ZPRAVODAJ
obce Mikulovice
ČERVEN 2021
SLOVO STAROSTY OBCE
Vážení spoluobčané,
jsem velmi rád, že se nám vyčasilo, a tím nemám na
mysli jen jarní sluníčko. Máme za sebou těžké dny, ale
ani během nich jsme nepřestávali myslet na to, jak život
v naší obci vylepšit a posunout dál. I přes povinnosti,
které s sebou povinná opatření přinesla, se nám podařilo
řadu projektů dokončit, řada z nich je stále v procesu
příprav, ale je mou nadějí, že se nám daří stále přispívat
k lepšímu a lepšímu životu v naší obci. Naše ambice pro
letošní rok nejsou malé. Dovolte mi proto stručný přehled těch nejdůležitějších.
Začnu smutným faktem, že jediná houpačka v Blatě
je už desítky let stará. V brzké době proto na nevyužívaném „antukovém“ hřišti vznikne nové hřiště dětské.
Herní prvky si vybrali zástupci Blata a věřím, že budou
všichni spokojeni, tedy hlavně děti. Zůstane zde zachována i dráha pro naše hasiče plus se připravují návrhy na
využití zbylé plochy antukového hřiště (cca ½).
...v Blatě snad konečně po letech
dojde k obnově
dětského hřiště...

Letošní investice v Mikulovicích půjdou hlavně do
školy. Doufejme, že žádost o přidělení dotace z Ministerstva ﬁnancí dopadne. Rekonstrukce se týká komplet
nové střechy, zajištění stability budovy, zateplení, nových učeben v podkroví, výtahu, schodiště, rozvodů, …)
Rozpočet na tuto celkovou rekonstrukci budovy ZŠ je
25 milionů bez DPH, z toho žádáme o dotaci ve výši 20
milionů. Naše číslo podané žádosti je 00041, což znamená, že jsme s projektem na podání žádosti o přidělení
dotace byli připraveni. V nadsázce řečeno – teď nebo
nikdy! Budova školy rekonstrukci nutně potřebuje. Pokud dotaci v plné výši získáme, půjdeme do toho – byť
předem víme, že vlastní realizace za plného chodu školy nebude snadná a samotná stavba i při získání dotace
značně zatíží náš rozpočet. Z dlouhodobého hlediska je
to ale ta nejlepší investice - investice do našich dětí.

PRO MIKULOVICE A BLATO
ROČNÍK 3, ČÍSLO 2
Další novinkou pro naše žáky je supermoderní učebna
IT. V těchto dnech spolu s ředitelem ZŠ přebíráme dokončenou učebnu, kterou nám mohou všichni závidět a
kterou jsme mohli realizovat díky milionové dotaci. Zde
bych rád veřejně poděkoval za pomoc Pavlu Venclovi
a jeho partě, která škole po řemeslné stránce nezištně
velmi pomohla. Děkuji.
V plánu je také výstavba multifunkční sportovní plochy s umělým povrchem na školní zahradě. Projektová
dokumentace je připravena. S realizací se počítá v letošním roce, ovšem pokud získáme dotaci na rekonstrukci
budovy ZŠ, bude mít škola přednost. Obojí zároveň v
jednom prostoru staveniště bohužel nelze.
Všichni máme
prošlápnutou silnici do kopce ke
hřbitovu a víme,
jak je občas úzká,
pokud se vedle nás
míjí auta.
Od Pardubického kraje jsme získali jako každým
rokem dotaci 110 000,- Kč na výstavbu nového chodníku podél komunikace. Projekt a stavební povolení již
máme, do konce roku bude chodník hotov. Mohl bych
ve výčtu investičních akcí pokračovat, mohu zmínit například cyklostezku Mikulovice – Dražkovice, kterou na
objednávku magistrátu projektuje náš spoluobčan Lukáš
Bezdíček a jeho ﬁrma ILB nebo výběrem projektanta
chodníku a kanalizace V Zahradách.
Na tomto místě bych chtěl říci, že dotace jsou pouhou
jednou částí naší práce. Ke každodenním povinnostem
obecního úřadu, které jsou páteří chodu naší obce, patří
především komunikace s občany, úklid a údržba obce,
likvidace odpadů, jednání s mnoha dalšími orgány státní
správy a organizacemi atd. V množství „rozličné“ agendy nesmí zapadnout tak podstatné věci, jako je například
ranní školní autobus MHD. Shodou nepříznivých okolností nyní odjíždí již před sedmou hodinou, což je pro
většinu školáků příliš brzo. Jednám s dopravním podnikem a pevně doufám, že vám mohu slíbit od září novou
linku s odjezdem cca ve čtvrt na osm. Zkrátka - jsme
zdravá, ﬁnančně soběstačná obec a dík za to patří také
předchozím zastupitelstvům.
Přeji všem příjemné dny
Váš Slávek Meduna - starosta obce

