MIKULOVICKÝ
ZPRAVODAJ
č. 3 / 2009

(Masopust v Mateřské škole)

Vážení spoluobčané,
opět je tu další číslo našeho zpravodaje, ve kterém Vám přinášíme informace o tom, co se událo od září do
prosince loňského roku.
Oprava silnice
Projektová dokumentace pro stavební povolení a pro provedení stavby je již kompletně hotová a předaná jak
na Správu a údržbu silnic Jihomoravského kraje, tak na úřad městyse. Je vydané platné územní rozhodnutí a
nyní se pracuje na stavebním povolení. Termín realizace zatím není přesně znám, nicméně žádost o evropské
dotace Jihomoravský kraj podal.

Kanalizace a ČOV Mikulovice
Jak jsem informoval v minulém čísle zpravodaje, žádost je již podaná a nyní dochází ještě k doplňování
chybějících příloh, či nejasných informací. Změnu projektové dokumentace pro územní rozhodnutí a pro
stavební povolení máme již vyfakturovanou. Celkové náklady činí 499.800,-Kč.
Výměna oken a dveří na úřadě městyse
Určitě jste si všichni všimli nových dveří a oken na úřadě městyse. K výměně došlo za podpory
Jihomoravského kraje, který přispěl částkou 152.000,-Kč z celkových 308.443,-Kč. Renovace přispěje
nejenom k lepšímu vzhledu budovy, ale i k úspoře energií.
Obnova aleje na „Černínské“
Výsadba dřevin byla naplánována na měsíc listopad. Počasí nám přálo a díky obětavosti pracovníků městyse
se práce stihly. Oproti původním plánům, kdy se mělo vysazovat 500 ks stromů, se rozestup mezi stromy
zvětšil, aby při růstu nedocházelo k prorůstání korun, což by komplikovalo údržbu. Vysázelo se tedy pouze
160 ks stromů. Snížily se tím i náklady z 618.000,-Kč na 312.882,-Kč včetně přípravných prací. Věřím, že
výsadba napomůže vzhledu městyse a jeho okolí.
Sportovní areál - hrací plocha
Jak jsem vás informoval v minulém čísle, tak se i stalo. Firma do puntíku splnila to, co slíbila ve smlouvě o
dílo, a hrací plochu předala do konce září. Do zimy tráva vzrostla a byla jednou sekaná. Automatická
závlaha, až na drobné technické problémy, které byly firmou odstraněny, pracovala bez problému. Oplocení,
které je kolem areálu vidět, financovala místní tělovýchovná jednota a brigádními hodinami i vybudovala.
Skutečné náklady bez oplocení se vyšplhaly na konečných 1.879.287,- Kč.

Czechpoint
Zakoupený nábytek v kanceláři městyse (obslužný pult), byl pořízen za účelem umístění kancelářské
techniky v rámci rozšíření služby Czechpoint, který Vám slouží už přes dva roky. Jenom připomínám, že
díky tomuto systému, máte možnost získat přímo na úřadě městyse následující výpisy a ušetřit si tak:
●

výpis z bodového hodnocení řidiče

●

výpis z insolvenčního rejstříku

●

výpis z katastru nemovitostí

●

výpis z obchodního rejstříku

●

výpis z rejstříku trestů

●
●

seznam kvalifikovaných dodavatelů
výpis živnostenského rejstříku

●

zřízení či zrušení datové schránky

●

konverzi dokumentů z elektronické do listinné podoby a naopak

Díky dotaci jsme mohli pořídit PC monitor pro klienta, multifunkční tiskárnu, čtečku kódů, čtečku čipových
karet.
Rekultivace staré skládky „u lomu“
Abychom neměli další problémy s Českou inspekcí životního prostředí (ČIŽP), vyhloubili jsme kolem
příjezdových cest k samotné skládce příkop, aby nedošlo k svévolnému navážení dalších odpadů, což by
mělo za následek vydání záporného stanoviska ze strany ČIŽP a ohrožení úspěchu obdržení dotace. Vybrali
jsme i zhotovitele projektové dokumentace a zpracovatele žádosti. Je jím projekční kancelář VZD INVEST
s.r.o. a DAD PROGRAMINVEST s.r.o., která nám zajistí podání kvalitní žádosti a věřme i finance. Vše

