MIKULOVICKÝ
ZPRAVODAJ
č. 3 / 2010

(Tříkrálová sbírka 8.1.2011)

Vážení spoluobčané,
přinášíme vám poslední číslo zpravodaje roku 2010. Tentokrát je v něm zahrnut i leden
2011 kvůli aktuálním zprávám. Některé informace jsou méně příjemné, protože městys
Mikulovice hospodaří s určitým příjmem a s výdaji, které jsou ovlivněny i výši některých
poplatků. V nejbližších 2-3 letech naši obec čekají investice za několik desítek milionů.
Nejnákladnějšími akcemi v tomto období budou: průtah Mikulovicemi, vybudování
splaškové kanalizace a rekultivace skládky. Naši společnou snahou by proto mělo být, co
nejvíce snížit náklady městyse tak, abychom v průběhu splácení úvěru na výše uvedené akce
měli finanční prostředky i na jiné investice nutné pro chod Mikulovic.
Oprava silnice II/398
Proběhlo otevírání obálek v rámci výběrového řízení na dodavatele stavby a nyní probíhá
bodové hodnocení. Jakmile bude znám vítěz z výběrového řízení, začne se s rekonstrukcí
hlavní komunikace. Součástí stavby je dešťová kanalizace, do které bude, mimo jiného,
svedena dešťová voda z přilehlých domů formou přípojky. Ta se musí stavebně povolit na
Stavebním úřadu ve Višňovém. Přípojka se bude moci zrealizovat na základě tzv. Územního
souhlasu (stejné jako u vodovodní přípojky), který vydá stavební úřad na podanou žádost.
Tuto žádost si každý vlastník domu u hlavní silnice bude muset podat sám. Aby byla
zaručena posloupnost a jednotnost, žádosti jsem vypracoval pro každého vlastníka zvlášť a
zbývá je pouze podepsat. Proto prosím ty, kterých se to týká (bydlící u hlavní silnice), aby
přišli žádost projednat a podepsat na úřad městyse. Usnadníte mi práci. Děkuji.
Financování jednotlivých přípojek je rozdělené do dvou částí, a to na část veřejnou a
domovní. Veřejnou část, od řadu po obrubu chodníku nebo komunikace, hradí městys a
zbývající část (domovní), si vlastníci nemovitosti uhradí na své náklady. Pro ty z vás, kterým
by napojení činilo problémy, necháme zpracovat nabídku od firmy, která bude opravu
realizovat a měli byste možnost jejich služeb využít. Plánujeme před samotnou stavbou
společné setkání, kde by se ještě upřesnily další informace. Podobný průběh bude mít i
kanalizace splašková, kde projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení na
splaškovou přípojku zajišťuje Vodárenská akciová společnost, a.s. Znojmo. Cena projektové
dokumentace a vyřízení stavebního povolení je 1800,-Kč a náklady si hradí každý z majitelů
nemovitosti sám, stejně tak i případnou realizaci. Některé z vás již v minulosti navštívila
Ing.Procházková z výše jmenované firmy a konzultovala s vámi připojení na splaškovou
kanalizaci.
Kanalizace a ČOV Mikulovice
Jak jsem informoval v předchozím čísle, neuspěli jsme s žádostí o dotaci na kanalizaci. Další
možnost podat žádost na realizaci kanalizace a ČOV na Ministerstvo životního prostředí ČR
je pro letošní rok beznadějné. V harmonogramu výzev pro rok 2011 se tato možnost
nenaskýtá, proto jsme využili možnost podat žádost na Ministerstvo zemědělství, kde se
žádosti podávali do 31. 1. 2011. Jsou zde však omezeny náklady na akci na 20mil. Kč.
Žádost jsme podali, abychom alespoň pokryli náklady na stoky, které se budou realizovat v
hlavní silnici při opravách této komunikace. Vybudováním kanalizace bychom chtěli vyřešit
dlouholeté problémy se zápachem v obci i stížnosti občanů na zápach. Přípapdné sankce by
měli dopad nejen na rozpočet obce, ale i na občany. Apelujeme proto na svědomí každého z
vás, abyste si své jímky a žumpy nechali řádně vyvážet a nepoužívali dešťových stok k
vyřešení vašich problémů.

