MIKULOVICKÝ
ZPRAVODAJ
č. 2 / 2010

(Foto z cyklistického závodu , kategorie rodiče s dětmi -18.6.2010)

Vážení spoluobčané,
zdravím vás u čtení dalšího čísla našeho zpravodaje, které vychází jako poslední v
tomto volebním období. Najdete v něm události spojené s měsíci květnem až srpnem
roku 2010.
Kanalizace a ČOV Mikulovice
Neúspěch žádosti na kanalizaci, který jsem avizoval v předchozím čísle, přišel
potvrzen písemně 3.6.2010, tedy po uzávěrce Mikulovického zpravodaje č.1/2010.
Žádost nám zpracovávala Regionální poradenská agentura Brno, která se bohužel
pro nás během šesti měsíců (doba hodnocení žádosti), neuvedla zcela důvěryhodně u
Státního fondu životního prostředí (dále SFŽP), neboť zneužívala cenné informace,
které měla možnost získat jako poradní a konzultační orgán SFŽP pro žadatele
v jednotlivých regionech. Tento problém se podle slov ředitele agentury společnosti
na SFŽP vyjasnil. Závažnější chybou agentury bylo však nesladění projektové
dokumentace s podmínkami SFŽP, za kterých by žádost o kanalizaci byla úspěšná.
Šlo především o finanční stránku věci, kdy náklady na kanalizaci byly příliš vysoké
po přepočtu na jednoho občana. Zprávy o stavu naší žádosti o kanalizaci a ČOV ze
strany agentury přicházely zejména pozitivní, doplňovali se pouze nedostatky do již
akceptované žádosti ze strany SFŽP. Nic tedy nenasvědčovalo tomu, že by žádost
neměla uspět. I přes skutečnost, že jsme měli na tuto práci s agenturou uzavřenou
smlouvu, snažili jsme se i sami o její úspěch. Bohužel se však dotaci získat
nepodařilo. Zastupitelé se tímto faktem zaobírali na schůzi 1.9.2010. Výsledkem
bylo schválení výpovědi smlouvy s Regionální poradenskou agenturou a navrženo
zkusit podat novou žádost sami. Nejbližší výzva pro podání žádosti, která bude
vyhlášená na podzim tohoto roku, není bohužel vypsána pro naše potřeby, neboť je
zaměřená na budování kanalizace v součinnosti s vodovodem. Výzvy pro příští rok
se plánují na začátek roku 2011. Na úpravě projektu se pracuje částečně, neboť
neznáme přesné podmínky výzvy, které nejsou vždy stejné. Posledním úkolem je
vypořádat vlastníky pozemků pod cestou, vedoucí k čistírně odpadních vod. Je to
cesta za mateřskou školkou, která je na pozemcích soukromých vlastníků. Téměř se
všemi jsme již podepsali smlouvy a dlouhodobý problém přístupové cesty k ČOV by
měl být tímto vyřešen.
Rekultivace staré skládky „U lomu“
2.června jsme podali žádost do Operačního programu životního prostředí za pomoci
pražské firmy DAD PROGRAMINVEST, s.r.o. Podle předběžných informací má
tato žádost velkou šanci uspět. Celkové způsobilé výdaje na rekultivaci skládky jsou
12.908.204,- Kč. Finanční spoluúčast městyse je 10%. Bohužel je tato investice
nevyhnutelná, neboť Česká inspekce životního prostředí rekultivaci skládky
vyžaduje. Rekultivací skládky "U lomu" alespoň získáme pěkné životní prostředí.

