Zpravodaj obce

MIKOLAJICE
Prosinec 2014
Vážení a milí spoluobčané,
opět je tu adventní čas, Vánoce se kvapem blíží a před námi je poslední měsíc
roku 2014. Dovolte nám, abychom si připomněli některé významné události,
které se v posledních dnech v naší vesnici uskutečnily, sdělili Vám důležité
informace týkající se naší vesnice a zároveň Vás pozvali na kulturní akce, které
proběhnou v prvních měsících příštího roku.
Stejně jako loni, i letos jsme zahájili první adventní neděli 30. listopadu 2014
v Country sále v Mikolajicích, vánoční besídkou našich dětí. Sál byl provoněný
vánočním punčem a cukrovím a bohatý doprovodný program, který pro nás a naše děti
připravily ČČK Mikolajice společně s OÚ Mikolajice, byl zakončený rozsvícením
vánočního stromku, u kterého jsme si společně zazpívali koledy. Děti byly velice
šikovné a těší nás, že každým rokem se této krásné akce účastní stále více lidí.

Veškeré fotky najdete na:www.rajce.idnes.cz – Mikolajice Advent 2014

Prodej vánočních stromků
V sobotu 13.12. 2014 v době od 9:00 do 10:30 proběhne prodej vánočních stromků
v hasičské zbrojnici v Mikolajicích.
Cena vánočního stromku je 50,- Kč.

Prodej kaprů
V pondělí 22.12.2014 od 18:00 hodin proběhne u paní Ludmily Jedličkové, Mikolajice
č. 58, tradiční prodej kaprů.

Pozvánka na kulturní akce konané v prvním čtvrtletí roku 2015
Sobota
3. ledna 2015
Sobota
10. ledna 2015
Sobota
17. ledna 2015
Pátek
23. ledna 2015
Sobota
31. ledna 2015
Neděle
8. února 2015
Sobota
14. února 2015
Sobota
21. února 2015

Výroční valná hromada SDH Mikolajice
Tříkrálová sbírka
Myslivecký ples
16.00 hod.

Ples seniorů - od 17.00 doprovázeno cimbálovou
muzikou.
Hasičský ples
Dětský karneval - s dětskou diskotékou
Vodění medvěda
Pochování basy

Termíny svozů plastů na rok 2015
-

únor
duben
červen
srpen
říjen
prosinec

-

25. 2. 2015
29. 4. 2015
24. 6. 2015
26. 8. 2015
28. 10. 2015
30. 12. 2015

Termíny svozů popelnic na první čtvrtletí roku 2015
Každý lichý týden v úterý: - 13.1., 27.1., 10.2., 24.2., 10.3., 24.3. 2015

Žádost o spolupráci na fotografickém projektu
Prosíme spoluobčany, kteří by měli jakékoli staré fotografie naší obce a nejbližšího
okolí, zda by je v označené obálce se svým jménem zanechali na obecním úřadě k
reprodukování. Fotografie budou digitalizovány a poté Vám budou vráceny zpět.
Na základě starých snímků budou fotografovány současné nové fotografie o stejném
obsahu.
Pomůžete tímto k zachycení historických změn naší obce.
Po vyfotografování aktuálních nových snímků, každý získá aktuální kopii původní
fotografie.
Za spolupráci děkuje a zdraví David Macháč
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Výsledky voleb do zastupitelstva obce Mikolajice
Ve dnech 10. a 11. října 2014, se uskutečnily volby do zastupitelstev obcí.
Výsledky voleb:

Jméno kandidáta
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

David Matějek
Rostislav Tomáš
Petr Jedlička
Markéta Kristen
Iveta Martínková
Martin Krupa
Romana Teichmannová
Luděk Chlachula
Libuše Matějková

Počet
hlasů
100
92
115
112
126
103
124
43
72

Zvolené vedení obce:
- starosta: Martin Krupa ( starosta@mikolajice.cz )
- místostarosta: Petr Jedlička ( mistostarosta@mikolajice.cz )
- místostarostka: Markéta Kristen ( mistostarostka@mikolajice.cz )

