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Milí spoluobčané!
Leták, jenž právě drŽíte ve svých rukou, je první vlaštovkou v oblasti zvýšení kvality

inÍbrmovanosti o dění v našíobci. Takto vám představujeme nástin nového zpravodaje, který bude
r,rycházet v pravidelném intervalu. Zárovei budeme pracovat i na jiných formách přístupu
k informacím, zejména prostřednictvím sociá]ních sítía v neposlední řadě téžvytvořením nových'
průběžně aktualizovaných webových stránek. Věříme, Že infomovanost pomůžezlepšit
komunikaci obecního úřadu s občany a dopomůže k většíparticipaci občanůna chodu obce.
Klíčovéje pro nás i zjistit. jaká lorma přísunu informací je pro vás nejvhodnější (např.: ťormou
pouze zpravodaje, či jiných sdě1ovacích prostředků)' Vše budeme postupně zdokonalovat.
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.Tiž měsíc uběhl od komunálních voleb, v nichž bylo zvoleno 9 zastupitelů našich obcí'
jmenovitě pak Slavomír Meduna, JUDr' Michal Votřel, MPA' Ing. oskar Kmoníček,Eduard
Smejdíř. Ing. Kateřina Němcová, Romana Součková, Ing. Josef Nentvich' Ing. Martin Pfeiťer,
Karel Pfeifer. První schůze nového obecního zastupitelstva byla svolána na 1.11.2018. NápJní
jejího programu bylo zejména ustavení nového vedení obce po dobu následujících 4 let' které vám v
nížeuvedené tabulce můžemes konečnou pJatností představit. V úvodu je však třeba připomenout
i změnu, která přišla ve sloŽení zastupitelstva těsně před ustavující schůzí.Svého mandátu se z důvodu neslučitelnosti funkcí zastupitelky a úřednice obecního úřadu vzdala Romana Součková. S ní
se nároku na mandát vzdala i první náhradnice Barbora Pohanková. Uvolněný Zastupitelský post
převzala náhradnice druhá, Adéla Štanglová. Paní Součková bude nadále pokračovat v práci referentky obecního úřadu. Z účastina ustavujícíschůzi se omluvil Ing. Martin Pfeifer. Prvně složili
všichni zastupitelé do rukou dosavadního starosty slib a po schváleni programu bylo přistoupeno
k volbě nového starosty obce' jenž pak převzal řízení schůze. Následně proběhla volbajednoho mís_
toStarosty, dále pak volba předsedů a č1enůzákonem stanovených výboru, jednotlivě pak finančního
a kontrolního výboru, kteréŽto výbory obecní tlÍad zÍizuje povinně. Následně byla ustavena i komise
stavební a územně plánovací, která je sice nepovinná' ale pro chod obce představuje velmi důleŽitý
organizačníprvek. Zároveň dodejme' Že předsedou uzákoněného výboru musí být Vždy zastupitel
a ten poté navrhuje jeho členy, jimiŽ se mohou Státi i ti, kteří ZastupiteIi nejsou. Počet členůpovinných výboru i stavební a územně plánovací komise byl stanoven na tři'

Starosta
Místostarosta
Stavební a
územně p|ánovaci komise
Finančnívýbor

Kontrolní výbor

Slavomír Meduna
JUDr. Michal Votřel. MPA
Předseda: Ing. oskar Kmoníček
č1enové: Eduard Šmeidíř,Karel Pfeifer
Předsedkyně: Adél a Stanglová
členové:Eva Klosová, Ing. Vladimír Šmíd
Předseda: Ing. Josef Nentvich
č1enové: František Teplý, Ing. Mar1in Pfeifer

!tv9re1i dalšich orgánů pracujících v rámci obecního Zastupitelstva bude projednávríno na
dalši schůzi. Máte-li nápad, co by se mělo změnit' nebo jakoukoli připomínku k činnosti ZastupitelStva" určitě neváhejte a své návrhy podejte v kanceláři obecního úřadu. Svůj návrh nám také můžete
zaslat z domova na e-mailovou adresu: mikulovicel8-22@seznam.cz nebo sdělit telefonickv na
čísle466 303 743. Nzízor občanůje pro dobrou a úspěšnoupráci zastupitelstva klíčoqÍ,a protó žádoucí.