Rekultivace staré skládky „U lomu“
Ministerstvo životního prostředí vyhovělo naší žádosti a podpořilo realizaci rekultivace
skládky „U lomu“. Dílo se bude realizovat v průběhu roku 2011 a 2012, platba našeho 10-ti
procentního podílu (cca.1,2mil.Kč) bude rovněž rozvržena na dva roky.
Komunitní kompostárna
I na tento projekt máme v úmyslu podat žádost o dotaci, která by se měla podat během
měsíce února a března. V projektu došlo ke změně oproti původnímu návrhu. Jak jsem
informoval v minulém čísle, měla by stát kompostárna na pozemku v lokalitě „Na
Špilberku“. Při vyjádření Krajského úřadu Jihomoravského kraje Odboru životního prostředí,
byl vznesen požadavek na změnu lokality, neboť díky starému sadu jsou zde ideální
podmínky pro život drobného zvířectva. Vybrali jsme proto pozemky ve vlastnictví městyse
Mikulovice v areálu firmy Tevam, a.s. Pozemek bude oplocen a přístupný z místních cest
v našem vlastnictví.
Převod místní komunikace
Máme záměr převést místní komunikaci vedoucí kolem zemědělského podniku Tevam, a.s.
Správě a údržbě silnic Jihomoravského kraje. Důvodem bylo užívání komunikace autobusy
zajišťující dopravní obslužnost a ostatní vozidla. Na naši žádost byl dán podnět k prošetření
situace a návrh řešení. Odpověď na základě místního šetření, ke kterému nás zástupci
Jihomoravského kraje ani nepřizvali, zněla takto: Komunikaci kolem zem. areálu je nutné
nejprve opravit, což by stálo cca.6mil.Kč. Levnější variantou, bez zmiňovaného převodu, by
bylo zřídit “točnu“ přes místní komunikace v obci, na které by se autobusy otáčely. S touto
variantou zastupitelé z důvodu bezpečnosti nesouhlasili.
Vodné a svoz odpadů v r. 2011
Zastupitelé v lednu letošního roku schválili kalkulaci vodného a částku za svoz komunálního
odpadu stanovenou v obecně závazné vyhlášce. Vodné se navyšuje z 25,- na 27,- Kč, což
částečně pokryje částku navýšenou za provozování VAS Znojmo, a.s. U svozu odpadů došlo
opět ke zdražení, a to o 15,- Kč, tedy ze 450,- na 465,- Kč na osobu. K navýšení nedošlo
z důvodu zdražení služeb svozové firmy ani navýšení počtu nádob (ten je téměř stejný), ale
z důvodu částečného pokrytí nákladů, které městys za likvidaci všech vámi
vyprodukovaných odpadů vynakládá. Celkové náklady na jednoho občana v r. 2010 činily
610, - Kč. I nadále platí zásady pro svoz nádob. Setkávám se se špatnými případy, kdy jsou
nádoby poloprázdné, je v nich bioodpad aj. V případě, že máte dvě nádoby a uvažujete o
zakoupení nové, je vhodné zvolit jednu 240 lit. nádobu a tu používat na místo dvou 110 lit.
Ušetří se tak za svoz samotné nádoby. Dále vás musím upozornit, že v případě nezaplacení
druhé poloviny částky za svoz odpadu do 30.9.2011, jak ukládá vyhláška, bude přistoupeno
ke 100% zdražení dlužné částky!!! K úpravě cen došlo i u povolenek k vjezdu
na Dunajovickou přehradu, a to z 50 na 100,- Kč na rok. Nově máte možnost si zakoupit
povolení na jednorázový vjezd za 20,- Kč. Vjezd slouží pouze k průjezdu, ne k parkování.
Bioplynová stanice
Rozruch mezi občany rozpoutal záměr postavit v areálu zemědělského družstva firmy
Tevam, a.s. bioplynovou stanici. Zastupitelé na mimořádném zasedání se zástupci firmy
Tevam, a.s., rozhodli svolat vás, občany, na „veřejné“ jednání a na základě následné