Jízdní řád
Od 1.7.2010 se rozběhl Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje, který
po necelých třech měsících vykazuje nedostatky. Na některé reagujete a jsou dále
tlumočeny, někteří se obracíte přímo na firmu Kordis JMK, spol.s.r.o., která
koordinaci zajišťuje. Některé změny jsou už zapracované v jízdním řádu, další se
řeší. Kontaktní adresa kam můžete jak písemně, tak elektronicky zasílat dotazy a
připomínky, je: KORDIS JMK, spol. s r. o. , Nové Sady 30, 602 00 BRNO, tel: +420
543 426 651, fax: +420 543 426 669, email: info@kordis-jmk.cz nebo můžete vaše
požadavky předat informace na úřad městyse v Mikulovicích.
Převod silnice
Jedná se o komunikaci spojující hlavní silnice na Křepice a Stupešice (místní
komunikace vedoucí kolem býv. Agrospolu), která je v současnosti v našem
vlastnictví. Převod této komunikace by se měl uskutečnit kvůli podobě jízdního řádu
autobusové dopravy IDS JmK. Čas mezi dojezdem do Mikulovic ze Stupešic je, dle
jízdního řádu, pouze 5 minut, což nemohou řidiči autobusů technicky zvládnout. V
praxi pak proto využívají zmíněnou zkratku kolem býv. Agrospolu. Tuto skutečnost
však zástupci IDS JmK nevěděli. Začalo se tedy jednání o převodu této komunikace.
Zastupitelé již tento převod do vlastnictví Jihomoravského kraje schválili. Odpadla
by nám tak v budoucnu nejen oprava této komunikace, ale i zimní údržba kvůli
sjízdnosti, která je pro nás v současné době velice obtížná, obzvláště v brzkých
ranních hodinách, kdy je potřeba zajistit komunikaci pro autobusovou dopravu či
nákladní automobily směřující do firmy TEVAM (býv. Agrospol). Žádost se nyní
řeší na Krajském úřadě Jihomoravského kraje v Brně.
Mikulovické jezero
Naše jezero je přírodní památkou. Je na něj zpracován tzv.Plán péče, který určuje
jakým způsobem se má o vodní plochu a její okolí pečovat. Podle plánu péče by
měla být severozápadní strana jezera (u hráze), zbavena humusu a rákosu a
vytvořeny v zadní části laguny pro živočichy. Záměr realizovat výše uvedené
zastupitelé rovněž podpořili a tak se nyní chystáme podat žádost do Operačního
programu životního prostředí, kde je možnost získat 100% dotaci jak na realizaci
díla, tak i projektovou dokumentaci, která se připravuje. Firma VZD INVEST
zpracuje žádost, projektovou dokumentaci a stavební povolení, a to za cenu
216.000,- Kč. Pro úpravu jezera jsme se rozhodli i na základě doporučení p.Ing.
Koutného z brněnského pracoviště Agentury pro ochranu přírody a krajiny ČR, což
je podřízená organizace Ministerstva životního prostředí. Ing. Koutný se k
projektům vyjadřuje a posuzuje je.

