MIKULOVICKÝ
ZPRAVODAJ
č. 3 / 2011

(Návštěva hejtmana Jihomoravského kraje v MŠ - 22. 12. 2011)

Vážení občané,
dostává se vám do rukou třetí číslo zpravodaje, které mapuje události z období od září do prosince 2011.
Začátek roku je vždy spojen se zpracováním žádostí o finanční prostředky na různá ministerstva, proto je
vydání zpravodaje tentokrát zpožděné.
Nevítané návštěvy
V posledním čísle zpravodaje, jsem na úvod děkoval Lukáši Fiedlerovi a Barboře Martínkové za pomoc při
nevítané návštěvě romských občanů. Vyzývám vás k opatrnosti a obezřetnosti i nadále. Zamykejte vždy své
nemovitosti a nepouštějte nikoho cizího do svého domu. Navštěvují vás během roku i obchodní zástupci
různých společností, kteří nabízejí levnější energie. Jsou to lidé, kteří jsou najati těmito společnostmi a jsou
placeni za počet uzavřených smluv. Pokud se vám tedy na jejich nabídce něco nezdá, nepodepisujte žádnou
smlouvu a informujte se u nás na úřadě. Smlouvu můžete podepsat vždy dodatečně. Setkáváme se s tím, že
ne vždy jsou jejich vysvětlení relevantní a správné. Pokud se tito lidé v městysi pohybují, předem se ohlásí
na úřadě městyse a žádají nás o vyhlášení místním rozhlasem.
Oprava silnice II/398

Do uzávěrky tohoto čísla zpravodaje (31.12.2011) konečné rozhodnutí o stížnosti firmy Skanska nepadlo.
Firma Skanska podala návrh na Rozklad na Rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, jenž dal za
pravdu Správě a údržbě silnic Jihomoravského kraje. Jenom připomínám, že Správa a údržba silnic zrušila
výběrové řízení z důvodu nemožného splnění termínu výstavby opravy silnice II/398 Mikulovice, právě
firmou Skanska – vítězem výběrového řízení. Termín výstavby byl 244 dnů, což vzhledem k tomu, že není
zrealizovaná splašková kanalizace v hlavní silnici, bylo nemožné. Délka výstavby byla hodnotícím kritériem
při výběru dodavatele. Cena opravy je 66,450 mil. Kč, z toho městys uhradí 11,143 mil. Kč.
Splašková kanalizace
Aby mohla rekonstrukce silnice začít, musí být v tomto úseku položená splašková kanalizace. Vybrali jsme
proto firmu FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby, a.s. (podrobnosti v minulém čísle), k realizaci této
stavby. Podmínkou zahájení stavby, bylo zajištění finančních prostředků na tuto investici. Zahájili jsme
přípravu na výběr poskytovatele bankovního úvěru, který zastupitelé schválili, stejně tak pana Ing.
Stránského, který nám Zadávací podmínky a výběrového řízení zrealizuje. Za tuto službu zaplatíme 30tis. Kč
bez DPH. Pokud bychom připravovali Zadávací podmínky výběrového řízení sami (nemáme s tímto druhem
výběrového řízení zkušenosti), riskujeme to, že bychom mohli chybně nastavit úrokovou sazbu, délku
splátek, atd., což by mohlo mít dopad v řádech statisíců, při splácení úroků a jistiny z půjčené částky. Mezi
tím v průběhu podzimu zveřejnil Státní fond životního prostředí harmonogram výzev na rok 2012, kde se
počítá s odkanalizováním obcí do 2000 obyvatel. Pro náš městys je to druhá možnost žádost podat. Tu nám
zpracuje a podá společnost AP INVESTING, a.s., kterou zastupitelé vybrali na místo Regionální poradenské
agentury, která žádost zpracovávala v první výzvě a byla neúspěšná. Dokončila by se tak výstavba kanalizace
a
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v
Mikulovicích.
Rekultivace staré skládky „U lomu“
Práce na rekultivaci staré skládky budou v letošním roce dokončeny. I nadále se může stavební suť na
skládku vyvážet. Předpokládá se do května 2012.
Sběr nebezpečného odpadu
Pro rok 2012 jsou známy dva termíny svozu nebezpečného odpadu. Jsou to dny 1.6. a 15.11.2012.
Velkoobjemový odpad bude tentokrát v sobotu 5.května 2012.
Svoz odpadů
Mění se den svozu komunálního odpadu, a to na čtvrtek na místo pátku. Zastupitelé projednali částku za svoz
odpadu na rok 2012. Výpočet se provádí na základě skutečnosti roku 2010. Ten byl následující. Svoz
komunálního odpadu = 304.070,-, svoz tříděného (plasty, sklo, papír) = 66.878,-, svoz nebezpečného odpadu
= 43.274,- a svoz velkooběmného odpadu = 12.140,-Kč. Celkem 426.362,-Kč – 29.895,-Kč (platba
Ekonomu za třídění) = 396.467,-Kč. Náklady na občana a nemovitosti sloužící k rekreaci, činí 610,-Kč. Cena
pro rok 2012 zůstala zachována jako v roce 2011, tj. 465,- Kč. Změna je v označení nálepky a jejího
významu. Na nálepce je uveden obsah nádoby 110 litrů a to odpovídá klasické popelnici. Pokud jste rodina o
počtu čtyř a více členů a vlastníte popelnici větší – 240 litrovou, pak obdržíte nálepky dvě a obě musí být na
popelnici nalepené.
Základní a mateřská škola Mikulovice, p.o.
Závěrem roku 2011 přišlo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy s návrhem nového systému
financování základních škol v rámci Reformy školství. Reforma se dotkne všech základních škol, tzn. i naší.
Základní a mateřská škola je financována z peněz Ministerstva školství, Jihomoravského kraje a městyse
Mikulovice. Městysi přispívají další okolní obce, ze kterých děti do naší školy dojíždějí. Prostředky od obcí
jsou na pokrytí nákladů spojených se samotným provozem, ne na mzdy zaměstnanců. V současné době je
financování základního školství nastaveno na počet žáků ve škole. Nově návrh ministerstva uvažuje o
financování na třídu, která by měla mít 24-26 žáků !!! Pokud škola nebude mít odpovídající počet žáků na
třídu, bude krácená na penězích a bude na zřizovateli (městys Mikulovice), zda náklady dofinancuje z rozpočtu
městyse a okolních obcí nebo školu pro nedostatek peněz zavře. Návrh bude schvalován v roce 2012,
s účinností od 1.1.2013. Svaz měst a obcí a Svaz místních samospráv, kterými jsme členy, zřizuje komisi, která

