Zpravodaj obce

MIKOLAJICE
Září 2015
Vážení a milí občané,
tři měsíce uběhly jako voda a tak opět držíte v rukou zpravodaj, který Vám přináší
důležité informace o dění v naší obci. I tentokráte se ohlédneme za tím, co se u nás
během prázdnin událo a co nás do konce roku ještě čeká.

Důležité informace
Nabídka pracovních míst
OÚ Mikolajice hledá zaměstnance pro úklid a správu ubytovny. Jedná se o částečný
úvazek, s hodinovou mzdou, s nástupem od 21.10.2015. Časový harmonogram kromě
pracovního týdne by byl i dle potřeb o víkendech. Přihlášky s životopisem prosím
doneste osobně v úředních hodinách do kanceláře OÚ Mikolajice, nejpozději do
5.10.2015.
Také hledáme zaměstnance topič – údržbář. Jedná se o částečný úvazek, s hodinovou
mzdou, s nástupem od 15.10.2015. Práce vhodná i pro seniory. Přihlášky prosím
doneste osobně v úředních hodinách do kanceláře OÚ Mikolajice, nejpozději do
5.10.2015.
Pronájem drtiče větví
Všem, kteří potřebují zpracovat dřevní hmotu ze zahrady, obec Mikolajice ráda zapůjčí
drtič větví - štěpkovač. Drtič větví je určen na všechny dřeviny do průměru
5 cm. Drť je vhodná jak do kompostu, tak například i jako mulč kolem stromů či
záhonů. Drtič je možné zapůjčit po domluvě s pracovníky obecního úřadu. Doba
pronájmu je vždy od pátku odpoledne do pondělí. Cena pronájmu na uvedenou dobu je
500,- Kč. Pokud si potřebujete drtič větví půjčit na delší dobu – cena prodloužení nájmu
je poté 100,-Kč na každý další započatý den. Na kratší dobu nelze zapůjčit.

Nové webové stránky
V době prázdnin se nám povedly aktualizovat obecní webové stránky, na kterých
najdete veškeré důležité informace o obci Mikolajice, dále se dozvíte o akcích, které se
nejen v brzké době uskuteční, ale také zde najdete fotky a informace o akcích, které již
proběhly. Jelikož se snažíme jít s dobou, máme i pro mladší generaci výbornou zprávu.
Naše oficiální stránky obce Mikolajice najdete také na facebooku.
Termín svozu nebezpečného odpadu
Dne 22.října 2015 od 15:00 do 17:00 hodin před hasičárnou, bude probíhat svoz
nebezpečného odpadu. Rozpouštědla, kyseliny, barvy, lepidla, baterie, oleje, tuky. Bez
elektra a spotřebičů.
Velkoobjemový kontejner
Ve dnech 23. – 26. října 2015 budou v obci na obvyklých místech přistaveny 3
kontejnery. Žádáme občany, aby kontejnery plnily jen povoleným domovním odpadem.
Určitě do nich nepatří např. pneumatiky nebo plastový odpad. Děkujeme
Odečet vody
Opět v naší obci proběhne odečet vody. Tentokráte bude odečet prováděn v sobotu,
v termínu 24. října 2015. Prosíme občany, aby v tomto termínu umožnili přístup
k vodoměrům. Odečet bude provádět p. Petr Jedlička. I tentokrát platí, že pokud v tomto
termínu nebude možnost odečet provést, prosíme o zaslání stavu měřidla e-mailem na
adresu ucetni@mikolajice.cz, nahlásit telefonicky na 552 308 792 nebo osobně nahlásit
v úředních hodinách v kanceláři OÚ.
Sběr papíru
Jelikož se nám blíží konec roku a všichni chceme mít doma pořádek, hasiči Vám rádi
pomohou zbavit se papíru. Pokud můžete, nachystejte prosím svázaný nepotřebný papír
dne 24. října 2015, kdy si to mladí hasiči u Vás vyzvednout. Přispějete jim tak
k zakoupení sportovních kalhot k novým dresům, na které si touto aktivitou vydělali
v loňském roce. Děkujeme
Kominík
Občané, kteří mají zájem o kontrolu komínů kominíkem, který bude chodit v sobotu
24.října 2015 od 10:00 hodin, ať se nahlásí na obecním úřadě Mikolajice nebo na email:
administrativa@mikolajice.cz, nejpozději v termínu do pondělí 19. října 2015. Pokud
se budete hlásit e-mailem, prosíme o zaslání jména a telefonního spojení na Vás.
Termíny svozů popelnic na čtvrté čtvrtletí roku 2015
Každý lichý týden v úterý: - 22.9., 6.10., 20.10., 3.11., 1.12., 15.12 a 29.12. 2015
Termíny svozů plastů na rok 2015
- říjen - 28. 10. 2015

