnou občané při volbách. Kdo si ale přečte dluh v roce 2006 při
změně starosty a dluh ke konci roku 2008, zjistí, že hospodaříme s vyrovnaným rozpočtem. Každá dotace musí
být spolufinancována určitými procenty z vlastního rozpočtu a starosta podepisuje prohlášení, kde se zavazuje, že
má zajištěné dofinancování akce, a to dokládá k jednotlivým žádostem. Je rok 2009 a my neustále dokončujeme
akce Vámi započaté a fakturačně proúčtované a zaplacené! Tak finanční prostředky z dotací, které se obdrží,
putují i na dříve rozdělané akce. Tenkrát obecní úřad začal splácet úvěry až od roku 2007, a když ročně z rozpočtu
odevzdáte bance 1,8mil. Kč na splátku úvěru, těžko se dá, žádat o mnohamilionové projekty. Úvěr na vodovod je
samozřejmostí, ale nástavba nad úřadem a stezka k jezeru mají být hotové a měly by odpovídat i investicím do
nich „vloženým“. Vrátím se k rozpočtu a k tématu sportoviště, na které pan Klouda mířil. Jako místostarosta jsem
do věcí příliš zasvěcován nebyl, spíše vůbec, ale z vlastní iniciativy jsem jako předseda TJ zajistil 1,5 mil.Kč na
vybudování fotbalového hřiště. Na opravu Mateřské školy (dále MŠ) žádal pan Klouda 1,6 mil. Kč. Poté, co už
jsem v pozici starosty, jsem se financí na hřiště vzdal právě ve prospěch MŠ a jelikož byly práce již hotovy,
pokračovalo se v prácích na rozpracovaných akcích. Faktury uhrazené z této dotace byly předloženy na schůzi
zastupitelů, ale i tak tomu pan Klouda nedůvěřoval. Veškeré práce na novém hřišti hradila TJ z vlastních
prostředků! Pro letošní rok jsme obdrželi opět finance na fotbalové hřiště, jsou ale poloviční. Projektová

dokumentace pro sportovní areál byla vyhotovená mým předchůdcem v prosinci 2005. Ve stejném roce sliboval
pan Klouda, že v případě zajištění pozemku hřiště vybuduje. Byl jsem asi naivní, přestože jsem byl lidmi na to
upozorňován. Našel jsem i prohlášení zastupitelů, které pan Klouda jako starosta podepsal. V něm se zmiňuje, že
obec vybuduje fotbalové hřiště. Byla to zřejmě předvolební kampaň. Nyní nám však udáním a podobnými
iniciativami jen přitěžuje. Přestože je částka, která je v rozpočtu určená pro sport, poměrně vysoká, zdá se, že
v příštích letech je malá pravděpodobnost, že tyto finanční prostředky ze strany obce budou stačit. Jak je psáno
výše, čeká nás snad kanalizace a oprava silnice, což nás zadluží na další roky. Díla budou ale dokončená a pro
městys jsou stěžejní v návaznosti na další rozvoj. Vše zde nemohu obsáhnout, ale rád vysvětlím další záležitosti
kdykoliv osobně.

Mateřská škola
Mateřská škola má v letošním školním roce 2 třídy s počtem 38 dětí ve věku od 3 do 6 let. Do naší mateřské školy
dojíždí 16 dětí z okolních vesnic.
V měsíci únoru odešla na mateřskou dovolenou p.uč. Hana Hellingerová, které děkujeme za práci s dětmi
v mateřské škole, ale i za práci s dětmi ve školní družině. Do mateřské školy nastoupila p. uč. Monika Čejdová.
V měsíci dubnu jsme měli zápis nových dětí. Přihlásilo se 16 dětí, všechny mohou v měsíci září nastoupit do naší
mateřské školy, která nabízí:
-

hudební kroužek „KROKY K HUDBĚ“

-

hru na flétnu

-

logopedii

-

divadelní představení pro předškolní děti

U mateřské školy máme hezkou zahradu pro pohybové vyžití dětí.
Akce s dětmi :
 MASOPUST

