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Správné odpovědi doneste osobně na úřad městyse nebo zašlete na mail:
obec.mikulovice@tiscali.cz či poštou na adresu: Úřad městyse Mikulovice, Mikulovice 1, 671 33,
a to nejpozději do pondělí 2. prosince 2013, kdy proběhne na úřadě městyse losování. Ceny si
můžete prohlédnout osobně či na internetových stránkách obce www.mikulovice.eu
1. cena: sada cestovních tašek, 2. cena: dárkové balení piva, 3. cena: láhev vína

(Mikulovické hry - 27.7.2013)

Vážení občané, máme tu podzim a další číslo našeho zpravodaje, ve kterém
přinášíme souhrn toho, co se událo od května letošního roku.
Splašková kanalizace
Pokračujeme v přípravě výběrového řízení na dodavatele stavby. Proces je
zdlouhavý, nicméně v těchto dnech nám nic nebrání, výběrové řízení zahájit. Státní
fond životního prostředí (poskytovatel dotace) nám zadávací dokumentaci stavby
připomínkoval, my připomínky zapracovali a můžeme tak vybírat dodavatele.
Předpokládáme, že stavět by se mohlo od 1.3.2014. Jak jsem informoval v minulém
zpravodaji, je nutné mít zpracovaný projekt na přípojku splaškové kanalizace
k domu. Zastupitelé projednali a schválili nabídku VAS vodárenské akciové
společnosti a.s., technické divize Brno (společnost nám zpracovávala dokumentaci
pro stavební povolení a zadávací dokumentaci), která nabízí cenu 2.000,- Kč bez
DPH. V ceně je vypracování projektu a vyřízení Územního souhlasu. Náklady hradí
majitel nemovitosti. Během zimního období by projekční práce probíhali tak, aby
bylo vše připravené na samotnou realizaci. Připomínám, že ti z vás, co už projekt na
splaškovou kanalizaci mají vypracovanou z loňského roku, těch se tato informace
netýká.
Zavedení separace a svozu bioodpadů v městysi Mikulovice
Po výběrovém řízení vyhrála firma Energreen s.r.o. za částku 586.850,- Kč s DPH.
Kontejnery na bioodpad s traktorovým nosičem byly dodány a máte je možnost i
využít. V těchto dnech je rozmísťujeme po obci, abyste mohli bioodpad do nich
ukládat. Prosíme, abyste do kontejnerů nevhazovali plasty, igelitové pytle, květináče
a podobný odpad, pro který je určen jiný druh svozu.
Oprava silnice II/398
V rámci této stavby se překládají sloupy a vedení nízkého napětí v úsecích, kde
rozvodná síť vadí budoucí stavbě. Přeložku platí Správa a údržba silnic
Jihomoravského kraje. Na nás je přeložit vedení veřejného osvětlení a místního
rozhlasu, které je na sloupech zavěšené. Určitě jste nepřehlédli nové sloupy umístěné
v místní komunikaci, mnohdy vadící dopravě. Není to chyba realizační firmy, ale
budoucí napojení místních komunikací na hlavní, bude jiné, než je tomu nyní. Práce
na překládce vedení veřejného osvětlení a místního rozhlasu, nebyly skloubené
s vlastní překládkou vedení nízkého napětí, proto byla část městyse bez nočního
osvětlení a nefungoval místní rozhlas. Nesoulad vznikl ze strany společnosti ZMES,
která pro E.ON překládku realizovala a nedodala nám cenovou nabídku na přeložku
právě veřejného osvětlení a rozhlasu. Nakonec překládku zrealizovala společnost
MORES elektronic, s.r.o. z Višňové, která byla téměř o polovinu levnější, a to za
částku 44.700,- Kč. Omlouváme se za vzniklé nepříjemnosti.

nových věcí v životě a pomůžeme tu změnu v praxi rozvinout. Zkrátka - nejenom o
ní mluvit, ale také ji uskutečnit.
Služby Centra vzdělávání všem (zdarma)
Kariérní poradenství
Informace o celoživotním vzdělávání v JMK
Zprostředkování zahraničních stáží pro absolventy SOU
Centrum vzdělávání všem:
Pražská 38b, Brno-Bosonohy
www.vzdelavanivsem.cz
Telefon: 547 215 588
Email: info@vzdelavanivsem.cz