bude stát 465.000,-Kč, což jsou uznatelné náklady, které nám budou proplaceny, doufejme že z 90-ti procent.
Finanční propad daňových příjmů
Propad finančních příjmů za rok 2009 činí 450.977,- Kč oproti roku 2008. Jen pro představu: daně, které
všichni platíme, ať fyzické osoby, tak právnické osoby, jsou po rozdělení Ministerstvem financí poměrově
vráceny do rozpočtů obcí, kde tyto prostředky tvoří hlavní příjem obcí, pro obec naší velikosti je tato ztráta
citelná.
Schválení úvěru
Propad daň. příjmů nás donutil investiční akci fotbalové hřiště, která byla v roce 2009 největší, dofinancovat
z prostředků schváleného úvěru u České spořitelny, abychom se vyhnuli vrácení dotace z Ministerstva
financí ve výši 700 000 Kč. Bohužel dotace nebyla už v takové výši, jak v roce 2007, což popisuji ve
zpravodaji 1/2009, a tak jsme byli nuceni řešit situaci úvěrem. Ten je ve výši 1.070.000,-Kč splatný do 5ti
let.
Lokalita „Na kopcích“
Jelikož firma AC projekt, která zakázku na projekt inženýrských sítí z kapacitních důvodů po roce odmítla,
vybrali jsme pana Ing.Pivničku ze Silničního a mostního inženýrství, s.r.o., který předložil projektovou
dokumentaci ke schválení zastupitelům. Ti projekt pojatý jako obytnou zónu schválili. Byla doložena i
dokumentace pro veřejné osvětlení a nyní začneme řešit stavební povolení. Projektová dokumentace bude
stát 109.000,-Kč. Jak jsem naznačil v minulém čísle, proběhlo jednání s realitní kanceláří o spolupráci při
propagaci, prodeji pozemků, zajištění dalších činností s prodejem spojené a jejím řízení.
Hasiči Mikulovice
Díky dotaci z Jihomoravského kraje ve výši 100.000,- Kč se podařilo dovybavit jednotku SDH Mikulovice
potřebnými zásahovými oděvy, včetně ochranných přileb, rukavic a obuvi, které již odpovídají požadavkům
na bezpečnost. Zároveň s oděvy se zakoupila i nová technika - elektrocentrála, motorová pila, mobilní
osvětlení, aj. Celkové náklady činily 127.900,- Kč.
Nové informace o „veřejném internetu“
Koncem listopadu roku 2009 došlo k výměně zařízení provozující veřejný internet v našem městysi. Tuto
akci financovala firma FlexiNet, které jsme předali provozování „veřejného internetu“. Hlavními důvody
této změny, bylo stáří zařízení, bezpečnost a možnost zaplatit si garantované připojení, na které se někteří
uživatelé ptali. Vzhledem k neukázněnosti některých klientů, kteří využívali internet především pro
stahování velkého objemu dat se přistoupí po domluvě s firmou Flexinet k reorganizaci přípojných míst.
Vytvoří se skupiny se stejným počtem klientů, kterým bude vymezena určitá rychlost toku dat. Rychlost pro
skupinu bude dána podělením rychlosti poskytované městysem a počtem vytvořených skupin. Veřejný
internet je a bude v městysi poskytován stejně jako doposud zdarma, abychom dali lidem možnost dostat se k
potřebným informacím. Klientům, kteří chtějí stahovat větší množství dat doporučujeme placené služby.
Nemusíte pořizovat nic nového, můžete využít svého současného technického zařízení a zvolit si vámi
požadovanou službu, kterou poskytuje již jednou zmiňovaná firma FlexiNet. Bližší informace buď na
stránkách firmy www.flexinet.cz nebo u pana Ing. Milana Šálka.
Příspěvek ZŠ Mikulovice
Rozvíjení klíčových kompetencí v základní škole
Již třetím rokem je v naší škole zaveden do praxe školní vzdělávací program "Škola pro všechny". Vychází z
tzv. kurikulární reformy školství, která přináší především změny v obsahu a cílech vzdělávání. Svět, do
kterého dospějí dnešní žáci, bude od každého mladého člověka vyžadovat velkou schopnost řešit
neočekávané situace, pracovat v oborech, které dnes ještě nejsou ani známy, stýkat se s lidmi, na které vůbec
nejsme zvyklí, a používat zařízení, která budou teprve objevena. Proto se klade hlavní důraz na to, aby se
žáci naučili pracovat s informacemi a osvojili si další celoživotní dovednosti, postoje a hodnoty, které jsou
pro osobní i profesní život člověka nejvýznamnější. Soubor těchto osobních vlastností se označuje jako
klíčové kompetence. Ty mají žákům usnadnit plnohodnotný život ve 21. století. K rozvoji kompetencí

