Zpravodaj obce Mikolajic
Vydaný dne 26. dubna 2012
Vážení občané,
v tomto vydání obecního zpravodaje Vám opět přinášíme důležité informace o dění v obci Mikolajice.
Obecní úřad Mikolajice
Termíny svozu plastů v roce 2012
- červen
- srpen
- říjen
- prosinec

-

27. 6. 2012
29. 8. 2012
31.10. 2012
termín bude vyhlášen

Poplatky za psy v roce 2012:
Připomínáme všem občanům, že do konce května 2012 je potřeba na OÚ uhradit poplatky za naše
pejsky / malé i velké /:
Poplatek 1. pes
Poplatek 2. a další pes
Důchodci za všechny psy

- 150,- Kč
- 200,- Kč
- 70,- Kč

Odečet vody
V termínu od 4. 5. 2012 – 6. 5. 2012 proběhne odečet vody. Prosíme občany, aby v tomto termínu
umožnili přístup k vodoměrům. Odečet bude provádět p. Tomáš Raida.
V případě, že 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.
Provozní doba prodejny v Mikolajicích:
pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek
sobota

-

7.00 – 11.00
7.00 – 11.00
7.00 – 11.00
7.00 – 11.00
7.00 – 11.00
7.00 – 10.00

14.30 – 17.30
14.30 – 17.30
14.30 – 17.30

Tato změna je platná již od 26. března 2012.
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Zasedání zastupitelstva obce se uskuteční v pondělí 21. května 2012 od 18. 00 hodin
Zasedání je veřejné.
Univerzita třetího věku
Naše obec byla požádána o zveřejnění informací k možnosti využití studia třetího věku, přikládáme
tedy informační leták pro případné zájemce.

SENIOŘI, ŽIJTE NAPLNO
Pro vás všechny, jimž je víc než 60 let, jsme připravili Univerzitu třetího věku se čtyřmi
zajímavými programy. Čekáme právě na vás.
Vyberte si ze čtyř samostatných programů:
1) Cestování po britských ostrovech napříč stoletími
2) Literární skvosty a novinky v tvorbě českých a světových autorů
3) Minulost a současnost češtiny
4) Život s handicapem. Minulost a současnost speciální pedagogiky.
Využijte tuto novinku, kterou jsme pro vás připravili. Setkejte se s vašimi vrstevníky v Ostravě
na dvanácti tříhodinových přednáškových blocích vedených našimi odborníky.
Máte-li chuť, máme pro Vás za osm set korun dva semestry nabité novými informacemi a zážitky.
Neváhejte a kontaktujte nás telefonicky na: 597 094 017, 734 355 862 nebo písemně: Centrum
dalšího vzdělávání Pedagogická fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě, Fráni Šrámka 3, 709 00
Ostrava-Mariánské Hory. Přihlásit se můžete i e-mailem: filip.goszler@osu.cz

Trampolína
Již v nejbližší době bude na pozemku za budovou OÚ znovu postavena pro děti trampolína. Přes zimu
jsme ji nechali opravit a koupily se nové pružiny, které se musí vyměnit za staré, zničené.
Dovolujeme si proto požádat všechny o dodržování níže uvedených pravidel:
- skákání na vlastní nebezpečí
- vstup pouze bez obuvi
- u malých dětí dohled rodičů / rodiče musí sami posoudit, do kdy je pro jejich dítě dohled nutný /
- skákání na trampolíně najednou maximálně 3 děti, max. 120 kg
- přísný zákaz vstupu dospělým
Nacvičování na Den matek
V úterý 1. května 2012 se bude od 16 hodin konat v country sále nacvičování vystoupení dětí na Den
matek. Srdečně zveme všechny zájemce.
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Tradiční Pálení čarodějnic:
Ani v tomto roce nevynecháme v našich Mikolajicích tradiční Pálení čarodějnic. Akce se uskuteční
v pondělí 30. dubna od 16 hodin.
Již teď se můžete těšit na vyhodnocení nejlepších masek a převleků, skákání okolo ohně nebo průvod
s lampiony - Broučkiádu. Budeme spolu plnit nelehké úkoly a samozřejmě, že jako správné
čarodějnice budeme dělat čáry máry.
Nezapomeňte na opékání párků, tak si s sebou nějaký ten páreček či klobásku přineste.
Srdečně Vás všechny zve zastupitelstvo obce!
Svatý Florián
V sobotu 5. května 2012 v 16:00 hodin v místní kapličce proběhne tradiční Floriánská mše, kterou
bude sloužit pan farář ze Štáblovské farnosti.
Všechny občany srdečně zve Sdružení dobrovolných hasičů.
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 v pátek 11. května 2012 od 16 hodin
v Country sále v Mikolajicích.
I letos bude pro maminky a babičky připraveno občerstvení a kulturní vystoupení dětí.
Sběr papíru
V sobotu 12. května 2012 budou od 10 hodin děti z Mikolajic obcházet obec a provádět sběr starého
papíru. Prosíme naše občany, jestli by jim starý přebytečný papír nenachystali, děti si tímto výdělkem
přispějí na letní tábor.
Všem dárcům předem srdečně děkujeme.
Setkání důchodců:
Nezapomeňte, že jsme si slíbili, že se v květnu opět uvidíme. Tentokrát to bude ve čtvrtek
17. května 2012 od 15.30 hodin v Country sále. Nezapomeňte si s sebou vzít své brýle / do blízka i do
dálky /, budete je potřebovat! Srdečně zveme všechny seniory, i ty, kteří se chystají třeba poprvé.
Těšíme se na Vás!

Den obce
Oslava Dne obce již tradičně spojená s oslavou Dne dětí se v letošním roce uskuteční v sobotu
9. června 2012 od 14 hodin.
Obecní úřad pro Vás opět připravuje bohatý program!
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Letní tábor dětí
Letošní letní pobyt dětí se uskuteční tradičně poslední prodloužený víkend v měsíci srpnu a to
od 23. srpna do 26. srpna 2012. Cena a místo pobytu budou upřesněny.
Zájemci se mohou již nyní hlásit u paní Kamily Elblové.

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