Společenská rubrika (údaje jsou uváděny od května do srpna 2013)
Blahopřáli jsme:
Vala Bohumil
Petrželková Marie
Teplá Františka
Helingerová Emilie
Dvořák Jan
Jelínková Marie
Tomášková Klotilda
Nahodilová Emilie
Kříž Karel
Pavelková Jana
Klouda Josef
Huňová Vladimíra
Neradová Anna
Helinger Antonín
Jelínek Bořivoj
Rothová Marie
Bartes František
Stanislav Jaroslav
Lehner Josef
Černá Marie
Polický František
P. Kamenický Václav

věk
65
80
82
75
80
81
91
83
65
65
84
75
84
83
85
89
75
70
80
86
60
84

Padesátiny oslavili:
Fikarová Marie
Dvořák Jaroslav
Holcrová Božena
Koldánová Alena
Páral Jan
Svobodová Květoslava
Kolman Miroslav
Kratochvíl Vlastimil

Sňatky:
---

Úmrtí:
Narození:
Lamač Thomas Alex, č.p. 243
Mahrová Natálie, č.p. 145
Ptáčková Elena, č.p. 95

Schneiderová Vladimíra,
17.5.2013
Neradová Anna,
14.7.2013

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
Evidováno ministerstvem kultury pod číslem: MK ČR E 18105.
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Kariérní poradenství bezplatně pomáhá občanům Jihomoravského kraje
Bezplatně se poradit o svém životě a profesním směřování - přesně takovou
službu nabízí JMK svým občanům v brněnském Centru vzdělávání všem. Jak
takové kariérní poradenství vypadá a k čemu je dobré, jsme se zeptali kariérní
poradkyně Martiny Ježkové.
1. Co kariérní poradenství je a komu je určeno?
Kariérní poradenství je určeno všem. Nechápeme kariéru jenom ve smyslu „ten ale
udělal kariéru“. Kariérou rozumíme profesní život a snahu každého z nás o dobré
uplatnění, díky kterému něco vytváříme a vyděláváme peníze. Někdy je ale člověk
spíše ve vleku událostí, necítíme se šťastni, práce nás nebaví nebo chceme změnu. V
takovém je potřeba se zastavit a zmapovat si, co vlastně chceme v životě dělat. A
s tím vám mohou pomoci naši školení konzultanti. Na rovinu - poradit si sám nebo
mít k ruce odbornou pomoc je pořádný rozdíl...
2. Proč bych ho měl potřebovat zrovna já?
Radit se k nám chodí lidé různých oborů – od maminek po mateřské dovolené, přes
řemeslníky až po úředníky. Pocit, že se chci pracovně někam posunout může mít
zkrátka každý. Lidé k nám chodí konzultovat nejrůznější pracovní otázky – když
nemohou dlouho najít práci, když neví, zda práci změnit nebo raději zůstat. Stává se,
že potřebují jenom poradit, jak být lepší u pohovorů, nebo zvednout sebevědomí..
3. Jak kariérní poradenství probíhá?
Stačí nás jednoduše kontaktovat a domluvit si termín. Na první schůzce vlastně
zmapujeme, čeho chcete dosáhnout, jaká je vaše představa o profesním životě. Pak si
stanovujeme jednotlivé kroky, které se klient snaží s naší pomocí uskutečňovat – ať
už během jednoho setkání nebo dlouhodobého poradenství.
4. Dokážete lidem pomoci i s praktickou stránkou věci? Třeba hledáním
zaměstnání?
Databázi volných pracovních míst u nás v Centru vzdělávání všem nenajdete,
nesuplujeme práci Úřadu práce, i když s jednotlivými úřady spolupracujeme.
S každým člověkem si ale v klidu sedneme a pátráme, jaká oblast kariéry ho oslovuje
a co je potřeba udělat, aby se mohl profesně posunout. Můžeme samozřejmě pomoci
se sepsáním životopisu, motivačním dopisem nebo s praktickou přípravou na
pohovor.
5. Co byste vzkázala lidem, kteří váhají, zda k vám do CVV přijít?
Není na co čekat! Za zkoušku nic nedáte, naše služby jsou zcela zdarma. Můžete u
nás získat jiný pohled na věc, mnoho podnětných myšlenek. Podpoříme vás v hledání