směřují veškeré aktivity a činnosti, které v naší škole probíhají.
Letos poprvé nabízí naše škola žákům možnost navštívit Británii. Pětidenní poznávací zájezd proběhne 10.14. května 2010. Žáci budou poznávat pamětihodnosti Londýna, zavítají také do Greenwiche, Windsoru a
Winchesteru. Působivým zážitkem jistě bude také prohlídka pravěkého megalitického monumentu
Stonhenge. Žáci budou ubytováni v anglických rodinách, kde budou mít jedinečnou možnost komunikovat s
rodilými mluvčími.
Žáci 2.-5. ročníku měli unikátní možnost 9.3.2010 zhlédnout výukový program "Hvězdářská abeceda" v
Planetáriu Mikuláše Koperníka v Brně. Příjemný výlet byl spojen s návštěvou stálé expozice o pravěku v
prostorách Anthroposu, která byla rozšířena o výstavu Darwinovy teorie a fotografie nástěnných jeskynních
maleb.
Po pozitivních ohlasech z předešlých let nabízí naše základní škola opět pobytový zájezd u moře. Uskuteční
se 14.5. - 23.5. 2010 na poloostrovu Sithonii v destinaci Sarti v Řecku.
Škola v přírodě se uskuteční pro žáky 2.-5. r. 20.6. - 25.6. 2010 v krásném areálu DT Borovina v Podhradí
nad Dyjí zasazeném do lesního prostředí. Zaměříme se na využití teoretických znalostí z vyučování a
rozvíjení praktických dovedností. K využití bude i bazén a hřiště.
Mimo to budou žáci rozvíjet klíčové kompetence na školních výletech ( 1.tř. v Dinoparku Vyškov, 4.,5.a 6.
tř. na Karlštejně a okolí, 7. tř. v Chřibech, 8.a 9. tř. na přírodovědném pobytu).
V letošním šk. roce navštěvují žáci 1. i 2. stupně v rámci předplatného divadelní představení ve Znojmě. Od
dubna do června 2010 se žáci 2. a 3. ročníku zúčastní výuky plavání.
Škola pro žáky zorganizuje také několik sportovních turnajů a výchovných koncertů. Žáci se zúčastní
různých okresních soutěží a olympiád (zeměpisné, dopravní, zdravotnické aj.).
31.3.2010 budou připraveny Velikonoční dílny, kdy si žáci pod vedením aranžérky květin mohou připravit
velikonoční výzdobu.
Ovoce do škol
Naše škola se zapojila do projektu EU a ČR "Ovoce do škol".
Úkolem projektu je především přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit zdravé
stravovací návyky ve výživě dětí, bojovat proti dětské obezitě a zvrátit klesající spotřebu ovoce a zeleniny.
Žákům 1. - 5. tříd budou poskytovány zdravé produkty zdarma. Do výuky budou zařazeny informace o ovoci
a zelenině, které budou do školy distribuovány. Již v těchto dnech žáci obdrželi první dodávky jablek a
pomerančů.
Příspěvek MŠ Mikulovice
V lednu 2010 absolvovalo úspěšně 11 dětí z naší mateřské školy zápis do 1. třídy základní školy. V měsíci
únoru jsme oslavili s dětmi „MASOPUST“ – v mateřské škole i slavnostním průvodem po vesnici. Všichni
se již těšíme na příchod jara, a proto připravujeme v březnu vynášení „SMRTKY“ a pro rodiče
„VELIKONOČNÍ ODPOLEDNE“ v mateřské škole s výrobou velikonočních dekorací. „ZÁPIS DO
MATEŘSKÉ ŠKOLY“ na školní rok 2010/2011 se uskuteční dne 15.dubna 2010 od 12 do 16 hodin.
Příspěvek Policie ČR
„Vážení spoluobčané, Policie České republiky varuje před různými podvodníky a zloději, kteří projíždějí i
naší obcí. Snaží se využít každou příležitost a především zneužívají důvěřivosti a ochoty. Pod různými
záminkami, např. rozměnění peněz, vrácení přeplatků za elektřinu, potřeby vody na zapití léků, nabídky
různého zboží, se dostanou do domu a to je pro ně velká příležitost ke krádeži. Nezvěte je dovnitř a zavřete

před nimi dveře. Řádně uzamkněte, i když jste ve dvoře nebo na zahradě! Pokud se neznámé vozidlo
s podezřelou osádkou objeví v obci, volejte ihned policejní linku 158. Poznačte si registrační značku tohoto
auta a snažte se co nejvíce zapamatovat podobu osob. Nedávejte těmto lidem šanci.“
Další informace naleznete na webových stránkách obce: www.mikulovice.eu
Kontakt: Městys Mikulovice, 671 33, tel: 515 252 129

Starosta: Karel Kříž, mobil: 722 904 156

Evidováno ministerstvem kultury pod číslem: MK ČR E 18105.
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Vyšlo nákladem 260 výtisků.

Společenská rubrika (údaje jsou uváděny od září do prosince 2009)
Blahopřáli jsme
Sedmidubská Dobromila

č.p. věk
61

83

č.p. věk
Scholzová Marie

18

84

Loger Oldřich

54

60

Lang František

156

65

Illková Julie

184

81

Vítek Jaroslav

71

95

Vyklická Marie

128

70

Stanislavová Božena

19

95

Weissová Milada

204

70

Kolman Jan

138

84

Koldán Václav

179

60

Illek Josef

184

89

Stanislav Vilém

81

82

Vorlová Vlasta

214

60

Peterová Arnoštka

179

84

Roušová Milada

192

91

Stanislavová Marie

81

81

Padesátiny oslavili

Valová Milada

65

86

Viktorinová Jiřina

102

50

Schalk Konrád

145

65

Čtveráček Václav

44

50

Votava František

5

60

Sklenářová Jarmila

36

50

Narození
Vendula Tomášková, č.p. 218, nar. 5.9.2009
Raputová Denisa, č.p. 159, nar. 13.9.2009
Šálek Jakub, č.p. 251, nar. 24.10.2009
Malina Adam, č.p. 243, nar.25.12.2009
Úmrtí
Ludvík Černík, 28.10.2009
Sňatky
Karel Tichý a Marie Tichá, 3.10.2009