bude vyjednávat s ministerstvem lepší podmínky a snažit se stávající návrh neprosadit. Pro upřesnění, Svaz
místních samospráv a Svaz měst a obcí, sdružuje téměř všech 6000 obcí a měst v České republice a hájí jejich
zájmy. Určitě je naší snahou školu v Mikulovicích zachovat, stejný názor mají i ostatní obce, ze kterých děti do
naší školy dojíždějí.

Škola je zdroj informací (příspěvek ZŠ)
V základní škole se žáci, učitelé, ale i rodiče setkávají se spoustou informací. Informace lze získávat
z učebnic, encyklopedií a internetových a jiných zdrojů, ve kterých není jednoduché se zorientovat. Je na
každém, jaký zdroj si zvolí. V současném světě je však nutné používat ty nejmodernější zdroje. Škola se
snaží naučit žáky informace nejen získávat, ale také je třídit, porovnávat, porozumět jejich obsahu, chápat je
v souvislostech, prakticky je využívat v životě a posuzovat důvěryhodnost jejich zdrojů. Tyto schopnosti
patří do informační gramotnosti. Pro její rozvíjení je nutné, aby člověk pracoval i prostřednictvím
nejmodernějších technologií. Proto v rámci projektu EU - Peníze školám se také naše škola snažila získat
v období nedostatečného financování škol prostředky na modernizaci vybavení. Počítačová učebna byla
dovybavena 16 novými výkonnějšími počítači. Byl pořízen server, který je prostřednictvím nové počítačové
sítě dostupný z každé učebny ve škole. Slouží jako centrální uložiště pro učitele i žáky. Každý žák i učitel má
svou složku pro ukládání svých prací a výukových materiálů. Zároveň je možné se na každém počítači
připojit k internetu. Součástí projektu je vytváření digitálních učebních materiálů (DUM). Všechny materiály
se ověřují ve výuce a zároveň budou veřejně dostupné na internetu. Žáci i rodiče si mohou prohlédnout
některé materiály na portále www.veskole.cz. Řadu z nich lze použít i na domácí procvičování učiva.
Věříme, že učitelé společně s rodiči dosáhnou toho, že naši žáci budou umět pracovat s informacemi a že se
budou v současném světě dobře orientovat.
Soutěž "O nejkrásnější vánoční výzdobu" (příspěvek MŠ)
Naší mateřské škole v Mikulovicích byla v říjnu nabídnuta
účast v soutěži „ O nejkrásnější vánoční ozdobu“. Chopili
jsme se této příležitosti a s dětmi jsme vyrobili hned pět
ozdob. Jednalo se o celorepublikovou soutěž, které se
zúčastnily různé školy, školky i zájmové organizace. Sešlo se
2 100 ozdob. Náš výrobek byl vybrán mezi nejlepšími, umístil
se na nádherném 2. místě a získal pro naši školku 10 000 Kč a
plyšového opičáka. Jsme rádi, že se nám trpělivost vyplatila a
už teď se těšíme na zářící očka dětí , až dostanou hračky za
vyhrané peníze. Výhru jsme obdrželi na slavnostním
vánočním koncertě, který se konal 17. prosince 2011 v
Ostravě v hotelu IMPERIAL . Osobně ji za nás všechny
převzala vedoucí učitelka paní Ludmila Caklová. Z výhry
máme všichni velikou radost.
Komunitní kompostárna v Mikulovicích
Paní Ing. Markéta Hošková nám zpracovala žádost a projekt na pořízení techniky na realizaci kompostárny
v Mikulovicích. Projekt obnáší nákup techniky pro zpracování bioodpadu, který městys vyprodukuje na
svých pozemcích. Informoval jsem vás již dříve o podané žádosti na Státní fond životního prostředí v prvním
čtvrtletí loňského roku. Naše žádost byla schválená Řídícím výborem a bude následovat výběrové řízení, ze
kterého by měl vzejít dodavatel techniky pro zpracování bioodpadu v předpokládané ceně 1.044.000,- Kč.
Jedná se o pořízení malotraktoru s čelním nakladačem a štěpkovač. Další náklady činí propagace ve výši
6000,- Kč a náklady na projekt a zpracování žádosti v celkové výši 46.500,- Kč. Vše nám bude z 90%
proplaceno z dotace. Kompostárna bude v areálu bývalého Agrospolu, kde má městys pozemky. Příjezd bude
vybudován ze strany od nového fotbalového hřiště. Plocha bude oplocená a oddělená od zemědělského
areálu. Kompostárnu budete mít možnost využívat i vy, občané Mikulovic na likvidaci bioodpadu z vašich
domácností. V dalším čísle zpravodaje vyjde informační leták o tom, co kompostování je a co se do
kompostu smí dávat a co nemůže.

