MIKULOVICKÝ
ZPRAVODAJ
č. 2 / 2011

(Rozloučení s žáky devátého ročníku ZŠ Mikulovice na úřadu městyse - 29. 6. 2011)

Vážení občané, další číslo zpravodaje, tentokrát druhé v roce 2011, mapuje události od května do srpna
letošního roku.
Poděkování L. Fiedlerovi a B. Martínkové
Chtěl bych jménem svým a pana Vlastimila Tomáška poděkovat a vyzdvihnout duchapřítomnost absolventů
devátého ročníku mikulovické základní školy, Barbory Martínkové a Lukáše Fiedlera. Jednu srpnovou
sobotu dopoledne neváhali zavolat na můj telefon a ohlásit pohyb podezřelých osob u domu paní
Tomáškové. Jednalo se o romské občany. Díky včasnému zásahu, jsme jim znemožnili ve vloupání
pokračovat. Ještě jednou děkuji a jsem rád, že není všem lhostejné, co se kolem nás děje.
Oprava silnice II/398
Jak jsem informoval v posledním čísle, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále Úřad) prozkoumává
odvolání firmy Skanska a.s. Úřad vydal rozhodnutí, ve kterém zamítá odvolání firmy Skanska a.s. To by
znamenalo organizovat výběrové řízení na nového dodavatele stavby. Firma Skanska a.s., ale podala k Úřadu
návrh na rozklad tohoto rozhodnutí, ten se v těchto dnech řeší. Dle slov pana Zouhara, ředitele Správy a
údržby silnic Jihomoravského kraje, p.o., chtějí na jaře příštího roku práce zahájit, bez ohledu na to jak Úřad
rozhodne.

Splašková kanalizace
Termín realizace kanalizace v celém městysi a čistírna odpadních jako celek, je v současné době z důvodu
nevyhlášení výzev na Ministerstvu zemědělství nebo životního prostředí ČR, nejistý. Z toho důvodu jsme
vypsali výběrové řízení na dodavatele stavby částí kanalizačních stok, které dle projektové dokumentace
zasahují do hlavní silnice, tzn. do míst, kterých se dotkne plánovaná oprava. Délka kanalizace pod hlavní
silnicí je 1700 metrů a vždy budou úseky ukončené kanalizační šachtou mimo silnici tak, aby se bez zásahu
do opravené silnice, dalo pokračovat v dokončení celého úseku. Do výběrového řízení se přihlásilo deset
firem, které podali ve stanoveném termínu nabídky, pohybující se v rozpětí od 6 mil. až po 14 mil. Kč bez
DPH. Hodnotící komise složená ze zástupců městyse Mikulovice a firmy PROVOD, s.r.o. Tišnov, která nám
výběrové řízení organizuje, doporučila zastupitelům ke schválení dodavatele na splaškovou kanalizaci pod
hlavní silnicí firmu COLAS CZ, a.s., která podala nejnižší nabídku, a to 6,039 mil. Kč bez DPH. Zastupitelé
schválili tuto firmu a ostatním uchazečům umístěných na druhém a třetím místě, firmě FIRESTA-Fišer,
rekonstrukce, stavby a.s. (11,879mil. Kč) a STRABAG a.s. (11,989mil. Kč), vše jsou ceny bez DPH, bylo
rozesláno Rozhodnutí o výběru nejvýhodnější nabídky. Proběhla lhůta pro podání námitek proti tomuto
Rozhodnutí a ta přišla od firmy FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. Námitkou se hodnotící komise
zabývala a rozhodla námitce vyhovět a firmu COLAS CZ, a.s.vyloučila z výběrového řízení. Komise tak
doporučila zastupitelům firmu FIRESTA - Fišer, která byla jako druhá v pořadí. Zastupitelé firmu
schválili. Předpoklad zahájení byl 1. 9. 2011, díky časové prodlevě s výběrem dodavatele se začátek posouvá
pravděpodobně na listopad. Součástí stavby je i realizace přípojek. Jelikož nebudou stoky vyústěny do
čistírny, nelze na splaškovou síť domácnosti napojit. Přípojky je ale potřeba vyvést mimo komunikaci a
chodníky k nemovitostem, tzv. veřejná část přípojky. Řada z vás má již projekt a stavební povolení
připravené a lze proto přípojku zrealizovat až do domácnosti. Připomínám, že náklady na realizaci splaškové
přípojky, si bude každý z majitelů nemovitosti hradit sám. Součástí zadávací dokumentace bylo i ocenění
přípojek. Cena nejnižší nabídky je 1.073,- Kč za metr a druhá firma v pořadí 3.400,- Kč za metr. Cena je
průměrná a bude se lišit v závislosti na délce a podmínkách. Vše by se řešilo na společné schůzce s občany,
kterou máme v plánu uspořádat před stavbou za účasti dodavatele stavby.
Omluva VAS Znojmo, a.s.
Vodárenská akciová společnost Znojmo, a.s., se omlouvá odběratelům vody za způsobené potíže, které
vznikly při monitorování vodovodní sítě v Mikulovicích. Neopatrností došlo k vyššímu tlaku v síti a tím
k problémům v domácnostech. Těmto nečekaným událostem se dá předejít montáží regulačního tlakového
ventilu.
Rekultivace staré skládky „U lomu“
Práce na rekultivaci staré skládky byly již započaty. Došlo k rovnání tělesa skládky do parametrů projektové
dokumentace, položení drenáže a z části navezení vrstvy z drceného kameniva pod fólii, kterou firma položí
v příštím roce. Práce pro letošní rok jsou dle harmonogramu hotové. Je dohodnutá ještě možnost odvést
stavební suť na skládku během zimy a jara do doby, než budou pokračovat práce na rekultivaci. Pokud máte
zájem ještě uskladnit suť, je potřeba vyzvednout klíče na úřadu městyse a informovat se, do kterých míst lze
suť vysypat.
Oprava střechy na sýpce
Oprava střechy spočívá ve výměně krovů, nebo jejich částí, výměně střešních latí a přerovnání tašek.
Původně byla představa opravit i podlahu, z nedostatku peněz se od úmyslu ustoupilo. Po započetí prací a
zjištění, že trámy podlahy zazděné společně s krovy, jsou ve špatném stavu, rozhodlo se, že se současně bude
měnit i trámy podlahy a samotná podlaha, jak byl původní záměr. Oprava tedy probíhala do doby, než se
prostaví 577.853,- Kč, jak určovala smlouva o dílo. S památkovým ústavem je předjednaná možnost opět
požádat o finanční prostředky na dokončení opravy střechy v roce 2012. Opravená střecha bude nyní
napojená na neopravenou část tak, aby do ní nezatékalo. V současné době byly práce pozastaveny z důvodu
nedostatku střešní krytiny, ta bude převezena z opravy jiné památky, kde je stejná taška. Poté bude oprava
střechy sýpky dokončená.

