Křížovka o ceny
POMŮCKY:
KOG, ADD, POŠKOZENÍ
KŮŽE
TAKE, EAN,
INVAR

1. DÍL
TAJENKY

NÁZEV
HARMONIE
POLOMĚRU

BIBLICKÁ
POSTAVA

MALBA
VODOVÝMI
BARVAMI

CHEMICKÝ
PRVEK

JIHOAMER.
ŠELMA

3. DÍL
TAJENKY

STYK

MIKULOVICKÝ
ZPRAVODAJ

ANGLICKY
"PŘIDAT"
KARDIOVAS.
ONEMOCNĚNÍ
(ZKR.)

KRUTOVLÁDCI

ZN. ÚSTNÍ
VODY

OPATŘOVAT
DATUMEM

LIDOVÉ
KURZY
(ZKR.)

POLICEJNÍ
VŮZ
DOBROČINNÁ
ORGANIZACE

POBÍDKA

RUSKÝ
ASTRONOM

č. 2 / 2014

VODNÍ
PTÁK

BIO

PRACOVAT
S KOSOU
ÚDER V
KULEČNÍKU

POHYB
VZDUCHEM

PRACOVNÍ
SCHŮZE

SRÁŽKA

KÓD
LETIŠTĚ
KHONG
MEDIKAMENT

OSTROV
TVOŘÍCÍ
PÁS ATOLU

HOSTINSKÁ
MÍSTNOST

SPZ
HODONÍNA
LEVÁ
STRANA
LODI

PROMÍTACÍ
MÍSTNOST
ODBORNÍK
NA VIRY

TAKTICKÉ
CVIČENÍ
(ZKR.)

ZRUŠENÍ
SMLOUVY
FILMOVÝ
ZÁBĚR
SLITINA
ŽELEZA
A NIKLU

NÁZEV
PÍSMENE
"X"

PALIVA

DORUČIT

2. DÍL
TAJENKY

NAŘÍKATI

STAROČES.
ZÁJMENO

ČES. STATISTICKÝ
ÚŘAD
(ZKR.)

OSOBNÍ
ZÁJMENO

STOLNÍ
HRA

ČÁROVÝ
KÓD

CIZÍ PLOŠNÁ MÍRA
TEČKA

4. DÍL
TAJENKY

BOBIZAČNÍ
SLABIKA

ZNAČKA
POKRM.
TUKU

ČÁST
SAKA

MĚSÍC
V ROCE

DRUH
MECHU

Správné odpovědi zasílejte poštou na adresu: Městys Mikulovice, Mikulovice 1, 671 33 nebo
na email: obec.mikulovice@tiscali.cz nebo doneste osobně na úřad městyse Mikulovice
nejpozději do 15. 10. 2014. Tři vylosování obdrží láhev vína.

(Cyklistické závody - 20. 6. 2014)