ankety se měli rozhodnout, zda záměr podpořit, či nepodpořit. Po veřejném zasedání a
exkurzi na bioplynovou stanici odevzdávali občané anketní lístky na úřad městyse. Ty po
sečtení jasně naznačily, jak se zastupitelé na následném zasedání budou rozhodovat. Jelikož
jsem měl v úmyslu vyřešit tuto věc ještě před volbami, svolal jsem zasedání na 6. 10. 2010.
Anketa téměř jednomyslně řekla „Ne“ a tak zní i usnesení zastupitelů. Písemně byla
doručena odpověď i firmě Tevam, a.s. a tím byla záležitost uzavřená. K dalšímu jednání, jak
uvedla některá média, nedošlo. Stejně tak za sebe mohu odpřísáhnout, že při rozhodování na
mne nebyl vyvíjen tlak ze strany firmy Tevam, a.s. a nebyl ani nabízen jakýkoliv obnos
peněz, jak to bylo prezentováno před volbami. Od této formy ovlivnění se distancuje i
dalších sedm členů bývalého zastupitelstva, kandidujících v minulém volebním období se
starostou městyse.
Kniha o Mikulovicích
Pan Jaromír Růžek z brněnské firmy F.R.Z. se nabízí podílet se na zpracování vydání knihy o
Mikulovicích. V knize by byla obsažena historie městyse formou obrázků, fotografií a textů,
které z části máme a pak bychom oslovovali vás občany, kteří vlastníte jakoukoliv fotografii
z dřívější doby a měli byste zájem ji zapůjčit a vložit do knihy. Kniha by byla o nás
občanech, o kultuře, o zájmových sdruženích, o domech,…. Cena se nedá s přesností určit,
pohybovala by se kolem 200,- Kč/kus. Jelikož celkové pořizovací náklady jsou vysoké,
rozhodli jsme se nejprve zjistit předběžný zájem a poté se rozhodnout. Jak by kniha
vypadala, je možné se podívat přímo na obecním úřadě, v místní knihovně nebo na našich
webových stránkách, kde je možné i hlasovat. Budu rád i za osobní názor.
Informace ke zpravodaji
Vážení občané, od tohoto čísla došlo ve vydávání zpravodaje k určitým změnám. Rádi
bychom i vás zapojili do jeho tvorby. Pokud máte nějaké návrhy k jeho obsahu, případně i
informace, které byste chtěli otisknout, můžete své příspěvky posílat na obecní úřad nebo
předávat osobně přímo knihovnici obecní knihovny Martině Štěpničkové.
Sčítání lidu, domů a bytů
Sčítání lidu se uskuteční na jaře 2011. Rozhodným okamžikem pro sčítání bude půlnoc z 25.
na 26. března 2011. Český statistický úřad při sčítání lidu 2011 žádným způsobem nezjišťuje
vybavenost domácností ani jejich příjmy a výdaje. Nově bude možné vyplňovat a odesílat
sčítací formuláře přes internet. Sčítacím komisařem pro Mikulovice bude paní Hana
Hellingerová z České pošty, která bude roznášet a sbírat sčítací formuláře. Bude označena
průkazkou a prokáže se pouze obč. průkazem. Do bytu smí vstupovat pouze na vaše vyzvání.
Karel Kříž - starosta městyse Mikulovice
Základní škola Mikulovice
Základní škola v minulém roce pořádala pro své žáky celou řadu sportovních, kulturních a
vzdělávacích akcí. Dnes vám jich pár přiblížíme z pohledu dětí, které se jich
zúčastnily:

Zájezd do Řecka- městečko Sarti.
Zájezd do Řecka byl fakt super! Nejvíc se nám líbilo noční koupání a diskotéky ve

městě. Účastnili jsme se výletu „Modrá laguna“, kde jsme se naučili řecké tance, viděli jsme
dokonce i zásnuby, které byly velmi romantické. Také jsme lovili mušle a mořské ježky,
které nám na lodi připravil kuchař. Ubytování i okolí bylo hezké (až na WC). Po celý pobyt
v Řecku jsme měli suprovýho delegáta Honzu, s kterým bychom rády jely i příští rok,
jestliže se pojede. Na zpáteční cestu jsme měli dvoupatrový autobuse sice škoda, že nejeli
ani v jednom autobuse Karel a Karel, ale i tito řidiči byli super. (Evča a Kikča)
Lyžařský výcvik Lipová-lázně
Na horách se mi moc líbilo, byly tam super sjezdovky a senzační večerní hry! Skoro každý
den jsme lyžovali, prvně na malé a pak na velké sjezdovce. V penzionu se mi taky moc
líbilo, jídla byla dobrá a nejlepší byla diskotéka a volný čas. Těším se na příští rok a už se
nemůžu dočkat dalšího dovádění na lyžích. (Roman Pelán - 7. tř.)
Londýn
Bydleli jsme u anglických rodin. První den jsme navštívili Tower a City of London, druhý
den Windsdor, Stonehenge a Winchester. Poslední den jsme si prohlédli St. Paul´s Catedrale
London Eye, Trafalgarské náměstí, Buckinghamský palác a zbyl nám čas i na nakupování.
(Romana Homolová - 8. tř.- příspěvek byl zkrácen)
Škola v přírodě
Byla tam moc hezká krajina, také o zábavu bylo postaráno. První den nás navštívila
Policie ČR. Bylo to moc zajímavé. Ukázali nám, jak policejní psi stopují různé
pachatele. Hned druhý den nás navštívil hvězdář, dovezl ukázat i dalekohled, kterým jsme
sledovali planetu Venuši. Následující den jsme šli do Uherčic na zámek. Bylo to moc hezké.
Poslední den jsme hráli moc hezké hry. (Lenka Procházková - 6. tř.)
Český červený kříž
Místní organizace ČČK zahajuje každoročně svou činnost výroční členskou schůzí, na které
si stanoví své priority pro nacházející rok. Mezi pravidelné akce patří pořádání
Dětského maškarního karnevalu, kde je dobrá zábava, pěkné písničky a samozřejmě
bohatá tombola. Při tvorbě tomboly nechybí pečené výrobky (perníky, věnečky, trubičky,
dorty...) z rukou členek.
Ochutnat dobré pomazánky, které si sami připravily, si mohly členky na schůzce v
dubnu.
Průvod čarodějnic, upálení zlé čarodějnice a opékání špekáčků si naše obec již tradičně
připomíná v podvečer 1. máje.
Při pořádání dětského dne – Pohádková stezka – nás zaskočilo počasí a akce se musela
konat v KD. Na pohádkových stanovištích musely děti zavzpomínat na pohádky a plnit různé
úkoly jako pohádkové bytosti. Sladkosti, zlatý poklad a nakonec opékání špekáčků
jim byly odměnou.
V měsíci červnu jsme ještě uskutečnili pro zájemce zájezd do termálních lázní na Slovensko.
Po náročné dlouhé cestě si však návštěvnici mohli odpočinout v teplé vodě a relaxovat.
Spolek nezapomíná ani na své starší členy a při jejich významných životních jubileích je
navštíví s malou pozorností.
Členky spolku také aktivně navštěvují místní tělocvičnu – každé pondělí hrají volejbal. Při
této příležitosti jsme přispěli na zakoupení nové sítě.