Sběr nebezpečného odpadu
Dne 21. 11. 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 zdarma uskladnit v obecním dvoře.
Energie pod kontrolou
Společnosti Energie pod kontrolou, o.p.s. jsme od 1.1.2013 předali do správy naše
odběrná místa elektrické energie a plynu. Společnost byla založená z iniciativy
starostů, kteří stejně jako vy občané, čelí nabídkám různých společností na levnější
energie. Společnost má pod správou už několik obcí a měst a rozšířila své
potencionální zákazníky i mezi občany daných obcí a firmy v nich podnikající. Pro
zájemce, kteří budou chtít přejít pod křídla této společnosti, která přímým nákupem
energií nabídne určitě konkurenční cenu, než nabízí vaši stávající dodavatelé, máme
na úřadu bližší informace. Se společností uzavřete Smlouvu o ochraně zákazníka
s výpovědní lhůtou třech měsíců a podepíšete plnou moc. Díky ní, bude společnost za
vás jednat s dodavateli o nejnižší ceně a budou pro vás vykonávat poradenskou
činnost. Tato smlouva prozatím nezaručuje přechod k jinému dodavateli energií.
Pokud se rozhodnete služeb využít, požadují doložit smlouvu a vyúčtování s vašim
stávajícím dodavatelem a na základě toho vyhotoví kalkulaci možných úspor.
Potvrzení o přijetí vaší žádosti s ekonomickou analýzou, vám bude poštou doručeno
do domácnosti. Přiložena bude smlouva o sdružených službách dodávky, kterou
v případě, že souhlasíte s výsledky analýzy, podepíšete smlouvu o sdružených
službách. A až v tuto chvíli měníte dodavatele. Výpověď stávající smlouvy zajistí
společnost Energie pod kontrolou na základě podepsané plné moci. Vše probíhá
zdarma. Je to jedna z možností, jak se vyhnout problémům s podomním prodejem,
který vám znepříjemňuje život.
Nová sociální služba v Mikulovicích
Paní Jarmila Sklenářová z Mikulovic, zaměstnanec obecně prospěšné společnosti
Místní sociální služby, nás informovala o vzniku nové společnosti nabízející sociální
služby. Níže je krátká informace o společnosti.
Místní sociální služby, obecně prospěšná společnost
Je registrovaným poskytovatelem sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o
sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
Pečovatelskou službu poskytujeme všem, kteří jí potřebují z důvodu věku (starší 65
let), chronického onemocnění nebo zdravotního omezení trvalejšího rázu (od 19 let).
Umíme zajistit komplexní péči o osobu klienta, péči o domácnost, doprovod klienta
k lékaři, na úřad či poštu a doplňkové činnosti.
V rámci transparentnosti výběru úhrady účtujeme výkon úkonů po minutách!
Kontaktujte nás na bezplatné lince 800 888 722.

Pracujeme ve všední dny od 7:00 do 20:00 hod., ale v případě požadavku jsme
schopni se přizpůsobit individuálním potřebám klienta.
Naši pečovatelskou službu poskytujeme po celém Jihomoravském kraji, jsme
v každém městě i obci a hlavně tam, kde nás budete potřebovat.
Veškeré informace o nás najdete na adrese: www.mssluzby.cz. Společnost nabízí i
pracovní příležitost. Ti z vás, co jsou evidovaní na úřadu práce a hledají zaměstnání
na dobu neurčitou, mají možnost se po zaškolení stát pečovatelkou v této oblasti. Na
paní Sklenářovou se můžete obrátit s jakýmkoliv dotazem na tel.: 733 743 170.

zesnulé sestry a bratry hasiče. Při mši posvětil p. farář Václav Kamenický nový,
ručně vyšívaný sborový prapor. Po bohoslužbě se odebrali členové SDH a značná
část občanů do hasičské zbrojnice, kde si měli možnost prohlédnout současnou
techniku a výzbroj, sborové kroniky a fotografie z historie i současnosti ze života
sboru. Sbor dobrovolných hasičů Mikulovice děkuje všem sponzorům, hostům,
soutěžícím a všem, kteří se podíleli na organizaci oslav.
František Lang, SDH Mikulovice

KD Mikulovice
Rekonstrukce kulturního domu je hotová. Za částku 3.158.070,- Kč byla vyměněna
okna, zateplená fasáda, střecha přísálí, strop sálu, kde došlo i k výměně podhledu za
minerální a vyměněna byla i svítidla. Dále byla zateplená podlaha a odizolovaná a
zateplená zeď vinárny. Budova je vymalovaná a jsou vyměněné závěsy a záclony
sálu. Byl namontován nový hromosvod. Nad rámec rekonstrukce zbývá dokončit
fasáda vstupu do hostince včetně jeho přístřešku.