Komunitní kompostárna
Jelikož nám zákon ukládá třídit odpad a chystá se novela zákona, která rozšiřuje
počet komodit o rozložitelný bioodpad, budeme muset prokazovat, jak s tímto
druhem odpadu nakládáme. Jedná se o odpad z udržovaných veřejných ploch
v městysi (tráva, větve), proto jsme využili možnost požádat o finanční podporu
z evropského fondu na výstavbu komunitní kompostárny. Jde o malý projekt do 150
tun odpadu, který nepodléhá žádným rozborům, monitorování či hlášení zpráv
úřadům. Projekt z větší částí řeší pořízení techniky na zpracování těchto odpadů.
Díky tomu v případě úspěchu pořídíme malotraktor, štěpkovač, překopávač, vibrační
síto na třídění kompostu, který vznikne. Jedná se o 90 % dotaci. Při předpokladu
celkových uznatelných nákladů 1,4mil.Kč, bychom museli 140tis. dofinancovat.
Kompostárna by byla k dispozici i vám občanům ovšem za předpokladu dodržení
určitých pravidel. Kompostárna by byla umístěna na pozemku městyse v lokalitě
„Špilberk“, kde vlastníme potřebný pozemek. Přístup či vzdálenost k tomuto
pozemku není na škodu. Podobně umístěnou kompostárnu jsem měl možnost osobně
poznat při návštěvě jedné z nich, která již byla v provozu. Bohaté zkušenosti a
úspěchy v realizaci svých projektů má paní Ing.Hošková ze Zlína, se kterou jsme
uzavřeli smlouvu o dílo za cenu 30.000,-Kč. V ceně je zpracování projektu se
žádostí, které je uznatelným nákladem ve výši 90%.
Komunální volby 2010
Zastupitelé schválili do dalšího volebního období opět 11-ti členné zastupitelstvo.
Volby do zastupitelstev obcí se konají ve dnech 15. a 16.října 2010. Volební místnost
bude opět v zasedací místnosti úřadu městyse i přes realizaci fasády na úřadě.
Připomínám nutnost prokázat se občanským průkazem při vstupu do volební
místnosti i přes skutečnost, že vás někteří z členů okrskové volební komise osobně
znají. Přikazuje to zákon o volbách.
TJ Mikulovice
Oddíl kopané ukončil sezonu 2009/2010 na starém hřišti. Na něm odehráli své zápasy
„A“ muži, kteří skončili na 6.místě ze 14 účastníků, když se jim nepodařily poslední
utkání. Dále pak „B“muži zakončili sezonu na 10.místě z 13 účastníků. Nejlépe skončilo
mužstvo žáků na 2.místě, když jim postup do vyšší soutěže utekl v posledním zápase.
Díky reorganizaci soutěže si ale Okresní přebor zahrají. Nové hřiště se otevřelo
19.června v rámci oslav 100.let od založení místní TJ. Součástí oslav byl i nultý ročník
cyklistického závodu, který se u nás kdysi jezdil pod záštitou pana MUDr. Moudrého.
Závod mužů na 23 km dlouhé trase vyhrál Bohumír Dobeš ml. z Cykloklubu Kučera,
před svým týmovým kolegou, třetí dojel Karel Kříž ml. Jedinou ženou v pelotonu byla
Soňa Černá. Závody bychom chtěli v příštím roce opět uspořádat.

Hasiči
Sedm mužstev se zúčastnilo poslední týden v květnu závodu okrskového kola
v požárním sportu v Mikulovicích. Ačkoliv počasí nepřálo, závody proběhly a naše
družstvo si vybojovalo třetí místo. Je potřeba poděkovat pořadatelům, že i za tak
špatného počasí, zvládli pořadatelství na jedničku. Začátkem roku jsme žádali na
krajském úřadě o dotaci na zakoupení vícemístného vozu pro přepravu osob k zásahu.
Zásahové vozidlo Tatra pojme pouze tři osoby. Na nákup vozidla jsme obdrželi dotaci ve
výši 106 tis.Kč, jeho pořízení se uskuteční pravděpodobně začátkem příštího roku.

Hostinec „U Stočků“
S velkou slávou se před dvěma lety otvíral hostinec "U Stočků". Dnes zeje bohužel
prázdnotou. Pan Tesařík uzavřel provozovnu a nám nezbývá nic jiného, než najít
nového provozovatele. Nový nájemce by měl být znám pravděpodobně již začátkem
října, kdy budou zastupitelé městyse Mikulovice posuzovat nové podnikatelské
záměry nových zájemců. Já osobně jsem z přístupu pana Tesaříka zklamaný a stejný
pocit máte nejspíše i Vy. Věřme, že provoz hostince "U Stočků" bude co nejdříve
obnoven.
Nový školní rok v ZŠ a MŠ Mikulovice
Nový školní rok byl zahájen 1. září ve vestibulu základní školy za účasti starostů
městysů Mikulovice a Běhařovice. Do 1. třídy nastoupilo 11 žáků a škola má celkem
124 žáků. Do mateřské školy chodí v tomto školním roce 41 dětí z toho 16 předškoláků.
Kromě 5. třídy se všechny ročníky vzdělávají podle školního vzdělávacího programu
„Škola pro všechny“. Během prázdnin byla škola vybavena již 3. Interaktivní tabulí, do
další třídy byl pořízen výškově stavitelný nábytek a některé prostory školy byly nově
vymalovány. Ve výhledu je pořízení dalšího vybavení, především nové výpočetní
techniky, výukových programů a jiného vybavení z projektu „EU peníze školám“. Pro
žáky je i nadále zachována široká nabídka kroužků a mimoškolních akcí.