Plán akcí ČČK na rok 2011
Mezi již tradiční akce jako jsou Dětský karneval (30. 1. 2011), Den Matek, pálení čarodějnic
(29. nebo 30.4. 2011) a jiné, bychom chtěli zařadit i některé novinky – posezení s písničkou
(říjen), poznávací zájezd na st. zámek Hluboká (červen), návštěva podzemí v Přeskačích na
kolech (duben – květen), dětský den – návštěva lanového centra nebo westernového
městečka (červen). Pozn.: Akce se uskuteční v případě, že se nám podaří sehnat dostatek
peněz a zájemců. (Kloudová Anna, předsedkyně místní organizace ČČK)
Včelařský kroužek - Netradiční učebna v základní škole
Dne 12. 1. 2011 proběhlo slavnostní otevření učebny pro výuku včelaření. Mladí včelaři se
zde budou seznamovat se životem včel, prakticky i teoreticky. Tyto zkušenosti použijí dále
pro chov včel a další zhodnocení vědomostí na soutěžích Zlatá včela. Učebna byla pořízená z
dotací KÚ Jihomoravského kraje a za přispění Základní školy Mikulovice, Městyse
Mikulovice a OV ČSV Znojmo. Nemalou sumou jste podpořili otevření této učebny i vy
občané, kteří jste si zakoupili od včelařského kroužku svíčku ze včelího vosku (který
mladým včelařům darovala rodina Vybíralova z Únanova).Věříme, že učebna s moderní
výpočetní technikou (PC, dataprojektor + plátno, mikroskop), cvičným úlem s fotorámky a
spoustou včelařských pomůcek, bude sloužit k výchově mladých včelařů a nejen jich.
(Dobešová Božena, vedoucí včelařského kroužku)
Mateřská škola - rozsvěcení vánočního stromu
"Jaro, léto, podzim, zima, to je celý rok, stejně letos jako loni, tak i napřesrok. Po jaru je
vždycky léto, podzim po létu, a nežli se nadějeme zima už je tu." A stejně tak rychle, jak
jsme zpívali v této písničce nám uběhla doba od září, kdy jsme do školky nastoupili do doby
adventu – doby příprav a čekání na příchod Mikuláše s čertem a andílkem, ale nejvíce se
všechny děti těší na stromeček a dárky od Ježíška. Všichni jsme se těšili na slavnostní
rozsvícení našeho vánočního stromu u mateřské školy – s dětmi jsme strom ozdobili a po
vystoupení se nám strom opravdu rozsvítil. K příjemné předvánoční náladě nám zahráli
muzikanti Fanda, Vojta a Borek několik vánočních koled a pro všechny přítomné byl
připravený vánoční čaj a perníčky, které jsme s dětmi napekli. Příjemně naladěni jsme se
rozcházeli od rozsvíceného vánočního stromu.
SDH Mikulovice
Dne 18.12.2010 se konala výroční členská schůze, kde byli vyznamenáni někteří členové za
20, 30 a 40 let členství ve sboru. Pro zajímavost byl do našeho sboru nově přijat historicky
nejmladší člen Jakub Šálek ve věku jednoho roku. Zhodnotil se uplynulý rok a byly navrženy
nové podněty pro příští rok. V loňském roce 2010 byla obdržena dotace na nákup
dovybavení hasičské jednotky ve výši 20.000,- Kč. Pořízena byla automobilová radiová
stanice a dvě přenosné ruční vysílačky. V letošním roce se plánuje z obdržené dotace z
Jihomoravského kraje nákup dodávkového automobilu. Pěkného jubilea 12.1. dosáhl člen
sboru pan František Apltauer, a to 70 let. Při této příležitosti mu bylo uděleno vyznamenání
sv. Floriána, druhé nejvýznamnější vyznamenání, kterého může člen sboru dosáhnout. Dne
22.1.2011 pořádal SDH Mikulovice tradiční jubilejní 10. hasičský ples. K tanci a poslechu
hrála dechová kapela Blučiňáci a taneční skupina Jerry Band a samozřejmě nechyběla bohatá
tombola a občerstvení. Děkujeme všem, kteří se jakkoliv podíleli na pořádání této akce.