Mikulovické hry
Poslední víkend v červenci se v Mikulovicích na Znojemsku uskutečnili
„Mikulovické sportovní hry“. Hry jsou brány jako sportovně - kulturní akce, při které
se sejdou občané Mikulovic z ČR, aby mezi sebou soutěžili o putovní pohár.
Konkrétně se do této akce zapojili Mikulovice z okresů Znojma, Pardubic, Třebíče,
Jeseníku a Mostu. Soutěžilo se v „povinných“ disciplínách - kopaná, požární sport a
stolní tenis, které se bodovaly a vítěz získal na rok putovní pohár. Dalším programem
her, byly tzv. “doplňkové“ disciplíny, které si pořadatelská obec připraví sama a
slouží jako zpestření her. Hry se uskutečnili poprvé v Mikulovicích u Mostu, kde
jako první získali pohár Mikulovice u Pardubic. Druhý ročník se uskutečnil u nás a
z vítězství se radovaly opět Mikulovice u Pardubic, které tak putovní pohár získali na
další rok. V příštím roce se hry uskuteční na okrese Jeseník. Hry byly po vyhlášení
výsledků zakončeny taneční zábavou se skupinou Carmen. Hry jsou ze strany
soutěžících občanů vítány, dlouhé cestování bývá veselé a samotné hry probíhají
v příjemné atmosféře a nechybí výměna zkušeností z řad zástupců jednotlivých
sportů. Cíl, který si zástupci samospráv z jednotlivých Mikulovic dali, a to potkávat
se a poznávat život nejenom v té své obci, se bezesporu naplnil.

Zkvalitnění vzdělávání v ZŠ Mikulovice
Informoval jsem v posledním čísle zpravodaje o podané žádosti o finanční příspěvek
na Regionální radu Jihovýchod. Projekt je schválen Regionální radou a znamená to,
že bude v půdním prostoru budovy školy vybudovaná multimediální učebna včetně
vybavení i s přístupovým schodištěm. Protože stávající schodiště nesplňuje
parametry pro bezpečný únikový prostor, naplníme tak realizací projektu požadavek
stavebního úřadu a hasičů. Dále vybavíme učebnu pro pracovní vyučování a na
„malém“ hřišti vybudujeme víceúčelový areál. Před samotnou realizací, musí
proběhnout výběrová řízení na dodavatele staveb a zajištění předfinancování
projektu, jehož celkové náklady činí 5.971.000,- Kč, naše prostředky činí 896.000,Kč. Náklady na projekt se musí nejprve předfinancovat a po té nám budou náklady
zpětně proplacené.
Během prázdnin se vyměnili v 1.NP budovy základní školy svítidla. V budově jsou
tak vyměněné všechny staré světelné zdroje za nové. V těchto dnech byla ještě
namontovaná klimatizační jednotka v podkrovních učebnách, kde v letních měsících
byly neúnosné podmínky pro výuku. Vše podpořil Jihomoravský krajský úřad dotací
ve výši 80.000,- Kč, celkové náklady činily 162.040,- Kč.
Oslava 130. let SDH Mikulovice
Ve dnech 22. a 23. června si hasiči z Mikulovic připomněli 130. výročí založení
sboru. V sobotu proběhla na novém fotbalovém hřišti TJ Mikulovice soutěž družstev
v požárním sportu, které se zúčastnilo 11 družstev mužů a tři družstva žen. Z mužů
byly nejlepší Mikulovice. Kategorii žen vyhrály Vedrovice. Nejmladší účastníci
oslav měli k dispozici celé odpoledne zdarma trampolínu a skákací hrad. Po skončení
soutěží proběhla taneční zábava. K tanci a poslechu hrála skupina Codex. Po celou
dobu oslavy bylo připraveno bohaté občerstvení. V neděli byla sloužena mše svatá za

Soutěž o nejlepší guláš
I v letošním roce jsme se přihlásili do soutěže o nejlepší guláš, který se
konal závěrem prázdnin v Horních Dunajovicích. Tentokrát jsme zaznamenali
dosavadní nejlepší umístění v soutěži. Ze čtrnácti vzorků jsme byli šestí, což je velký
úspěch. Guláš do soutěže dodala paní Soňa Černá.
Cyklistické závody
Bezmála stovka závodníků se sešla 21. 6. před budovou základní školy
v Mikulovicích, aby opět po roce svedli urputný souboj na okruhu dlouhém 24km, a
to při cyklistických závodech MUDr. Josefa Moudrého. V letošním roce zakoupila
rodina MUDr. Josefa Moudrého putovní pohár, který dostane ten nejlepší
z Mikulovic. Prvním držitelem tohoto poháru je Bohumír Votava ml., který zajel
okruh v čase 39:25 minut. V kategorii závodníků s licencí (jedou dva okruhy), byl
nejrychlejší Bohumír Dobeš v čase 1:10:25 hodin.