Veřejná služba
Od 1.1.2012 počítá Úřad práce se změnou v politice zařazování nezaměstnaných a jejich financování. Jelikož
Ministerstvo práce a sociálních věcí neplánuje finančně podporovat tzv. veřejně prospěšnou práci, kdy mohli
občané Mikulovic vedení na Úřadu práce najít uplatnění jako zaměstnanci městyse a podíleli se na údržbě a
čistotě veřejných ploch a budov, tato příležitost zanikne. Občany, kteří jsou evidovaní na Úřadu práce déle
jak jeden rok, bude Úřad práce posílat na úřad městyse k odpracovaní 20-ti hodin měsíčně zdarma. Po
odpracování těchto hodin, budete mít nadále nárok na sociální dávky, které jste čerpali. V opačném případě
mohou být odebrány. Osobně nevěřím, že budeme každý den mít dostatek pracovníků na to, abychom
zvládali práce, které v době vegetace zvládali 3-4 pracovníci z Úřadu práce a proto budu rád, když si bude
každý hledět pořádku před svým domem, jak je tomu už nyní u některých v zimním období.

Možnost výstavby rodinných domů Na kopcích
Zastupitelé opět projednali částku, za kterou bychom prodávali metr čtverečný v lokalitě Na Kopcích, kde
jak víte, je naplánována výstavba rodinných domů. Shodli jsme se na snížení částky z 260 Kč na 160 Kč
s tím, že podáme v r. 2012 žádost na Ministerstvo pro místní rozvoj o dotaci na zasíťování pozemků. Způsob
prodeje je stejný jak doposud. Zájemci by se hlásili na úřadě a poté, co by se přihlásilo přibližně 13 zájemců,
uzavírali bychom Smlouvy o smlouvě budoucí kupní a zájemci by při tom zaplatili sjednanou částku s tím,
že by byla možná výstavba rodinných domů do jednoho roku v zasíťované lokalitě.

NĚCO O ZPĚTNÉM ODBĚRU ELEKTROSPOTŘEBIČŮ
Kde a jak se mohou obyvatelé Mikulovic zbavit vysloužilých elektrospotřebičů? Domácnosti se mohou
vyřazených elektrospotřebičů zbavit zdarma na některém z míst zpětného odběru, která k tomuto účelu byla
vytvořena. Je přitom ale nezbytné splnit jednu základní podmínku: spotřebiče musejí být kompletní, tedy
nerozebrané. V takovém případě hradí další nakládání s nimi výrobci a dovozci prostřednictvím kolektivních
systémů, které založili. Tato výhoda se ale nevztahuje na elektrozařízení, kterému již někdo odmontoval důležité
části jako např. motor, kompresor, topné těleso, buben, plášť apod. Takové výrobky je nutné považovat za odpad a
náklady spojené s jejich odstraněním jdou na vrub obce. Promítají se tedy do poplatků, které platíme my všichni!
Demontáž a zpracování elektrospotřebičů je činnost zákonem určená pouze osobám s příslušnými oprávněními.
Vyřazené spotřebiče z Vašich domácností můžete zdarma odevzdávat na těchto místech: Sběrné místo je dvůr v
bývalém JZD Mikulovice, odevzdávat spotřebiče můžete každý den od 7:00 do 15:30 hod. a každou první sobotu
v měsíci od 8:00 do 8:30 hod. Více informací na www.elektrowin.cz.