-

prosinec -

30. 12. 2015
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Ohlédnutí se za uskutečněnými akcemi
Den obce a Den dětí
V sobotu 20. června 2015 u nás proběhla, jako každoročně, velká událost a tou byl Den
obce a Den dětí. Výjimečnou událostí, která se věříme u nás stane tradicí, byla soutěž
„Mikolajický guláš 2015“, kde se soutěžilo o zlatou vařečku.
I když nám na začátek počasí příliš nepřálo a soutěžní týmy měli ze startu trochu potíže,
jelikož jim pod kotly oheň hasil prudký déšť, nakonec se den velmi vydařil. Po celý den
jste tak mohli ochutnávat naše grilované speciality, domácí frgály a doslova vyladěné
guláše. Tímto děkujeme vše čtyřem týmům, které se přihlásily do soutěže "O vařečku
zlatou" - o uvaření nejlepšího guláše. Guláše byly výborné, škoda, že vítěz může být
jen jeden.  Už nyní se těšíme na příští rok.
Samozřejmě že tento den nebyl jen oslavou obce, ale byl také dětí a ani na ně se
nezapomnělo – mohly se seznámit jak s jednotlivými složkami obce tak si také mohly
zasoutěžit a získat tak něco dobrého. Díky myslivcům měli zábavu i dospělí, kteří si
mohli zastřílet ze vzduchovky.
Také bychom tímto chtěli poděkovat všem dětem, které nacvičily nádherné vystoupení
o pejskovi a kočičce, byly jste velmi šikovní. Dík patří samozřejmě i maminkám, které
nám při nacvičování i vystoupení velmi pomohly.
Zapomenout nesmíme ani na mladé hasiče, kteří si pro nás připravili hasičské
vystoupení. Jste v tom čím dál lepší 
K poslechu nám zahrála cimbálová muzika z Háje, úžasná kapela Bluegrass comback
a ve večerních hodinách nám pak zahrála kapela UNICO.
Všechny fotky najdete na www.mikolajice.cz – v galerii (den obce 2015)
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Požár v Mikolajicích
Obec Mikolajice, v pondělí 20.7.2015 v odpoledních hodinách zasáhl požár lesa, který
se velmi rychle nekontrolovatelně rozšiřoval. Po příjezdu prvních jednotek na místo
požáru bylo potvrzeno, že se jedná o požár většího rozsahu v nepřístupném terénu a tak
byl na pomoc přivolán i vrtulník. Po celou dobu, než se dostal požár pod kontrolou,
hrozilo velké riziko rozšíření požáru na okolní porosty.
Kromě jednotek HZSMSK UO Opava ze stanic Opava, Hlučín, Krnov, Nošovice
a Ostrava Zábřeh, byly ihned povolány dobrovolné hasičské jednotky – Hlučín, Melč,
Hradec nad Moravicí, Jakubčovice, Žimrovice, Litultovice, Dolní Životice, Komárov,
Hlubočec, Bohdanovice, Budišov nad Budišovkou, Pustá Polom, Kylešovice, Velké
Heraltice Sádek, Mokré Lazce, Brumovice, Uhlířov, Ostrava -Heřmanice, Ostrava Radvanice, Vratimov, Slavkov, Zlatníky, Podvihov, Velké Heraltice, Hrabyně, Dolní
Benešov, Březová, Branka u Opavy, Šilheřovice, Kyjovice, Horní Benešov, Slatina,
Fulnek, Studénka, Kravaře, Štítina, Březová, Lesní Albrechtice, Sudice, Bobrovníky,
Strahovice a letecká služba Brno.
V pondělí zasahovalo celkově 19 jednotek hasičů s celkovým počtem přes 80
zasahujících hasičů.
Největší pomoc však přišla v úterý, kdy byly povolány další jednotky, včetně
opětovného povolání naší zásahové jednotky. Na pomoc přijelo v úterý 26 jednotek
o síle 130 hasičů a ještě dva dny prováděli dohašování požáru.
K požáru byla samozřejmě od prvních chvil povolána také jednotka SDH obce
Mikolajice, která se účastnila hasebních i dohašovacích prací. Dohromady strávili
členové jednotky na požářišti za 2 dny více než 24 hodin, za což jim patří velký dík,
konkrétně – pan Kamil Kuča, Jan Jedlička, Petr Jedlička, Petr Martínek, Jan Martínek,
Lukáš Pracný a Bohumír Chovanec. Zapomenout bychom také neměli na zaměstnance
obecního úřadu a zastupitelstvo, kteří se po celou dobu starali o týlové zabezpečení
události a zajišťovali všem hasičům zásobování tekutinami a jídlem.
Celá událost také ukázala, jak nedílnou součástí integrovaného záchranného systému
jsou dobrovolní hasiči, bez jejichž pomoci by byly profesionální jednotky bezmocné.
V návaznosti na letošní extrémní výskyt požárů se opět začalo hovořit o investicích do
dobrovolných jednotek a jejich dovybavení věcnými prostředky. Požární jednotka je
ovšem tvořena hlavně dobrovolníky, kteří obětují svůj čas a energii pro druhé. Pokud
byste se i vy chtěli přidat do řad členů Jednotky SDH obce Mikolajice a pomáhat při
záchranných akcích, kontaktujte velitele jednotky Petra Jedličku.
Tímto ještě jednou děkujeme všem za profesionální přístup, odhodlání a energii.
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Pozvánka na kulturní akce
Neděle
27. září 2015
Středa
30. září 2015
Sobota
17. října 2015
Středa
21. října 2015
Středa
25. listopadu 2015
Neděle
29. listopadu 2015
Středa
16. prosince 2015

15:00
za Tesařema
16:00
v Country sále
16:00
na „Bučku“
16:00
v Country sále
16:00
v Country sále
termín bude upřesněn
16:00
v Country sále

Drakiáda
„Na kafíčko“ se seniory
Hubertova jízda + dožínky
„Na kafíčko“ se seniory
„Na kafíčko“ se seniory
Vánoční besídka
„Na kafíčko“ se seniory

Drakiáda
Milé děti a rodiče, blíží se podzim a spolu s ním tradiční DRAKIÁDA. Akce se bude
konat za příznivého počasí v neděli 27.9.2015 od 15 hodin na louce za p. Tesařem.
Vezměte své létající draky a přijďte si na kopec zadovádět. Všechny děti budou
odměněny. Srdečně zvou ČČK a OÚ Mikolajice.

„Na kafíčko“ se seniory
Prázdniny byly dlouhé a tak se opět na Vás všechny těšíme 30. září 2015 v 16:00
hodin, v Country sále. Připravíme Vám výbornou kávičku a společně s přáteli si u
výborného zákusku můžete popovídat, co se za ty dva měsíce událo nového. I nadále se
budeme držet „naší zaběhnuté tradice“ a jednou za měsíc Vám takto rádi přichystáme
drobné pohoštění, které třeba jednou za čas zpestříme živou muzikou, hrami, či něčím
jiným – Vaším nápadem.

Veselé cvičení pro radost
Milé maminky, máme po prázdninách a tak se na Vás opět těšíme každou středu od
9:00 hodin v Country sále, kde se s Vašimi nejmenšími opět pustíme do „nelehkých
úkolů“, které si pro Vás a Vaše děti každý týden připravujeme. Prosím, na cvičení si
s sebou vezměte deku či karimatku, aby děti necvičily na zemi. Potřeby na výtvarku
budou vždy zajištěny. Prosím, účast hlaste na místostarostka@mikolajice.cz, abychom
věděli kolik materiálu zajistit. Děkuji a těšíme se 
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„Selská Hubertova jízda“ v Mikolajicích
V tomto roce se uskuteční již 18. ročník naší netradiční Hubertovy jízdy, která je letos
výjimečná hned dvakrát. Letošní Hubertova jízda bude jednak ozvláštněna dožínkami,
které pořádá MAS Opavsko, ale hlavní a pro nás významnou událostí se stává to, že
Hubertova jízda se stala držitelem -titulu- regionální značky „OPAVSKÉ SLEZSKO,
regionální produkt“ v kategorii „ZÁŽITKY“.
Hubertova jízda se letos uskuteční 17.října 2015 od 9:00 na „Bučku“ .
Naše Hubertova jízda nedělá rozdíly mezi koňmi ani povozy, přijet může každý, ať už
osedlá tažného těžkého koně, nebo štíhlého a vznešeného jezdeckého koně. Povozy
přijíždějí taktéž různé, nechybí mezi nimi kočáry, selské vozy nebo jen žebřiňáky,
jednospřeží, nebo dvojspřeží, všichni jsou vítáni.
Na akci bude také velmi bohatý doprovodný program. Můžete se těšit nejen na tradiční
soutěže pro honáky a děti, ale tentokráte bude díky dožínkám program bohatší o soutěže
„nejlepší marmeláda“ a soutěž „o nejlepší koláč“.
Zapojení se do soutěže
Obec Mikolajice se zapojila do okresní soutěže „ o nejlepší koláč“, která se bude
vyhodnocovat na dožínkách při Hubertově jízdě. Hledáme nyní dobrovolnice do týmu
na pečení koláčů, které proběhne 16.10.2015 na OÚ v Mikolajicích od 7 hodin.
Zájemci, kteří chtějí přispět svým pekařským uměním, se mohou přihlásit na OÚ.
Naše – Vaše technika
Rádi bychom v rámci dožínek také poprosili všechny naše místní zemědělce, traktoristy
a kutily, aby ozvláštnili hubertovu jízdu výstavou mikolajické zemědělské techniky.
Vezměte tedy své traktory, malotraktory, frézy, sekačky i přípojnou techniku a přijeďte
své stroje ukázat ostatním návštěvníkům. Pro více informací prosím kontaktujte p. Petra
Jedličku. Těšíme se na všechny, od maličkých po domácku vyráběných traktůrků až po
velkou moderní mechanizaci.
Pomoc občanů
Prosíme všechny občany, kteří chtějí přiložit ruku k dílu a pomoci nám s přípravou této
akce, aby se hlásili p. Petru Jedličkovi nebo nechali na sebe telefonní spojení v úřední
hodiny na OÚ. Práce je mnoho a budeme rádi za každou pomoc. Jak chlapské síly, tak
ženské kreativity a nadšení. Děkujeme všem za ochotu.
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Pozvánka na kulturní akce v plesové sezoně
Sobota

16. ledna 2016

Myslivecký ples

Sobota

23. ledna 2016

Hasičský ples

Sobota

7. února 2016

Dětský karneval

Sobota

13. února 2016

Pochování basy

Sobota

27. února 2016

Obecní ples

Zpravodaj zpracovali členové zastupitelstva obce Mikolajice.
Vydal: obecní úřad Mikolajice
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