Vydání knihy o Mikulovicích
Na vydání knihy jsme obdrželi dotaci z Jihomoravského krajského úřadu ve výši 15 tis. Kč, na místo
požadovaných 68 tis. Kč. Zastupitelé na svém zasedání zamítli tuto dotaci, neboť bychom nebyli schopni
dofinancovat vydání této knihy z vlastního rozpočtu. Rozhodovali jsme se i na základě malého počtu
zájemců o tuto publikaci, i když věřím, že časem by zájem z vaší strany byl. Nicméně hledáme další
možnosti, jak finanční prostředky na vydání knihy zajistit.
Zpětný odběr elektrozařízení
Doposud se o sběr starých elektrospotřebičů starala svozová společnost AVE, která dále předávala na základě
smlouvy elektrozařízení jedné ze tří neziskových společností - Elektrowin, Asekol a Ekolamp. Společnosti
jsou založené výrobci elektrozařízení za účelem zpětného odběru od zákazníků a následné likvidace a jsou
schválené Ministerstvem životního prostředí ČR. Sběr probíhal současně s nebezpečným odpadem, kdy byla
možnost spolu s pneumatikami, barvami, aj., přistavit právě i elektrozařízení (televizory, ledničky, rádia,…).
Zajištěná služba společností AVE byla sice bezstarostná, ale finančně nákladnější a fakturované částky
„neprůhledné“. Rozhodli jsme se proto uzavřít smlouvy s těmito společnostmi přímo a občané tak mají
možnost, kdykoliv přinést jakékoliv elektrozařízení do dvora městyse (býv. JZD), kde je domek, do kterého
se zařízení bude uskladňovat a po té zdarma odvážet jednotlivými společnostmi. Domek nám byl bezplatně
zapůjčen. Zařízení přistavujte kompletní s přívodním kabelem a motory. Je možné donést i zářivkové trubice,
výbojky a úsporné žárovky. V případě potřeby Vám vystavíme potvrzení o likvidaci elektrozařízení na úřadu
městyse. Elektrozařízení je možné přistavit po dohodě se zaměstnancem úřadu, panem Balíkem kdykoliv
v pracovní den, nebo každou první sobotu v měsíci od 8:00 do 8:30.
Sběr nebezpečného odpadu
Dne 11. 11. 2011 bude probíhat druhý sběr nebezpečného odpadu v naší obci v letošním roce. Oproti
předchozím sběrům, se bude jednat pouze o nebezpečný odpad – olověné akumulátory, barvy v uzavřených
nádobách, plechovky a plasty od barev a jiných škodlivin, vyjeté oleje, opotřebované pneumatiky. Sběrná
místa budou pouze u „Raiffeisenky“ a na parkovišti u základní školy. Vysloužilé elektrospotřebiče svozová
firma neodveze, ty máte možnost uskladnit ve dvoře, jak uvádím výše.
Prodej topolů
Městys nabízí zájemcům o dřevo topoly na cestě „Do louček“, kde je celkem 24 ks topolů. Ty je možné pro
jejich stáří kácet. Každý zájemce si může koupit jeden strom. Pokud by měl zájem o více stromů, tuto
skutečnost nahlásí a v případě, že nebude o stromy zájem, nabídne se mu větší počet. Cena za jeden strom je
600,- Kč. Zájemci si kácení provedou sami na vlastní zodpovědnost, stejně tak likvidaci větví. Kdo má o
strom zájem, nahlaste se na úřadě městyse do 15. listopadu 2011. Při nahlášení si vylosujete číslo stromu,
který hned zaplatíte.
Svoz odpadů
Blíží se čas, kdy zastupitelé budou schvalovat cenu za svoz komunálního odpadu. Cena na osobu se odvíjí od
počtu svezených nádob a od velikosti přistavené nádoby. Navýšil se počet přistavených 240 litrových nádob,
ale nesnížil se počet 110 litrových nádob. To znamená, že přistavujete ke svozu na místo dvou 110 litrových,
jednu 240 a jednu 110 litrovou nádobu, přitom na nádobě o 240 litrech je pouze jedna nálepka, namísto
dvou. Vyskytují se případy, kdy je v domácnosti jedna osoba a má přistavenou 240 litrovou nádobu! Kdo
z vás kupuje novou nádobu, nebo má nálepku poškozenou, přineste poškozenou nálepku na úřad a vydáme
vám náhradní. V nádobách se vyskytuje v hojném množství bioodpad, zejména pak u některých nemovitostí
sloužící rekreaci. K řádné likvidaci tohoto odpadu slouží prosím kompostéry. Je škoda navyšovat díky tomu
svezené nádoby. Od příštího roku uvažujeme na nálepky tisknout litry (110 nebo 240 lit.), aby bylo zřejmé,
na které nádoby nálepka patří a nedocházelo tak ke zneužívání.
Došlo k rozšíření nádob o bílé a barevné sklo u malého hřiště, kde nádoby chyběly. Bohužel nezodpovědnost
občanů vyústila v nepořádek kolem těchto nádob. Žádám vás o udržování pořádku v těchto prostorách.
Stačí pouze nenechávat vytříděný odpad kolem nádob, když jsou plné a počkat na jejich uvolnění po
vývozu.