KULTURNI
AI(Tf\rlTY
DO KONCE
ROKU

PROBEHLE T]DALOSTI
oslavy uspořddané k výročívzniku republiky
Před 100 lety' vroce 1918' vznikla

Kažďým rokem se v naši obci v době předvánoční koná pestrá škála zavedených

spo1ečenských akcí. Nejinak
tomu bude í v letošnímroce.
Počínajeakcemi pro děti' jakou
je například Certovský rej v
Blatenském dvoře s nadílkou.
přes tradičníadventní odpoledne spojené s rozsvicením vánočníhostromu po oblíbené

koncerty

v

kostele

svatého

Václava. Nejbližšíakcí bude
l7. l l. 2018 Donis Ježíškovi.
Akce se koná od 15:00 do
17:00 v klubovně oÚ v Mikulovicích, déti si budotr moci
vyrobit i vánoční dekoraci. o

samostatná

Československá republika. občanéMikulovic a Blata si toto
významné výročínašich dějin připomněli brred dvakrát.
Poprvé 26. ř.íjna v Blatě. kdy byla na místnínávsi slavnostně
vysazena LIPA SVOBODY a odhalena pamětní deska
blatským legionářům. o významu československých legií a
jejich úloze. kterou sehrály při vzniku republiky, pohovořila
Jana Dotzauerová. Jí a jejímu manŽelovi patří poděkování za
uspořádání této vzpomínkovéudálosti, stejně tak místnímu
SDH' Druhá slavnost Se konala 28. října v Mikulovicích u
nově obnoveného pomníku stojícího ve školnízahradě '
Slavnostním řečníkemzde byl PhDr. Jiří Kotyk, Ph.D.,
předseda Masarykor'ry společnosti Pardubice. I přes nepřízeň
počasíse slavnosti Zúčastnilhojný počet obyvatel. obě
události byly doplněny výStupem žákt ZŠMikulovice.

všech termínech a

programech dalších událostí vás bude-

me brzy informovat. Kultumí
akce se budou dít za finanční
podpory obce Mikulovice a
kromě obce se na nich bude
podílet ZŠMikulovice, klub
Ctyřlístek, spolek Dobrobydlo
a další.Téžuvítlime i vaše nápady. Pojďte se s námi na akcích podílet!
Mikuttiš. čert c AnttěI

Blížíse
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svátek svatého

Mikuláše, v jehoŽ předvečer, tedy
5. prosince, chodí do našich

domovů Mikuláš

a Anděl

sc

svými čer1íky.I letos k vám mohou opet zavitat. Turo rradici u
nás na vesnici udrŽuj eme již několik let. Pokud máte zájem o
postrašení vašich ratolestí a naladit se tak do předvánoční atmosféry, neváhejte a kontaktujte nás
na čertovskételefonní lince +420
731 757 653. nebo se můžetezastavit na naši andělské pobočce
s adresou

Mikulovice

15

3.

Společně se na vás těší

Mikuláš. Anděl a Čerti

!

VáŽeni občanéa přáte1é'

komunální volby přines1y nové složeníobecního

Zastupite1Stva' Všechna sdružení výáhla do volebního boje,
protože jim vývoj obce není lhostejný. Jsme přesvědčení, Že

toto tvrzení platí o každémčlověku ze všech tři uskupení.
Funkce Zastupitele je víceméněčestnéhocharakteru a předevšímje to funkce zatíženáodpovědností vůčisvému
okoli. Do voleb jsme s vědomím oné odpovědnosti všichni
dobrovolně šli, stejně tak i s cílem naplnění našich slibů
vám a vizí, jak vést obec dál. Ustavující schůze byla jen
prwním krokem. Ceká nás mnoho práce a vše nepůjde zrealizovat hned, leč postupnou usi1ovnou prací chceme proměnit slova z našich volebních programů v činy, at'uŽ sejedná
o zkvalitnění činnosti obecní správy, rozvojové plány či
kultumí život a mnoho dalšíchoblastí. Ve volbách jste niím
dali důvěrrr a vyjádřili podporu. Za to děkujeme. Věříme' Že
vás nezklameme a slibujeme, Že budeme vŽdy poctivě pracovat v zájmu našíobce. jak jsme již dříve deklarovali.
Zastupitelé obce

