Zpravodaj obce Mikolajic
Vydaný dne 26. září 2011
Vážení občané,
v tomto vydání obecního zpravodaje Vám opět přinášíme důležité informace o dění v obci Mikolajice.
Obecní úřad Mikolajice

Zbývající termíny svozu plastů v roce 2011
- říjen
- prosinec

-

26. 10. 2011
28. 12. 2011

Termín svozu nebezpečného odpadu
- středa 12. října 2011 od 16 do 18 hodin před hasičárnou
- rozpouštědla, kyseliny, barvy, lepidla, baterie, oleje, tuky
- bez elektrospotřebičů
Odečet vody
V termínu od 30. září 2011 – 3. října 2011 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.
Velkoobjemový kontejner
Ve dnech 7. října 2011 – 9.října 2011 budou v obci na obvyklých místech přistaveny 3 kontejnery.
Žádáme občany, aby kontejnery plnili jen povoleným domovním odpadem.
Určitě do nich nepatří např. pneumatiky.

1

90 let chaty na Prašivé, 100 let odboru Klubu českých turistů
Ve středu 28. září 2011 se od 10 hodin uskuteční na chatě na Prašivé slavnostní odhalení pamětní
desky Jana Valečka, rodáka z Mikolajic.
U příležitosti této oslavy bude zasazena lípa česko-slovinského přátelství a celý den bude k dobré
náladě hrát folklorní skupina Olza.
Všechny návštěvníky zvou srdečně pořadatelé.
Drakiáda
Na to, aby nám draci krásně létali potřebujeme vítr!
Doufáme, že se na nás usměje štěstí a že si ho spolu užijeme v sobotu 1. října 2011 od 14 hodin na
louce „ za Tesařema“.
Pokud by se stalo, že foukat nebude, přesuneme termín na sobotu 8. října 2011 také od 14 hodin.

Hubert

V letošním roce se koná v Mikolajicích již 14. ročník této překrásné akce. Na všechny příznivce koní
se srdečně těšíme.
A mimo jiné, nezapomněli jsme ani na děti, které se přijdou podívat nebo projet. Přichystáno je pro ně
překvapení.
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Setkání důchodců:
Také v říjnu budou mít důchodci své setkání. A to v úterý 18. října 2011 opět od 15.30 hodin
v Country sále. Zveme všechny seniory, i ty, kteří se chystají přijít třeba poprvé. Máme pro Vás
překvapení.
Těšíme se na Vás!
Vítání občánků
Mikolajice mají tři nové občánky a je zapotřebí pěkně je mezi námi přivítat. K této slavnostní
příležitosti jsme vybrali neděli 20. listopadu 2011. V Country sále se s nimi sejdeme od 15.30 hodin.
Jsou to tito občánci: Sára Klimešová
Veronika Wolfová
Davídek Kocián
Svatomartinská husa
Jestli letos svatý Martin přijede na bílém koni nebo ne, to ještě nevíme. My v Mikolajicích ho ale
určitě přivítáme 2. ročníkem „ Svatomartinské husy “.
Když jsme v loňském roce chystali tuto akci úplně poprvé, nevěděli jsme jak dopadne. Sehnat
kuchaře, kteří nám udělají tu nejlepší husu, kam se obrátit pro dobré svatomartinské víno, kde
domluvit kapelu k poslechu, jak zajistit tradiční výzdobu sálu a potom..................přijde vůbec někdo?
Co tomu lidé řeknou? Bude se jim tahle akce líbit?
Úspěch byl mimořádný. Kuchyně výborná, víno skvělé, úžasná cimbálovka, která hrála do pozdních
hodin a útulný sál vyzdobený hřejivým světlem svíček.
Proto si Vás všechny a Vaše známé dovolujeme na tuto akci co nejsrdečněji pozvat do Country sálu
v Mikolajicích i letos a to v pátek 11. listopadu 2011.
Přijďte se s námi nejen dobře najíst, ale i výborně pobavit!

Prázdniny skončily, začala škola.
Dovolte nám připomenout dvě akce, které se o letošních prázdninách uskutečnily.
Výlet do ZOO
V sobotu 16. července 2011 jely děti – hasiči do ZOO do Ostravy. Cestu jsme absolvovali tam i
zpátky vlakem, což se dětem velmi líbilo, protože některé jely vlakem teprve podruhé nebo potřetí.
Vlak jel přímo do stanice Ostrava hlavní nádraží, kde jsme vystoupili a nasedli na tramvaj, která nás
zavezla přímo před ZOO.
Měli jsme před sebou čtyři hodiny času na prohlídku celé zahrady i s jejími „obyvateli“ – zvířátky.
Největším lákadlem byla určitě malá sloní holčička, které vybrali jméno Rashmi – Naděje.
Ale nám se podařilo vidět také všechny tři nově narozené tygříky, kteří byli úplně poprvé se svou
mámou ve výběhu.
No a taky jsme měli obrovské štěstí, protože zrovna když jsme byli v novém pavilonu medvědů,
začalo jejich krmení. Takže jsme je mohli pozorovat na vzdálenost asi dvou metrů a mezi námi bylo
jen „ tlusté“ sklo.
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Vlastně celá zoologická zahrada je postupně opravovaná. Výběhy pro zvířata jsou větší, volnější.
Krásný je pavilon hrochů a krokodýlů, žiraf, zeber atd.
Prostě nám se tam moc líbilo a všem návštěvu vřele doporučujeme!
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Letní tábor dětí
Od pátku 26. srpna 2011 do neděle 28. srpna 2011 se uskutečnil letní tábor našich dětí. Tentokrát
jsme zavítali do krásných Bolatic.
Náš tábor začal v pátek návštěvou Albertovce s prohlídkou celého areálu. Dozvěděli jsme se spoustu
zajímavostí o chovu koní. Odtud jsme se pěšky vydali do blízkých Bolatic. Bylo teplo a sluníčko tak
pálilo! No co se dá jediného dělat, když je venku 35°C ve stínu? Koupaliště ! Výborný nápad, ale
udržte nad vodou takovou smečku rozehřátých dětí. S vypětím všech sil jsme je všechny uhlídali.
A večer jsme si všichni zasloužili dobrou večeři, kterou pro nás vařili v místní restauraci a kde jsme
chodili i na snídaně.
I v sobotu hlásili krásné počasí, proto jsme se všichni přemístili do lesa k rybníku, kde jsme hráli hry a
na oběd grilovali kuřecí maso. Musíme ovšem dodat, že tento areál nám dovolili obývat místní
myslivci, kterým chatka i s příslušenstvím patřila. Setkali jsme se s neuvěřitelnou ochotou a z jejich
strany i radostí udělat něco zadarmo pro děti. Patří jim za to náš dík. No a večer už tradičně ......stezka
odvahy. Jenže tentokrát trošku drsnější než roky předtím. Za světla je každý hrdina, ale co večer? No a
tak si ti starší vyzkoušeli, jaké to je jít potmě např. okolo hřbitovní zdi. Došli všichni, sem tam výkřik,
někde slabá nadávka, ale vše dopadlo jako vždy dobře.
V neděli po snídani jsme předali turistickou základnu majiteli a vyrazili jsme na místní hřiště, kde se
odehrál fotbalový turnaj, předaly zbývající sladké odměny a hurá pěšky přes pole na vlak.
Rozcházeli jsme se s dobrou náladou před hasičárnou v Mikolajicích a těšíme se zase na příští rok!
Hurá, sláva nazdar výletu!!!
Zpravodaj zpracovali členové zastupitelstva obce Mikolajice.
Vydal: Obecní úřad Mikolajice
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