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(Soutěžní tým Mikulovických her v Mikulovicích u Mostu – 28.7.2012)

Vážení občané,
Uplynuly další čtyři měsíce roku 2012 a je zde další, tentokrát druhé číslo
zpravodaje, které mapuje období od května do srpna.
Ukládka suti
Jak jsem informoval v posledním čísle, je možnost ukládat stavební suť do
areálu firmy TEVAM, a.s. Zastupitelé schválili částku za ukládku suti, a to
100,-Kč za tunu odpadu. Klíč od brány si můžete vyzvednout na úřadě
městyse oproti zaplacenému poplatku. Klíč je nutné ihned po odvozu vrátit na
úřad. V letním období je stanovená doba do kdy můžete vyvážet suť na 18
hodinu, v zimním období do 15:30. O víkendu je nutné si odvoz dopředu
domluvit na úřadě. Upozorňuji na potřebu suť co nejvíce třídit na kámen a
beton, cihle a dlažbu, hlínu a dřevo. Bude tak snadnější manipulace
s komoditami při likvidaci.
Splašková kanalizace
Výzva na podání žádosti o dotaci na splaškovou kanalizaci a ČOV
v Mikulovicích, byla o tři měsíce posunuta, proto jsme žádost o dotaci podali
až v srpnu. Žádost se nyní hodnotí a výsledky svých žádostí, se žadatelé
dovědí až v měsíci leden – únor 2013. Do té doby jsme začali pracovat na
výběru dodavatele zadávací dokumentace a autorského dozoru, který je při
realizaci nutný. Tyto náklady jsou uznatelné a v případě, že žádost bude
schválená, Státní fond životního prostředí bude náklady proplácet. Zadávací
dokumentace je nezbytná pro výběr dodavatele stavby, který by následoval
po přiznání dotace.
Rekultivace staré skládky „U lomu“
Práce na rekultivaci skládky jsou již hotové. Proběhla kontrola České
inspekce životního prostředí, která vydá stanovisko, které je nedílnou
přílohou závěrečné zprávy, která musí být na Státní fond doložená do konce
listopadu.
Revitalizace Mikulovického jezera
Proběhlo výběrové řízení, které vyhrála firma KAVYL s.r.o. z Mohelna za
částku 3,130 mil. Kč. Práce na vodní ploše se dají dělat od srpna do 15.
listopadu, z důvodu ochrany živočichů žijících v jezeře. Práce tedy započali
po nabytí právní moci výběrového řízení a ke spokojenosti všech, byly práce

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?
Zaplacení poplatků
Upozorňujeme všechny občany, že již měly být uhrazeny poplatky za svoz
odpadu, poplatek za psa, za pozemky, popř. úhrada za vodné. Pokud jste tak
ještě neučinili, učiňte tak co nejdříve. Poplatky mohou být navýšeny o penále.
Společenská rubrika (údaje jsou uváděny od května do srpna 2012)
Blahopřáli jsme:
Bartesová Otilie
Teplá Františka
Němec Jan
Jodas Josef
Jelínková Marie
Tomášková Klotilda
Nahodilová Emilie
Klouda Josef
Neradová Anna
Helinger Antonín
Jelínek Bořivoj st.
Jelínek Bořivoj ml.
Rothová Marie
Černá Marie
P. Václav Kamenický

věk
65
81
65
70
80
90
82
83
83
82
84
60
88
85
83

Padesátiny oslavili:
---

Sňatky:
---

Narození:
Tomáš Novák, č.p. 225
Rožnovská Eliška, č.p. 168

Úmrtí:
Daler František
20.6.2012

Vybíralová Karin, č.p. 200

Další informace z dění v obci naleznete na webových stránkách: www.mikulovice.eu
Kontakt: Městys Mikulovice, 671 33, tel: 515 252 129
Starosta: Karel Kříž, mobil: 722 904 156
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Vyšlo nákladem 260 výtisků. Tisk zajišťuje Tiskárna Sládek Znojmo, Rudoleckého 23

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

provedeny do konce října. Práce na dřevních porostech a výsadbě budou
probíhat. Stavba má být dokončena do 30.11.2013.
Komunitní kompostárna
Kompostárna je hotová. Připomínám, že se nachází ve spodní části areálu
firmy TEVAM, a.s. a je kdykoliv přístupná. Příjezd je možný od fotbalového
hřiště. Žádáme o dodržování pravidel, které neumožňují ukládat
s bioodpadem plastové květináče, kbelíky, vazby atd. Rovněž větve ze stromů
je nutné odkládat na místo označené cedulí „VĚTVE“, umístěnou
v kompostárně. Větve se musí nejprve štěpkovat, než je můžeme založit do
kompostu.
Sběr nebezpečného odpadu
Dne 15.11.2012 proběhne druhý sběr nebezpečného odpadu v naší obci
v letošním roce. Opět se jedná 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
opět u „Raiffeisenky“ a na parkovišti u základní školy. Vysloužilé
elektrospotřebiče svozová firma neodveze, ty máte možnost uskladnit
v obecním dvoře.
KD Mikulovice
Podali jsme žádost na Státní fond životního prostředí o dotaci na výměnu
oken, zateplení fasády a střechy budovy. Naše žádost byla akceptovaná a i
kladně ohodnocená. Rada Státního fondu žádost doporučila k podpoře.
Čekáme tedy na Rozhodnutí ministra životního prostředí, které je už pouze
formalitou.
Pozemky pro výstavbu RD v lokalitě „Na Kopcích“
Podaná žádost na Ministerstvo pro místní rozvoj byla schválená. Obdrželi
jsme tak 1,050 mil. Kč, na vybudování inženýrských sítí. Jedná se o vodovod
a splaškovou kanalizaci, která je z dotace přípustná financovat. Zastupitelé
schválili dotaci přijmout a alespoň část inženýrských sítí v lokalitě realizovat.
Výběrovým řízením jsme vybrali nejvýhodnější nabídku od firmy Miloš
Ryšavý, s.r.o. Vémyslice, za cenu 2,399 mil. Kč. Práce by měly být hotovy
do 30.6.2013. Mimo vodovodu a splaškové kanalizace, dojde v příštím roce
k realizaci rozvodů sítě nízkého napětí.