-v mateřské škole jsme pro děti připravili soutěže taneční i sportovní
-masopustní průvod vesnicí
 ČARODĚJNICKÉ ODPOLEDNE

-které bylo na hřišti u mateřské školy, kde si děti vyzkoušely různá zaříkávadla, vaření čarodějnických nápojů, hod
koštětem, plnily úkoly v pavoučím a hadím doupěti a nakonec si opekly čarodějnický špekáček

V měsíci červnu připravujeme pro děti „ROZLOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKY“ na pondělí 5. června v 15:30 na

hřišti mateřské školy.
Do první třídy se chystá 17 předškoláků.
Základní škola a Mateřská škola Mikulovice

Škola má pro jakoukoli obec, městys či město velký význam. Je to místo, kde se setkávají a
poznávají lidé, jak děti, tak rodiče a některá přátelství vzniklá ve škole přetrvávají celý život. Škola
také obohacuje společenský a kulturní život obce a vnáší do ní život. Mnozí žáci se rádi vracejí do
míst, kde školu navštěvovali. V neposlední řadě musí škola připravit mladé lidi pro život.
ZŠ Mikulovice – Škola pro všechny

Snažíme se být otevřenou školou pro žáky, rodiče a veřejnost.. Od školního roku 2007/2008 učíme
podle vlastního vzdělávacího programu. Snahou učitelů je vždy působit na děti tak, abychom se za
ně nemuseli stydět. Zároveň učitelé vyžadují od žáků aktivní přístup k výuce a samostatné řešení
problémů. Pedagogický sbor plně splňuje požadavky odborné a pedagogické způsobilosti. Učitelé si
průběžně rozšiřují své vzdělání. Ve škole pracuje výchovný poradce, metodik prevence, asistenti,
správce počítačové sítě. Máme dlouholeté zkušenosti s integrací žáků se specifickými poruchami
učení. Věnujeme se i žákům talentovaným i mimořádně nadaným.

Během školního roku se učíme nejen ve škole, ale i ve škole v přírodě, na lyžařském kurzu a plaveckém výcviku.
Pro žáky jsou připraveny výlety, exkurze, vycházky, pro žáky a rodiče zahraniční zájezd. Žáci 1. stupně mají
v rámci předplatného možnost navštívit pět divadelních představení ve Znojmě. Čtenářskou gramotnost nám
pomáhá rozvíjet knihovna v Mikulovicích. Účastníme se školních i okresních soutěží a olympiád. Pořádáme
vystoupení pro seniory a veřejnost.
Našim dětem můžeme nabídnout specializované učebny – počítačovou, fyzikálně-chemickou,
s interaktivní tabulí, multimediální. K dispozici jsou i moderní technická zařízení. Ve škole mají žáci možnost
pracovat v řadě různých kroužků v oblasti sportu, umění, vědy, přírody, přípravy na střední školy, logopedickém a
dyslektickém. Pomáháme jim tak naplňovat volný čas. Žáci 1.stupně mohou trávit tento čas v družině a žáci 2.
stupně ve školním klubu.
Děti sbírají starý papír, pomerančovou a citr. kůru a byliny. Tato aktivita je vede k ochraně životního
prostředí. V závěru školního roku jsou nejlepší sběratelé odměněni věcnými cenami.
Škola může dětem nabídnout bezpečné prostředí. Prevence je na naší škole vnímána jako nezbytná a
přirozená součást každodenní výuky a prolíná celým životem školy. Žáci mohou své problémy sdělit ve schránce
důvěry. Na škole pracuje i žákovská samospráva. V ní jsou zástupci jednotlivých tříd, kteří s vedením školy
projednávají svoje požadavky.