Uhrazení poplatku za svoz komunálního odpadu
Dnem 30.9.2010 skončí termín, do kterého musíte uhradit poplatek za svoz
komunálního odpadu, pokud jste již tak neučinili. Termíny splatnosti stanovuje
schválená vyhláška městyse Mikulovice. Cena 450,-Kč zůstává stejná jako v roce
2009, jen pro doplnění. Upozorňuji na to, že případné nezaplacení těchto povinných
poplatků, může skončit i exekucí a náklady na něj se mohou vyšplhat až do výše
10.000,- Kč. Soudní proces s následnou exekucí již nejsme schopni zrušit či zastavit,
proto reagujte na zaslané doporučené dopisy a výzvy od nás. Vyhnete se tak
případným nepříjemnostem.

Oprava silnice II/398
Stavební povolení na průtah obcí je vydané už na celý úsek. Podařilo se nám splnit
poslední požadavky a vyřešit tak vlastnické problémy pod plánovaným chodníkem
v celé jeho délce. Nyní se čeká, jak dopadne žádost Správy a údržby silnic
Jihomoravského kraje, p.o. o evropské dotace.
Úklid sněhu
Úklid sněhu je sice ještě předčasné téma, ale jelikož další číslo zpravodaje bude
vydáno v lednu roku 2011, bude úklid sněhu již v plném proudu. Proto vás prosím
již nyní o pomoc při úklidu sněhu před svými domy. Finanční ani pracovní síla nám
neumožňuje, abychom prohrnuli veškeré chodníky během několika málo hodin.
Proto uvítáme vaší pomoc. Některým z vás ještě jednou děkuji, že si před svými
domy sníh sami odklízejí.
Problém při odstraňování většího množství sněhu či průjezdu popelářského vozu
způsobují porosty vysázené u cest a komunikací. Proto budeme před zimou tyto
úseky prořezávat. V případě vaší snahy pomoci s ořezem či prohrnováním
kontaktujte úřad městyse. Děkuji.
Na závěr volebního období
Vážení spoluobčané,
za několik dnů nastane okamžik, kdy budete moci rozhodnout o složení nového
zastupitelstva, ze kterého vzejde nový starosta. Chtěl bych touto cestou poděkovat
stávajícím zastupitelům za jejich práci pro městys a pro občany. Přeji všem
kandidátům hodně štěstí a v případě zvolení hodně úspěchů. Panu místostarostovi
Ing.Milanovi Šálkovi chci poděkovat za vzornou spolupráci a trpělivost. Poděkování
si zaslouží rovněž zastupitelkyně paní Božena Dobešová, která se mnou, jako jediná,
vydržela po celé čtyři roky chodit přát občanům. Věřte, není to snadný úkol.
Děkuji vám občanům za spolupráci při řešení nepříjemných situací a za pochopení a
tolerantnost. Chci také poděkovat panu řediteli Základní a mateřské školy Ing.Ivo
Bílkovi, kolektivu učitelů a zaměstnancům školy a mateřské školky za vzornou
spolupráci při vzdělávání našich dětí.

Společenská rubrika (údaje jsou uváděny od května do srpna 2010)
Blahopřáli jsme
Kolman Ferdinand

věk
83

Černý Bohumil

věk
60

Jodasová Miroslava

65

Jelínek Bořivoj

82

Tomášková Klotilda

88

Vébrová Zdena

60

Nahodil Alois

82

Rothová Marie

86

Nahodilová Emilie

80

Černá Marie

83

Teplý Antonín

80

Stanislavová Růžena

75

Logerová Ludmila

60

Rothová Růžena

93

Klouda Josef

81

Padesátiny oslavili

Neradová Anna

81

Rothová Zdeňka

50

Helinger Antonín

80

Tichá Marie

50

Brouček Josef

81

Fiala Jan

50

Čtveráčková Antonie

81

Novotný Antonín

50

Vodinská Marie

85

Roupcová Alena

50

Narození
Čeloud Šimon, Mikulovice 126
Höfer Lukáš, Mikulovice 238
Kaluža Eliáš, Mikulovice 25
Novotný Tomáš, Mikulovice 205

Sňatky
Ivana Auerová a Tomáš Novák, 26.6.2010
Úmrtí
Petera Josef, 19.6.2010
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