Pobíhání psů
Upozorňuji majitele psů, aby zabránili volnému pobíhání svých psů po
veřejném prostranství. Začínají se opět tyto případy vyskytovat.
Nezvaní hosté
I tentokrát upozorňujeme na domovní prodejce energií, kteří za cenu vidiny
provize z uzavřené smlouvy, vás přesvědčují ne zrovna pravdivými
argumenty. Přestože se tito lidé nahlásí na úřadu městyse, není zaručená
jejich slušnost a ochota pomoci.
I nadále dbejte na zamykání svých obydlí, aby nedošlo ke krádeži vašeho
majetku a peněz.
Mikulovické hry
První ročník Mikulovických her se uskutečnil na půdě Mikulovic z okresu
Most. Vedli jsme si dobře a skončili na celkovém druhém místě. Vyhráli
Mikulovice u Pardubic, třetí Mikulovice u Jeseníku a domácí skončili
poslední. Soutěžilo se ve třech disciplínách: stolní tenis, kopaná a hasičský
sport. Doplňkovými disciplínami byla chůze na chůdách, hra Tivoli a střelba
ze vzduchovky. Rozhodně jsme se v poslední obci u německých hranic
neztratili a přestože cesta byla dlouhá, nálada v autobusu byla skvělá. Děkuji
všem soutěžícím, kteří se her zúčastnili a reprezentovali náš městys za
hranicemi kraje. Vylepšit druhé místo, budeme mít možnost v příštím roce,
kdy přivítáme ostatní soutěžící týmy my. Původně se měly hry odehrát
v Mikulovicích u Jeseníku, z organizačních důvodů by akci nezvládli (mají
oslavu výročí obce) a požádali tedy nás o výměnu pořadatelství.
Od listopadu soutěžíme ve sběru elektra!
Milí spoluobčané, ve spolupráci s Jihomoravským krajem a společností
ASEKOL jsme pro Vás připravili soutěž ve sběru drobného elektra.
Zapojit se můžete ihned, od okamžiku, kdy si na zadní straně zpravodaje
odstřihnete leták s razítky (nebo si jej můžete vytisknout z webových stránek
www.asekol.cz, sekce Sbírej a vyhraj!).
Pak už jen stačí najít doma, v garáži, na půdě, nebo na chatě staré vysloužilé
elektro a odnést je spolu s tímto letákem na sběrný dvůr. Tam Vám letáček
orazítkují (1 spotřebič = 1 razítko). Jakmile jich budete mít pět, vyplňte
kontaktní údaje a odpovíte na otázku, zda elektro patří do směsného odpadu.
Pak leták odešlete na adresu: PMH s.r.o., P.O. BOX č. 75, 460 03 Liberec 3.

Tisk letáků není omezen, naopak, čím více donesete elektra a odešlete
orazítkovaných letáků, tím větší šanci máte na výhru zbrusu nového tabletu
Samsung, nebo další elektroniky. Více informací o soutěži je k dispozici na
www.asekol.cz.
Vítězové se budou losovat za celý kraj, první místo bude oceněno zbrusu
novým tabletem od společnosti Samsung, hodnotné spotřebiče obdrží i
vylosovaní na 2. – 5. místě. Přesná pravidla jsou uvedena na webových
stránkách našeho městyse, nebo také na www.asekol.cz, opět v sekci Sbírej
a vyhraj!
Zapojením do soutěže můžete vyhrát hodnotné ceny a zároveň přispějete
recyklací elektra k ochraně životního prostředí. Každý spotřebič totiž
obsahuje až 80 % materiálů, které lze znovu využít. Navíc se zabrání úniku
škodlivých látek, jako je rtuť nebo olovo. Nenechte proto ležet staré elektro
v šuplíku, raději sbírejte a vyhrávejte! Soutěž trvá do 28. 2. 2013!
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. Demontáž a zpracování elektrospotřebičů je činnost zákonem
určená pouze osobám s příslušnými oprávněními. Takové výrobky je nutné
považovat za odpad a náklady spojené s jejich odstraněním jdou k tíži obci.
Promítají se tedy do poplatků, které platíme my všichni!
Vyřazené spotřebiče z Vašich domácností můžete zdarma odevzdávat na
těchto místech:
Sběrné místo je dvůr v bývalém JZD Mikulovice, otvírací doba: každý den je
možné odevzdávat spotřebiče od 7:00 do 15:30 hod. a každou první sobotu
v měsíci od 8:00 do 8:30 hod. Více na www.elektrowin.cz
Staré spotřebiče žijí díky recyklaci dalšími životy:

