Zpravodaj obce

MIKOLAJICE
Březen 2015
Váţení a milí občané,
v tomto vydání obecního zpravodaje Vám opět přinášíme důležité informace o dění
v obci Mikolajice. Také se v několika řádcích ohlédneme za již proběhlými
společenskými akcemi a pozveme Vás na akce nové, které se v brzké době u nás opět
uskuteční.

Důleţité informace
Odečet vody
Dne 25. dubna 2015 od 9:00 hodin proběhne odečet vody. Prosíme občany, aby
v tomto termínu umožnili přístup k vodoměrům. Odečet bude provádět p. Petr Jedlička
V případě, že v tomto termínu nebudete možnost odečet provést, prosíme o zaslání
stavu měřidla na e-mail – na adresu: ucetni@mikolajice.cz , nebo nahlásit telefonicky
na číslo: 552 308 791, anebo osobně nahlásit v úředních hodinách v kanceláři OÚ.

Poplatky za psy v roce 2015
Připomínáme všem občanům, že do 31. května 2015 je potřeba na OÚ uhradit
poplatky za naše psy:
Poplatek 1. pes
- 150,- Kč
Poplatek 2. a další pes
- 200,- Kč
Důchodci za všechny psy - 70,- Kč
Zároveň tímto žádáme spoluobčany, jejichž psy se volně pohybují po obci, aby si je
zabezpečili. Jestliže se, se svými psy pohybujete po obci, prosíme, abyste také po nich
uklízeli exkrementy.
Termíny svozů popelnic na druhé čtvrtletí roku 2015
Každý lichý týden v úterý: - 24.3., 7.4., 21.4., 5.5., 19.5., 2.6., 16.6. a 30.6. 2015

Termíny svozů plastů na rok 2015
- duben
29. 4. 2015
- červen
24. 6. 2015
- srpen
26. 8. 2015
- říjen
28. 10. 2015
- prosinec
30. 12. 2015
Sběr papíru
V sobotu 18. dubna 2015 budou od 9:00 hodin nejmladší hasiči obcházet obec a
provádět sběr starého papíru. Prosíme tímto naše občany, zdali by pro ně nachystali
starý nepotřebný papír. Děti si tímto výdělkem přispějí na nové dresy. Po sběru bude
cca od 10.30 hodin probíhat v rámci „dne země“ úklid kolem obce, kterého se mohou
zúčastnit všichni občané a přispět tak k čistějšímu životnímu prostředí v našem
katastru.
Všem dárcům srdečně děkujeme.
Sběr nebezpečného odpadu
Ve čtvrtek 23. dubna 2015 od 16:00-18:00 hodin, u obchodu v Mikolajicích,
proběhne sběr nebezpečného odpadu (rozpouštědla, kyseliny, zásady, fotochemikálie,
pesticidy, zářivky a jiný odpad obsahující rtuť, oleje a tuky, barvy, lepidla a
pryskyřice, detergenty obsahující nebezpečné látky, nepoužitelná léčiva, monočlánky a
podobné baterie, obaly se zbytky nebezpečných látek, absorpční činidla, olejové filtry,
znečištěné tkaniny, olověné akumulátory)
Velkoobjemový odpad
Ve dnech 24. dubna – 27. dubna 2015 budou v naší obci přistaveny kontejnery pro
velkoobjemový odpad. Kontejnery budou umístěny na obvyklých místech.
Zákaz vhazování nebezpečného odpadu a pneumatik!
Příleţitostná brigáda
Hledáme zájemce o příležitostnou brigádu na údržbu a úklid obecního lesa. Bližší
informace vám podá místostarosta p. Petr Jedlička na tel. čísle: 731 444 497, anebo
v úředních hodinách na OÚ vždy v pondělí 17:00-19:00 hodin.
Nacvičování na „Den matek“
Ve čtvrtek 17. dubna 2015 od 17:00 hodin se bude v country sále, v Mikolajicích,
konat nacvičování vystoupení dětí na „Den matek“.
Srdečně zveme všechny zájemce.
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Ohlédnutí se za uskutečněnými akcemi
Myslivecký ples
Dne 17. 1. 2015 se konal v místním country sále Myslivecký ples, kterého se jako
tradičně zúčastnilo velké množství tanečníků, a to nejen z Mikolajic, ale i širokého
okolí. Stylové zahájení obstarali členové Mysliveckého sdružení LIPINA slavnostním
nástupem. Vyvrcholením plesu poté byla tombola, ve které nechyběla populární
zvěřina, jako bažanti, srny, zajíci a taky divočáci uloveni v místní honitbě.
Tříkrálová sbírka
Děkujeme všem lidem dobré vůle, kteří se zapojili do celostátní Tříkrálové sbírky
2015 a přispěli do pokladniček libovolnou finanční částkou. I v letošním roce jste byli
velice štědří a vybralo se v Mikolajicích celkem 13.520,- Kč. Výtěžek celostátní
sbírky poputuje na provoz charitních domů, stacionářů a domů pro matky s dětmi
v tísni, na humanitární pomoc a mnohé další projekty, jejichž hlavním cílem je
pomáhat. Poděkování samozřejmě patří také oběma skupinám koledníků
a dobrovolníkům, bez nichž by Tříkrálová sbírka nemohla proběhnout. Děkujeme
mnohokrát všem!

Posezení u cimbálovky nejen pro seniory
V letošním roce jsme uskutečnili poprvé ples v tak trochu jiném duchu. Mezi velmi
proslulý Myslivecký a Hasičský ples s hudbou velmi živou, jsme uskutečnili jedno
„Posezení u cimbálovky“, kde byli zváni ne jen senioři. Atmosféra, která zde
panovala, byla nádherná. Nejen, že jsme si popovídali a zazpívali, ale mnoho z nás si
určitě i prošoupalo podrážky na střevících. Potěšila nás tak hojná účast a o to víc, Vaše
nadšení k tanci a zpěvu.
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Hasičský ples
Jako každoročně se i letos v Mikolajicích konal Tradiční hasičský ples. Ke skvělé
atmosféře přispěla nejen skvělá hudba a gulášek, ale také večerní vystoupení členů
SDH, kteří si jako každoročně připravili překvapení, tentokrát zaměřené převážně na
příslušnice něžného pohlaví. Završení plesu přinesla tombola, která i díky darům
místních občanů přesáhla počet 200 výher. Za každý příspěvek do tomboly členové
SDH srdečně děkují.

Dětský karneval
Český červený kříž, ve spolupráci s obecním úřadem, opět po roce uspořádali pro
místní děti maškarní karneval. I přes chřipkovou epidemii, přítomných dětí
v doprovodu maminek, tatínků či prarodičů se sešla téměř čtvrtina obyvatel naší obce.
Děti ve veselých maskách se pod taktovou veselého klauna dobře bavily při tanečcích,
hrách i soutěžích. Odměnou jim byly sladkosti a na všechny se dostalo i při losování
cen z bohaté tomboly.
Poděkování patří nejenom pořadatelům, ale i Vám, kteří na zdařilou akci přispěli.
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Vodění medvěda
Ani tradice vodění medvěda nebyla v tomto roce v naší obci vynechána. Členové SDH
Mikolajice spolu s dalšími občany obcházeli dům od domu, tu potěšili písničkou, tu
dal doktor něco na zahřátí. I přes přibývající počet domů v naší obci dopadl průvod
úspěšné a všichni medvědáři se vrátili po svých domů 
Týden po masopustním průvodu se konalo pochování basy, na němž všichni přítomní
pochovali a zapili letošní plesovou sezonu. K občerstvení samozřejmě nechyběla
smažená vejce a večerem provázela příjemná hudba.
Nad ránem si všichni přítomní řekli: „Tak zase za rok, přátelé… „
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Pozvánka na kulturní akce
Středa
25. března 2015
Pátek
27. března 2015
Středa
1. dubna 2015
Středa
22. dubna 2015
Čtvrtek
30. dubna 2015
Sobota
2. května 2015
Čtvrtek
7. května 2015
Středa
27. května 2015
Sobota
20. června 2015
Středa
24. června 2015

16:00
v Country sále
19:00
v Country sále
9:00
v Country sále
16:00
v Country sále
16:30
na obecním hřišti
16:00
v místní kapli
17:00
v Country sále
16:00
v Country sále
14:00
na obecním hřišti
16:00
v Country sále

„Na kafíčko“ se seniory
Tvoření pro radost
„Veselé cvičení“ pro nejmenší
„Na kafíčko“ se seniory
Pálení čarodějnic + broučkiáda
Svatý Florián
Den matek
„Na kafíčko“ se seniory
Den obce + Den dětí
„Na kafíčko“ se seniory

„Na kafíčko“ se seniory
Jak jsme si slíbili, tak už se nám další setkání u kávičky blíží. Tentokrát to bude ve
středu 25. března 2015 od 16:00 hodin v Country sále. Posedíme, probereme, jak se
Vám líbilo „posezení s cimbálovkou nejen pro seniory“, vymyslíme, co podnikneme
při dubnovém „Na kafíčko“ a také Vás seznámíme s novinkou, do kterého jsme si Vás
dovolili přihlásit „Senioři komunikují 2015“. Nezapomeňte prosím brýle do dálky.
Srdečně zveme všechny seniory, i ty, kteří se chystají třeba poprvé. Těšíme se na Vás.

Tvoření pro radost
Milé dámy, tvořilky, po delší době Vás opět srdečně zvu na páteční tvoření pro radost,
které se bude konat 27. března 2015 od 19:00 hodin v country sále. Tentokráte si
vyzkoušíme techniku malování voskem, tzv. ENCAUSTIC. Budeme potřebovat
obyčejnou žehličku (ne napařovací), voskovky (můžou být i polámané zbytky
voskovek) a různé velikosti lesklého papíru (např. starý nástěnný kalendář). Přijďte si
vyzkoušet tuto zajímavou techniku, nebo si jen odpočinout od běžných denních
činností a popovídat s přáteli.
Srdečně Vás zve Iveta Martínková
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„Veselé cvičení“ pro nejmenší
Rády bychom pozvaly maminky, které by chtěly svým nejmenším dětem ozvláštnit
den, na první hodinu „Veselého cvičení“, které proběhne ve středu 1. dubna 2015 od
9:00 hodin v Country sále. Společně si zacvičíme, naučíme se básničky a říkanky. A
jelikož se blíží svátky velikonoc – něco malého si i vyrobíme. Prosíme, vezměte si
s sebou karimatku, deku či jinou podložku na cvičení a na výtvarku si nezapomeňte
donést A4 výkres a alespoň tři druhy koření (pepř, paprika, majoránka, skořice, kmín,
kari,… anebo něco drobnějšího – rýže, mák, obilí,…). Vítáme samozřejmě i babičky a
dědečky s vnoučaty.
Těšíme se na Vás, Markéta a Petra

Tradiční Pálení Čarodějnic
Moje milá děvčata, připravte si košťata, nadešel ten slavný den, kdy je Vám let
povolen. Nebojte se tedy vzletět, když je duben končící, máte k tomu večer šanci,
podpořte tak tradici. Na přílet čarodějnic, čarodějek a kouzelníků, všech věkových
kategorií, se těšíme ve čtvrtek 30. dubna 2015 od 16:30 hodin na obecním hřišti.
Budeme spolu plnit nelehké úkoly, jako správné čarodějnice budeme také kouzlit a
čarovat. Do kotlíku si nezapomeňte přibalit lampion a párek, jelikož neopomeneme ani
na lampionový průvod a zapálení hranice. 

Na slet Vás srdečně všechny zve zastupitelstvo obce! Letu zdar.

Den matek
Český červený kříž, ve spolupráci s Obecním úřadem, v Mikolajicích, srdečně zve
všechny maminky a babičky na oslavu svátku „Dne matek“, který se bude konat ve
čtvrtek 7. května 2015 od 17:00 hodin, v Country sále v Mikolajicích.

Svatý Florián
V sobotu 2. května 2015 v 16:00 hodin, v místní kapličce, proběhne tradiční
Floriánská mše, kterou bude sloužit otec Rudolf Friedl ze Štáblovské farnosti.
Všechny občany srdečně zve Sdružení dobrovolných hasičů.
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Den obce
Oslava „Dne obce“ již tradičně spojená s oslavou „Dne dětí“ se v letošním roce
uskuteční v sobotu 20. června 2015 od 13:00 hodin na obecním hřišti.
V rámci dne obce se můžete těšit na velmi zajímavý program. V průběhu dne se Vám
představí jednotlivé složky obce, které Vás zasvětí do tajů jejich práce, nejen
teoreticky ale i prakticky. Dalším zajímavým bodem v programu bude vystoupení dětí
a jako třešničkou na dortu pro Vás chystáme soutěž o uvaření nejlepšího guláše.
Také nezapomínáme na děti a proto i ony si přijdou na své. Chystáme pro Vás, milé
děti, odpoledne plné zábavy, her a soutěží.
Celý program bude doprovázen hudbou. Odpoledne nám bude hrát cimbálová muzika
a ve večerních hodinách se můžeme těšit na něco živějšího.

MIKOLAJICKÝ GULÁŠ 2015
V rámci „Dne obce“, který se uskuteční 20. června 2015, vyhlašujeme soutěž družstev
o uvaření nejlepšího guláše, jaký kdy Mikolajice ochutnaly…

PODMÍNKY PRO PŘIHLÁŠENÍ DO SOUTĚŢE:
 přihlásit se mohou 3-5 členná družstva
 přihlášky do 31.5.2015 na OÚ Mikolajice: e-mailem, poštou, telefonicky, osobně.
 vlastní kotlík, samovar nebo polní kuchyni, pro vaření na ohni (dřevo dodá OÚ,
příprava ohniště bude s týmy konzultována jednotlivě)
PRAVIDLA SOUTĚŢE:
 každý tým musí uvařit minimálně 10 litrů guláše
 začátek vaření ve 12:00 hodin a VŠICHNI ZAČÍNAJÍ S VLASTNÍMI
SYROVÝMI SUROVNINAMI!!
 start ochutnávek v 17:00 hodin
 konec ochutnávek a vyhlášení vítěze v 19:00 hodin
 nápadité kostýmy kuchařů a vtipné pojmenování týmů jsou vítány
 hodnotí všichni příchozí, kteří budou mít hlad a odvahu vzorky ochutnat
 na pořízení surovin bude jednotlivým týmům poskytnut příspěvek
TĚŠÍME SE NA VŠECHNY, KTEŘÍ SI TROUFNOU
POSTAVIT SVŮJ VLASTNÍ TÝM!
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Zpravodaj zpracovali členové zastupitelstva obce Mikolajice.
Vydal: obecní úřad Mikolajice
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