Kompostéry a odpady
Novela zákona o odpadech zavedla od 1. 1. 2015 pro obce povinnost separovat a likvidovat
odpad nejen komunální a plastový jako je to dosud, ale i biomasu, papír a železný šrot. Obec
Mikolajice se s problematikou sběru a likvidace biomasy vypořádala tzv. komunitním sběrem
biomasy, což v praxi představuje nákup a rozdělení kompostérů do každé domácnosti. Pro
obec je to povinnost, proto vyzýváme všechny, kteří si ještě kompostér nevyzvedli, aby tak
učinili a pomohli obci zvládnout tento úkol. Kompostéry jsou vydávány na základě zápůjční
smlouvy mezi obcí a občanem, která po 5 letech, bude nahrazena smlouvou darovací. Po pěti
letech proto, že jsme kompostéry nakoupili pomoci dotace z Ministerstva životního prostředí,
a kompostéry musí zůstat po dobu tzv. udržitelnosti projektu tj. po dobu 5 let v majetku obce.
Nikdo nemusí mít strach například z krádeže. V tomto případě se ztráta nahlásí Polici ČR a na
základě protokolu se vyřadí kompostér z evidence a ukončí zápůjční smlouva, nebo vydá
nový kompostér. Proto bychom chtěli apelovat na ty, kteří měli obavy, a proto si kompostér
nevyzvedli, aby přehodnotili svůj postoj a pomohli nám naplnit literu zákona. Sběr papíru a
železného šrotu bude probíhat v následujících letech 2 krát ročně, s výpomocí Sboru
dobrovolných hasičů, kteří tento sběr budou pro obec organizovat. Termíny budou upřesněny
a budou Vám sděleny na samostatném letáčku. Mimo to budou i nadále probíhat separované
sběry skla v kontejneru před obchodem a sběr nebezpečného odpadu 2 krát ročně jako
doposud.
Žádáme všechny rodiny, které si ještě nevyzvedli kompostéry, aby tak učinili nejpozději do
15. Ledna 2015. Po tomto datu budou zbývající kompostéry zapůjčeny dalším zájemcům.
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Úspěšný rok mladých hasičů
Jako velice úspěšný lze hodnotit rok 2014 z pohledu družstev mladých hasičů SDH
Mikolajice.
Družstva mladších a starších žáků navázala na úspěšnou podzimní část sezony
2013/14 a v jarní části uhájila bodový náskok, který přetavila v konečném hodnocení
v cenné kovy. Družstvo mladších žáků se v celkovém hodnocení sezony 2013/14
umístilo na krásném druhém místě a družstvo starších žáků již potřetí v řadě celou
soutěžní sezonu vyhrálo a místnímu SDH tak vznikla milá povinnost koupit nový
putovní pohár, neboť ten stávající zůstává již natrvalo v Mikolajicích. Ukončení
sezony však nepřineslo pouze radost se získaných vavřínů, ale také starosti pro
vedoucí družstva Petra Martinka a Elišku Olbrechtovou, protože značná část kádru
starších žáků dosáhla 15 let a musí tak družstvo žáků opustit. Díky široké členské
základně dětí, kterou nám závidí nejedno okolní SDH, se družstva rychle doplnila a do
nové sezony 2014/15 se tak nastupovalo s méně zkušeným, ale o to více odhodlaným a
předchozími úspěchy motivovaným družstvem.
Začátek sezony se nesl zejména u starších žáků ve znamení nevyrovnaných výkonů,
ale i díky závěrečnému vítězství ve Starých Heřminovech přezimují naši hasiči na
krásném čtvrtém místě s 24 body za dvě vítězství a dvě diskvalifikace. Mladší žáci se
s podzimní části popasovali lépe a po dvou druhých, jednom třetím místě a jedné
diskvalifikaci přezimují se ziskem 30 bodů rovněž na 4. místě celkového hodnocení.
Věříme, že se oběma družstvům povede v jarní části sezony udržet a třeba i vylepšit
výkony z podzimu a naváží na úspěchy z předchozích let.

Přeji Vám jménem svým, kolegů zastupitelů i všech svých spolupracovníků
z Mikolajic, klidné prožití letošních Vánoc a do nového roku 2015
hodně sil, pohody a hlavně zdraví.
Martin Krupa, starosta obce

Na obecním zpravodaji Mikolajice pracovali: Markéta Kristen, Petr Jedlička, Martin Krupa.
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