Staré spotřebiče žijí díky recyklaci dalšími životy
Vyřazená pračka váží, řekněme, padesát kilogramů. Mohlo by to znamenat padesát kilo odpadu. Smyslem
recyklace vysloužilých spotřebičů je ale něco jiného: v co největší míře znovu využít veškeré materiály, které se z
nich podaří při zpracování získat. Když se tedy na starou pračku podíváme z tohoto pohledu, vidíme ji jinak: 20
kilogramů železa, 10 kilo plastů, zbytek závaží v podobě betonu. Podobně je to u dalšího typického velkého
spotřebiče, který nechybí prakticky v žádné české domácnosti, u chladničky. I její recyklací se dá získat kolem 20
kil železa, plastů je průměrně 16 kilogramů. Zájem o takto získané materiály jako o druhotné suroviny se
samozřejmě u různých zpracovatelů liší. Zejména pro hutě znamená železo přidané do tavby spolu se železnou
rudou velmi významnou úsporu energie. Když tuto úsporu převedeme do srozumitelnější řeči „domácího šetření“,
můžeme si ji představit například takto: recyklace obyčejné žehličky ušetří tolik energie, kolik za celý měsíc
spotřebuje průměrně velká lednička.

Staré plasty, nové výrobky
O něco složitější je to s plasty. Přesto se i ty dají velmi dobře znovu využít. Ze starých spotřebičů tak mohou
vzniknout dejme tomu zatravňovací dlaždice.
Dlažba má pevnost tradičních povrchů, jako je beton nebo živičné směsi, a zároveň umožňuje zachovat přirozený

travnatý ráz krajiny. Hodí se pro parkoviště, příjezdy ke garážím, odstavné plochy, chodníky, cesty a kolejiště, ale
i jízdárny, výběhy pro koně a další plochy. Zatravňovací dlažba se vyrábí z plastového recyklátu se zásadním
podílem polyetylenu, který se získává z průmyslových i komunálních odpadů a obalů. Případná likvidace výrobků
z recyklátu je také velmi šetrná – materiál je totiž znovu stoprocentně recyklovatelný. Ani další výrobce by se bez
plastového recyklátu ze spotřebičů neobešel - lisuje z něj poklice na kola automobilů. Každý nový výrobek
obsahuje asi 30 % plastů ze starých spotřebičů. Většinu recyklátu zajišťují spolehliví dodavatelé ze zemí Evropské
unie. Patří mezi ně i čeští zpracovatelé elektroodpadů, kteří recyklují velké spotřebiče vysbírané kolektivním
systémem ELEKTROWIN.

PUR-pěnu používají nábytkáři i stavbaři
Patrně nejširší uplatnění mají plasty vytěžené ze starých spotřebičů při výrobě polyuretanu. Ten se ve formě
PUR-pěny využívá v mnoha odvětvích od stavebnictví přes nábytkářskou výrobu až po automobilový
průmysl.Stavbaři znají recyklované polyuretany zejména jako plnivo pro tepelně izolační omítkové směsi.
Materiály s PUR-pěnou jsou vhodné nejen jako finální omítky u novostaveb, ale i pro dodatečné zateplení a
revitalizaci starších rodinných domů. PUR-pěna je dnes také základním materiálem při výrobě matrací pro
spaní, kde nahradila molitan. Tvoří pevnou a spolehlivou výztuž sedacího nábytku v domácnostech i sedaček
v nově vyráběných automobilech. PUR-pěna ale splňuje nejpřísnější kritéria i z hlediska zdravotního, proto
je její tvrdá varianta takřka výhradním tepelným izolantem v potravinářském průmyslu – v pivovarech či
mlékárnách. Tak co, pořád si ještě někdo myslí, že vysloužilé spotřebiče nemá cenu odevzdávat na sběrná
místa, aby se o ně mohli postarat odborníci ?

Společenská rubrika (údaje jsou uváděny od září do prosince 2011)
Blahopřáli jsme
Sedmidubská Dobr.
Illková Julie
Kloudová Miroslava
Stanislav Vilém
Peterová Arnoštka
Valová Jitka
Stanislavová Marie
Valová Milada
Viklický Miroslav
Homola František
Vejlupek Karel
Vítek Jaroslav ┼
Vala Josef
Caklová Růžena

věk
85
83
80
84
86
65
83
88
70
65
81
97
65
81

Padesátiny oslavili
Huňa Josef

Sňatky
---

Narození
Nekulová Karolína, č.p. 219

Úmrtí
---
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