Zpravodaj obce Mikolajic
Vydaný dne 27. září 2012
Vážení občané,
v tomto vydání obecního zpravodaje Vám opět přinášíme důležité informace o dění v obci Mikolajice.
Obecní úřad Mikolajice

Termín svozu nebezpečného odpadu
- úterý 2. října 2012 od 16 do 18 hodin před hasičárnou
- rozpouštědla, kyseliny, barvy, lepidla, baterie, oleje, tuky
- pozor - tentokrát včetně elektrospotřebičů / musí být v kompletním stavu, nesmí být rozebrány /

Velkoobjemový kontejner
Ve dnech 5. – 7.října 2012 budou v obci na obvyklých místech přistaveny 3 kontejnery.
Žádáme občany, aby kontejnery plnili jen povoleným domovním odpadem.
Určitě do nich nepatří např. pneumatiky, nebo plastový odpad.
Odečet vody
Opět v naší obci proběhne odečet vody. Tentokrát bude odečet prováděn v termínu
od 5. - 7. října 2012. Prosíme občany, aby v tomto termínu umožnili přístup k vodoměrům. Odečet
bude provádět p. Tomáš Raida.
I tentokrát platí, že pokud v tomto termínu nebude možnost odečet provést, prosíme o zaslání stavu
měřidla e-mailem – na adresu ucetni@mikolajice.cz, nebo nahlásit telefonicky na
číslo 556 309 322, nebo osobně nahlásit v úředních hodinách v kanceláři OÚ.
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Volby 2012
Krajské volby 2012 se uskuteční 12. - 13. října 2012. Krajské volby také rozhodnou o tom, kdo bude
spravovat náš kraj. V krajských volbách 2012 máte možnost vyjádřit svoji (ne)spokojenost s vedením
krajského úřadu a rozhodnout, kdo zasedne v krajském zastupitelstvu, ze kterého vzejde rada a
hejtman kraje.
Otevírací doba prodejny v Mikolajicích
Vážení občané, abychom co nejvíce uspokojili Vaše potřeby, došlo od pondělí 3. září 2012
k rozšíření otevírací doby v naší prodejně.
pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek
sobota

-

6,30 – 11.00
6,30 – 11.00
6,30 – 11.00
6,30 – 11.00
6,30 – 11.00
6,30 – 10.00

14.30 – 18,00
14.30 – 18,00
14.30 – 18,00

Termíny zasedání zastupitelstva Obce Mikolajice do konce roku 2012
pondělí 5. listopadu 2012

-

od 18,30 hodin

pondělí 3. prosince 2012

-

od 18,30 hodin

KOMINÍK
Občané, kteří mají zájem o kontrolu svých komínů kominíkem, ať se nahlásí na obecním úřadě
Mikolajice nejpozději v termínu do pondělí 8. října 2012.

Obecní lesy
Dne 17. září 2012 bylo vydáno nařízení starosty obce Mikolajice, ve kterém se uvádí, že veškeré
požadavky na palivové dříví a samovýrobu se budou od tohoto data hlásit na obecním úřadě
Mikolajice. Odtud bude seznam žadatelů předáván pravidelně panu Šulovi.
Pan Šula bude dle možností požadavky postupně vyřizovat.

Znečisťování obce
Obecní úřad Mikolajice žádá občany, aby si hlídali své psy a v případě, že dojde ke znečistění
obecních prostorů, aby toto po svých pejscích uklidili.
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Setkání důchodců v Melči:
Obecní úřad v Melči zve všechny seniory z Mikolajic na přátelské posezení. To se uskuteční v pondělí
1. října 2012 od 16 hodin v kulturním domě v Melči. Odvoz našich seniorů zajistí obecním autem
tam i nazpět obecní úřad Mikolajice.
Sraz před hasičárnou s odjezdem první skupiny bude v 15.30 hodin. Doufáme, že se akce zúčastní naši
senioři v plném počtu.
Těšíme se na Vás!
Drakiáda
A je to tady.
V sobotu 6. října 2012 od 14 hodin na louce „ za Tesařema“ se opět uskuteční oblíbená akce nejen
dětí, ale i tatínků. Doufáme, že nám bude počasí přát a malí i velcí draci budou lítat hodně vysoko.
Přijďte si i Vy pustit se svými dětmi vlastního draka. Na tuto akci Vás srdečně zvou pořadatelé
ČČK a OÚ Mikolajice !
Svatomartinská husa
Svátek svatého Martina oslavíme 11. listopadu, ale svatomartinské víno budeme společně s vypečenou
husičkou koštovat až v pátek 16. listopadu 2012.
Kde? Samozřejmě, že v Country sálu v Mikolajicích.
Na 3. ročník „ Svatomartinské husy “ Vás a Vaše známé zve obecní úřad Mikolajice. Doufáme, že
se i ten letošní ročník bude všem líbit tak jako ročníky předchozí.
Naše heslo: "Přijďte se s námi nejen dobře najíst, ale i výborně pobavit!"
15. ročník Hubertovy jízdy
Sraz účastníků bude v sobotu 20. října 2012 v 9,30hodin na "Bučku".
Program:
10,00 hod
zahájení
10,30 hod
vyjížďka
12,00 hod
opékání párků
13,30 hod
hon na lišku
14,00 hod
vyhodnocení s předáním bohatých cen
19,00 hod
country zábava na sále v Mikolajicích, hrají Kamarádi
Na již 15. ročník Vás zvou pořadatelé, chovatelé a milovníci koní a OÚ Mikolajice
Po celý den bude zajištěn pro děti i dospělé doprovodný program v podobě soutěží a překvapení.
Vítání občánků
I letos se Mikolajice rozrostly a to hned o dvě holčičky - Jasmínku a Abigail.
A aby se jim tady s námi líbilo, přivítáme je společně v neděli 18. listopadu 2012 v Country sále od
15.30 hodin.
Zpravodaj zpracovali členové zastupitelstva obce Mikolajice.
Vydal: Obecní úřad Mikolajice

3