TJ Mikulovice - připravované kulturní akce na rok 2011
19.2.2011 – Sportovní ples
2.7.2011 – Zájezd do Mikulovic u
Jeseníků
5.3.2011 – Masoupustní průvod s več. zábavou 5.7.2011 – Turnaj v nohejbale
24.6.2011 – Cyklistické závody
6.8.2011 – Závod na koloběžkách
Tříkrálová sbírka 2011
V sobotu 8. 1. 2011 proběhla v naší obci Tříkrálová sbírka 2011. Chtěl bych poděkovat
všem dětem i vedoucím, kteří pomohli celou akci zorganizovat a dokázali obětovat svůj
volný čas pro dobrou věc. Děkujeme i všem občanům, kteří finančně přispěli a
podpořily projekty Charity ČR. V naší obci se vybralo 14.540,- Kč.
Společenská rubrika (údaje jsou uváděny od září do prosince 2010)
Blahopřáli jsme
Sedmidubská Dobromila
Matoušková Marie
Illková Julie
Rothová Marta
Stanislav Vilém
Peterová Arnoštka
Stanislavová Marie
Tomášková Ludmila
Valová Milada
Vejlupek Karel
Scholzová Marie
Kuchynka Antonín
Stanislav Antonín
Vejlupková Marie
Vítek Jaroslav
Rothová Františka
Růžena Caklová

věk
84
75
82
70
83
85
82
60
87
80
85
65
70
75
96
70
80

Padesátiny oslavili Sňatky
Viktorinová Jiřina Lucie Bartesová a Lukáš Nekula
Čtveráček Václav
Sklenářová Jarmila Romana Vyklická a Radim Vala
Narození
Ambrozek Jakub, Mikulovice 12
Sobotka Josef, Mikulovice 243
Sobotka Ondřej, Mikulovice 243
Sobotka Tomáš, Mikulovice 246
Votava Kryštof, Mikulovice 245
Úmrtí
Stanislavová Božena, 6.9.2010
Růžena Homolová, 8.9.2010
Hellinger Ladislav, 17.9.2010
Nahodil Alois, 5.10.2010
Brouček Josef, 9.10.2010
Kolman Ferdinand, 25.10.2010
Petrželka Karel, 6.11.2010
Rothová Růžena, 13.12.2010

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.
© 2011
Koordinátor zpravodaje: Martina Štěpničková
Autoři textů: Karel Kříž, zástupci jednotlivých spolků v obci
Grafické zpracování, společ. rubrika, autor křížovky: Petr Šoba
Vyšlo nákladem 260 výtisků.

Křížovka o ceny
Na svatého … (dokončení pranostiky v tajence)
Pomůcky:
SVA, name,
Norena,
Eros, kýs

Tkalcovský
stroj

1. díl
tajenky

Návěští

Kód letiště
Savoonga

Poslepu

Slovenská
plošná
míra

Klub
angažov.
nestraníků
(zkr.)

Mongol.
pastevec

2. díl
tajenky

Útok na
veřejnou
osobu

Oschlá
na povrchu

Příznak

Infekce
Turecká
hora

Tavenina

Letadlo
Německy
"jméno"
Starořec.
pohř. oběť

Jinak
zvaný

Osten
Radostně
Malý Adam
Domácky
Nora
Něm. karetní hra

Zdr. tech-.
nika (zkr.)
Staroarmén.
kočovník

Zbavená
listí

Výzva
k tichu

Zaklení
Prodlévat

Nějaký
(zast.)

Zákl.
číslovka
Japon. lovkyně perel
Zvuk srdeč.
činnosti

Mohamedův druh

Planetka
č. 433

Tímto
způsobem

Opravna
Opěrná
zeď

Tělocvičné prvky
4. díl
tajenky
Titul
špan. muže
Bodná
zbraň

Vevnitř
Temnota
Zbabělec
Chemická
značka
hliníku

Národní
básník
Včelí
produkt

Rodinný
dům (zkr.)
Napolo

Nachlazení

Vypařená
látka

Anebo

3. díl
tajenky

Set

Uzenina

Správné odpovědi zasílejte do 10.3.2011 na adresu: Městys Mikulovice, Mikulovice 1, 671 33 nebo mailem
na obec.mikulovice@tiscali.cz, nebo osobně na úřad městyse. Ze správných odpovědí budou vylosování tři
výherci, kteří obdrží věcné ceny. Losování proběhne na úřadě městyse dne 11.3.2011 za účasti starosty.