Ve škole se pořád něco děje
- Škola je místo, kde se vyskytuje velká koncentrace lidí. Hlavní a nejpočetnější skupinou jsou žáci. V tomto
školním roce máme v základní škole 127 žáků. Od letošního školního roku probíhá výuka ve všech třídách
podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání „Škola pro všechny“. Jeho nedílnou součástí
jsou i akce, které škola nabízí.
- Jednou z nich bylo otevření nové učebny pro včelařský kroužek, ve kterém žáci dosahují vynikajících
výsledků v celostátních i mezinárodních soutěžích. Jedná se o jedinou včelařskou učebnu na Znojemsku na
jejímž financování se podílely Jihomoravský kraj, Městys Mikulovice, Okresní výbor českého svazu včelařů
ve Znojmě a ZŠ a MŠ Mikulovice.
- Další významnou finanční dotaci získala škola z projektu „EU peníze školám“. Dotace bude využita na
komplexní síťové řešení a vybavení školy technikou, na inovaci a zkvalitnění výuky a vzdělávání
pedagogických pracovníků.
- Každoročně je pořádán lyžařský výchovně výcvikový kurz. V tomto školním roce se uskuteční 22.-27.1.
2012 v Orlických horách.
- Škola pořádá také zotavovací a poznávací zájezdy do zahraničí. V letošním školním roce se uskuteční
pobytový zájezd do Řecka – Fourky. Pro 1. stupeň je plánován také zotavovací pobyt - Škola v přírodě.
- Novinkou bylo uspořádání Velikonočního jarmarku, kde si po krátkém programu mohli děti i dospělí
vytvářet v různých dílnách výrobky s jarní tématikou.
- V prosinci se uskuteční opět vánoční koncert v kostele.
- S úspěchem se setkává i účast na závodech dračích lodí, Drakiáda, Dětský den pořádaný 9. třídou,
vlastivědné výlety, exkurze, divadelní představení, projektové dny, účast na olympiádách a soutěžích, kurz
plavání.
- Naši žáci mají také možnost podle vlastního výběru navštěvovat po vyučování zájmové kroužky z
nejrůznějších oblastí. Letos tuto nabídku obohatily i kroužky organizované Sdružením rodičů při ZŠ
Mikulovice.
- Mezi největší přednosti naší školy patří především bezpečné a klidné prostředí, na škole se nevyskytují
žádné negativní jevy mezi žáky. Své požadavky mohou vyjadřovat prostřednictvím žákovského parlamentu.
K dobrému klimatu školy přispívá i individuální přístup pedagogů k žákům. Kvalitu výuky podporuje
moderní vybavení školy.
- Aktuální a důležité informace může veřejnost získat z webových stránek www.zsmikulovice.cz
Samozřejmě se toho v naší škole děje daleko víc a pokud Vás to zajímá, můžete nás navštívit. Každá
informace, kterou získáme, je důležitá k tomu, aby se děti cítily ve škole dobře a úspěšně zvládly všechny
úkoly.
Mateřská škola
- Již tradičně na konci školního roku jezdíme s dětmi na výlet. Tentokrát jsme si vyjeli i s 1. třídou do
Vranova nad Dyjí.
"Vyrazili jsme autobusem, který nás dovezl do Vranova na Hráz, odtud jsme šli procházkou k přístavišti, kde
na nás čekala krásná loď Viktorie. Nastoupili jsme na palubu a nechali se vézt po vlnách Vranovské