Spolupráce s rodiči se neustále rozvíjí. Školu mohou navštívit v době třídních schůzek nebo kdykoliv po
vzájemné dohodě s vyučujícím.
Chtěli bychom poděkovat všem rodičům a sponzorům, kteří pomáhají škole naplňovat její program
materiální, finanční a jinou pomocí.
Všechny aktuální informace se můžete dovědět z internetových stránek školy : www.zsmikulovice.cz

Občanské sdružení „Místní akční skupina Živé pomezí Krumlovsko – Jevišovicko
Pro většinu z Vás neznámé sdružení. Toto sdružení představuje členskou základnu složenou z různých sfér
společnosti. Převažují obce, zejména čtyř mikroregionů, základní školy, fyzické osoby, právnické osoby, OSVČ a
neziskové organizace. I náš městys je členem a všichni, kdo máte podnikatelského ducha a máte zájem o
investici, máte možnost získat někdy i nemalé finanční prostředky na rozvoj nebo zkvalitnění firem, jejich
produktů a dalších, z evropských dotací, které občanské sdružení obdrží v rámci programu LEADER ze
Zemědělského fondu pro rozvoj venkova. 21.5.2009 skončila už 3.výzva, ale další bude následovat. Ve
schránkách jste mohli zaregistrovat zpravodaj Živého pomezí, kde jsou i kontakty na manažerku regionu, která
Vám podá podrobnější informace a rady. Kdo máte k dispozici internet, tak se podívejte na stránky sdružení
www.zivepomezi.cz, nebo volejte 515230240, 724702722. Sídlí na Palackého ulici 57 v Moravském Krumlově.

Jak dopadly žádosti o dotace?
Žádosti jsme posílali od podzimu roku 2008 až do poloviny března roku 2009 na jednotlivá ministerstva a krajský
úřad podle toho, jak byly jednotlivé výzvy zveřejněny a které byly možné z rozpočtu dofinancovat. Na
Jihomoravský krajský úřad jsme podali celkem tři žádosti. Na výměnu oken a dveří v sále kulturního domu –
neuspěla, dále na výměnu oken a dveří na úřadě městyse – uspěla – obdrželi jsme dotaci ve výši 152.000,-Kč,
celkové náklady činí 308.000,-Kč a na opravu hrací plochy (odvodnění) na starém fotbalovém hřišti – neuspěla.
Dále na Ministerstvo pro místní rozvoj putovala žádost o obnovu aleje na Černínské – uspěla – dotace činí
297.000,-Kč a celkové náklady jsou 426.000,-Kč. Z Nadace ČEZ bylo možné žádat na víceúčelové hřiště pro
veřejnost a ZŠ Mikulovice ve výši 1,5 mil.Kč – neuspěla. Na Ministerstvo financí jsme opět žádali na fotbalové
hřiště – hrací plochu – uspěla – 700.000,-Kč, náklady činí 1,5mil.Kč.
jen přitěžuje. Přestože je částka, která je v rozpočtu určená pro sport, poměrně vysoká, zdá se, že v příštích letech
je malá pravděpodobnost, že tyto finanční prostředky ze strany obce budou stačit. Jak je psáno výše, čeká nás snad
kanalizace a oprava silnice, což nás zadluží na další roky. Díla budou ale dokončená a pro městys jsou stěžejní
v návaznosti na další rozvoj. Vše zde nemohu obsáhnout, ale rád vysvětlím další záležitosti kdykoliv osobně.

Společenská rubrika
(údaje jsou uváděny od ledna do dubna 2009)

Narození 2009
Bianka Bucherová, č.p. 243, nar. 28.02.2009
Daniel Cakl, č.p. 103, nar. 15.3.2009

Úmrtí 2009

Padesátiny oslavili

č.p.

Zdeněk Růžička, č.p. 110

Jaroslav Hellinger

223

Bohumil Sobotka, č.p. 147

Hana Hellingerová

223

Terezie, Kolmanová, č.p. 138

Renéa Krausová
Kamila Fiedlerová

242
126

Blahopřáli jsme
č.p.

věk

Vítězslav Fikar

120

60

Marie Švédová

101

90

Františka Stáňová

203

95

Růžena Fruhwirtová

82

65

MUDr Jana Švejdová

183

60

Anna Souralová

149

83

Vlasta Čurdová

48

85

Jan Vaníček

199

60

Milada Caklová

47

85

Další informace naleznete na webových
stránkách obce: www.mikulovice.eu
Kontakt: Městys Mikulovice, 67133,
tel: 515 252 129
Starosta: Karel Kříž, mobil: 722 904 156
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