Vážení občané, prázdniny jsou za námi a je tu opět nový školní rok a s ním i
další číslo zpravodaje.
Splašková kanalizace a ČOV
Předáním stavby 2. 6. 2014, byly zahájeny práce na výstavbě splaškové
kanalizace a ČOV v Mikulovicích. Stavební firma začala vytyčovat sítě,
připravovat objednání materiálu a další práce s tím spojené tak, aby
v průběhu července mohla zahájit zemní práce. Při kontrole výběrového
řízení, které prochází na Státním fondu životního prostředí ČR (dále jen
„fond“) kontrolou manažera projektu a právním oddělením, bylo zjištěné
pochybení a tím udělení korekce dotace o 25%, což v našem případě činí
11,2 mil. Kč. Pochybení shledali u příliš podrobné specifikace materiálu na
kanalizačním potrubí a dosazovací nádrži na čistírně odpadních vod. Výběr
dodavatele probíhal podle fondem kontrolované zadávací dokumentace, o to
víc nás zaráží jeho reakce. Práce na realizaci byly pozastaveny a zaslána
námitka proti udělené korekci. Do dnes nemáme reakci na naše odvolání, a
proto zastupitelé schválili ve stavbě pokračovat i za cenu udělení korekce,
abychom nebrzdili, a nebo úplně nezhatili realizaci opravy hlavní silnice
Správou silnic Jihomoravského kraje. Společnost COMMODUM a.s., tak
pokračuje ve výstavbě kanalizace, která musí být hotová do 31. 7. 2015.
V současné době probíhají stavební práce na ČOV a v nejbližších dnech,
bude dodán výrobcem kanalizační potrubí, které začnou dělníci pokládat
v nejbližších několika dnech. Začne se hlavní silnicí, aby mohli následovat
práce na průtahu, souběžně i práce na ostatních stokách v místních
komunikacích. O průběhu a místu výstavby, budete průběžně a s předstihem
informováni.
V úterý 9. 9. 2014 v 18:00 hodin, se uskuteční schůzka se zástupci realizační
firmy, technického dozoru a projektanta. Schůzka se koná v kulturním
domě.
Projekční kancelář bude postupně vyřizovat stavební povolení na přípojky
splaškové kanalizace a k tomu je zapotřebí podepsat plnou moc, aby vás
mohli na úřadech zastupovat. Plné moci bude možné na schůzce
podepisovat.
Oprava silnice II/398
Jakmile se Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje dozvěděla o
pokračování výstavby splaškové kanalizace, podepsala smlouvu o dílo
s dodavatelem stavby, kterým se stalo sdružení firem IMOS Brno a D.I.S.

Společenská rubrika (údaje jsou uváděny od května 2014 do srpna 2014)
Blahopřáli jsme:

věk

Padesátiny oslavili:

Lehnerová Blažena
Petrželková Marie
Teplá Františka
Dvořák Antonín
Dvořák Jan
Liebscherová Zdeňka
Nahodil Alois
Sklenský Libor
Ambrosková Marie
Ambrozková Marie
Jelínková Marie
Polická Anna
Tomášková Klotilda
Balíková Marie
Nahodilová Emilie
Klouda Josef
Brouček František
Vala Petr
Helinger Antonín
Dvořáková Alena
Jelínek Bořivoj
Kolman Karel
P. Kamenický Václav
Vyklický Karel
Ambrozek Antonín
Rothová Marie
Kolman Jaroslav
Lehner Josef
Černá Marie
Cakl Jiří

75
81
83
60
81
65
60
65
75
70
82
60
92
70
84
85
80
65
84
60
86
70
85
75
70
90
65
81
87
60

Vyklický Miroslav
Vitovský Lubomír
Petera Drahomír
Dvořáková Jarmila

Narození:
Jílková Gita

Úmrtí

datum úmrtí

P. Kamenický Václav

14.08.2014

Sňatky
Gruberová Jitka a
Boháč Miroslav
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Brno a stejně tak se stalo i v našem případě. Znamená to, že výstavba může být
zahájena, neboť v obou případech došlo k předání staveniště. Oprava silnice
bude trvat do 30. 9. 2015 a celkové náklady se jsou 100,6 mil. Kč, městys
Mikulovice uhradí 18,3 mil. Kč.

Kulturní a společenské akce
27. 9. 2014 – Oslavy 700 let od první písemné zmínky
14. – 16. 10. 2014 – Diskotékový víkend ve vinárně KD
30. 11. 2014 – Rozsvícení vánočního stromu,
16. 12. 2014 –Vánoční koncert ZŠ Mikulovice v kostele Sv. Petra a Pavla
31. 12. 2014 – Silvestr v Mikulovicích