přehrady. Na palubě jsme si zazpívali i naše námořnické písně. Po plavbě jsme šli na pláž, kde jsme snědli
svačinu, zamlsali si dobroty, které nám maminky nabalily a pomalinku jsme se vydali na cestu k autobusu.
Cestou jsme potkali sympatický stánek se zmrzlinou, kde jsme si každý dali ještě kopeček zmrzliny a
spokojení jsme šli k autobusu, který nás dovezl zpátky do Mikulovic. "
S 13 kamarády, kteří po prázdninách odchází do ZŠ jsme se rozloučili v duchu odplouvajících námořníků na
zahradě mateřské školy. (viz foto)
-

-

V měsíci červenci byla v mateřské škole provedena rekonstrukce osvětlení.

- Od září nastoupilo do MŠ 9 nových dětí, celkem navštěvuje mateřskou školu 37 dětí, z toho 10 dětí dojíždí
z okolních obcí.

(foto z Rozloučení s předškoláky 23. 6. 2011)
Společenská rubrika (údaje jsou uváděny od května do srpna 2011)
Blahopřáli jsme
věk
Padesátiny oslavili
Teplá Františka
80
Novák Luboš
Schneider Pavel
60
Auerová Ivana
Tomášková Klotilda
89
Procházka František
Nahodilová Emílie
81
Nováková Marie
Apltauerová Anna
60
Klouda Josef
82
Narození
Neradová Anna
82
Caklová Barbora, č.p. 103
Helinger Antonín
81
Holečková Eliška, č.p. 249
Jelínek Bořivoj
83
Kříž Jan, č.p. 252
Rothová Marie
87
Nečas Jan, č.p. 26
Černá Marie
84

Sňatky
---

Úmrtí
Švédová Marie, 19.5.2011
Zajíc Lukáš, 18.6.2011
Čurdová Vlasta, 14.8.2011
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Křížovka o ceny
V tajence se ukrývá jedno moudro.