Bioodpad v městysi Mikulovice
Městys Mikulovice byl úspěšným žadatelem o dotaci na Státní fond životního
prostředí ČR. Za dotaci nakoupíme 250 ks kompostérů, které budeme
distribuovat do vašich domácností. Kompostéry o objemu 900 litrů, budete mít
na 5let ve výpůjčce a po té vám budou převedeny do vlastnictví, vše zdarma.
Sběr nebezpečného odpadu
Dne 27. 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 uskladnit v obecním dvoře.
Zvýšení kvality tělovýchovy a odborné výuky na ZŠ v Mikulovicích
Práce na vybudování učebny v ZŠ Mikulovice a víceúčelového hřiště naproti
škole probíhají. Stavební práce komplikuje déšť, přesto všichni věříme, že
budou práce v termínu dokončeny. Vydatný déšť odhalil zatékání do půdních
prostorů školy, a to do míst, kde stavba probíhá. Zastupitelé rozhodli o výměně
střešní krytiny v celém úseku stavby. Náklady na výměnu krytiny se budou
pohybovat kolem 150 tis. Kč. Další práce se provedly na víceúčelovém hřišti.
Po odkrytí zeminy, se musely odtěžit základy demolovaných šaten. Náklady na
likvidaci včetně odvozu přebytečné zeminy, se vyšplhaly na 215 tis. Kč.

(Cyklistické závody - 20. 6. 2014)

NADACE ČEZ
Nadaci ČEZ jsme žádali o příspěvek na vybudování víceúčelového hřiště.
Správní rada Nadace ČEZ, nám schválila částku 100 tis. Kč z programu
„Oranžové hřiště“. Příspěvkem uhradíme část nákladů na položení povrchů
hřiště, zemní práce, elektroinstalace a vybavení hřiště.
Děkuji Nadaci ČEZ za poskytnutý příspěvek, který sníží celkové náklady na
vybudování víceúčelového hřiště.

Oslava 700 let od první písemné zmínky o Mikulovicích
Městys Mikulovice oslaví v letošním roce kulaté výročí od první písemné
zmínky o Mikulovicích. Oslavy se uskuteční v sobotu 27. 9. 2014, budou
tedy spojené s Václavským posvícením a setkáním rodáků. Občany a rodáky
zveme na oběd, který obdržíte v hostinci U Stočků, kde se celá oslava bude
konat. Oběd není pro vás zcela zdarma, stát bude 50Kč na osobu a abyste
oběd dostali za tuto cenu, musíte si na úřadu městyse koupit poukaz na oběd
a kávu, kterou máte v ceně 50 Kč. Prosíme o předání informace rodinným
příslušníkům, kteří se v Mikulovicích narodili, nebo zde žili. Program je
zveřejněn na poslední stránce zpravodaje.
Rekonstrukce veřejného osvětlení
Městys Mikulovice přenechal od 1. 1. 2013 do správy všechna odběrná
místa obecně prospěšné společnosti, Energie pod kontrolou. Ta v rámci
svých projektů, nám nabídla rekonstrukci veřejného osvětlení v městysi.
Nabídku jsme přijali a v letošním roce proběhne výměna svítidel za LED
svítidla a ovládacích skříní. Náklady na výměnu zdrojů, budou hrazeny
z úspor za spotřebu elektrické energie.
Dobrovolný svazek obcí Sever Znojemska
Městys Mikulovice je členem dobrovolného svazku obcí Sever Znojemska,
který sdružuje celkem 11 obcí. Partnerem svazku je Skupina ČEZ.
Svazek obcí Sever Znojemska přerozdělil 250tis.Kč od Skupiny ČEZ.
Peníze putovali do členských obcí, které v letošním roce slavili významnou
událost. V Němčičkách si 19. 7. připomněli 70 let od sestřelení vojenského
letounu Britského královského letectva a 27. 9. v Mikulovicích 700 let od
první písemné zmínky o obci, spojené se srazem rodáků. Dále byla
podpořené divadelní představení „Dvojí pravda“ na zámku ve Slatině, to se
konalo za hojné návštěvy 23. 8. , kde pořadatelem byla Galerie 1602, o.p.s. a
soutěž v požárním sportu v Ratišovicích 7. 6. 2014. Výbor svazku schválil
použít peníze i na pořízení ozvučovacích systémů do všech jedenácti obcí, ty
se tak mohou těšit z nového mobilního aparátu, který obce pro své akce
bezesporu využijí po celý rok.
Skupině ČEZ bych chtěl poděkovat za podporu našeho regionu, který se
snaží prostřednictvím darovaných finančních prostředků zlepšit životní a
kulturní úroveň našich občanů.