KRÁTKÉ ZPRÁVY

PŘIJATÁ PETICE

Pasportizace veřejného
pohřebiště

Naši spoluobčané v Blatě doručili dne 10. května na obecní úřad petici,
ve které vyjadřují svůj nesouhlas s návrhem na změnu územního plánu v
Blatě a zásadně nesouhlasí s plánovaným záměrem výstavby administrativní
budovy, včetně hal pro drobnou řemeslnou výrobu na pozemku 132/1.
Návrh na pořízení změny územního plánu podal pan Černohous, vlastník
dotčených pozemků v Blatě. Nutno podotknout, že návrh podal v souladu s
platným územním plánem, starým více jak 10 let. Důvodem podané žádosti
je přeměna uvedeného pozemku (nyní pole) k realizaci svého investičního
záměru.
Územní plán obce
je dokument pořizovaný Odborem hlavního architekta města
Pardubic, kterým jsou
dány možnosti využití
jednotlivých pozemků
v katastru obce.
O pořízení každé
změny územního plánu však rozhoduje v
konečné fázi Zastupitelstvo obce na řádně svolaném zasedání

V letních měsících proběhne číslování hrobů na obou mikulovických
hřbitovech. Hrobová zařízení budou
označena novými čísly, která jim
byla přidělena v nové evidenci.
Upozorňujeme tímto nájemce
hrobových míst, že jsou dle Řádu
veřejného pohřebiště Obce Mikulovice číselné označení svého hrobového zařízení povinni akceptovat, k
čemuž je zavazuje i smlouva o nájmu hrobového místa.
Současně upozorňujeme nájemce hrobových míst, že někteří stále
nemají uhrazené poplatky za nájem
hrobového místa (někdy již od roku
2016).

Kroniky

Na webu obce rovněž nově naleznete ve složce „Obec“ zdigitalizované obecní kroniky mapující historii
obce od nejstarších dob po rok 1990.
Další díly již brzy přibydou.

Knihovny

Od června fungují obě knihovny,
jak mikulovická, tak blatská, v běžném provozním režimu.

Dotazníkové šetření v obci

Nedávno probíhalo v rámci tématu komunikační strategie úřadu s
občany online dotazníkové šetření
zaměřené na zjištění kvality distribuce informací v obci Mikulovice.
Z dotazníku vyplývá, že je nejvíce preferován osobní kontakt s
pracovníky úřadu, informace z obce
jsou občany nejčastěji získávány
prostřednictvím webových stránek, Zpravodaje, místního rozhlasu
a úřední desky, která je ale nejvíce
čtena na webových stránkách., tzn. v
elektronické podobě.
Průzkum potvrdil, že vydávání
Zpravodaje je správná cesta. Nejčastěji jste práci redakční rady hodnotili
známkou 1, čehož si velmi vážíme
a děkujeme za Vaši podporu. Změna webových stránek také přispěla k
lepší informovanosti občanů. Díky
dotaci „Mikulovice - místo pro život“ budou naše webové stránky
rozšířeny i o další moduly např. rozklikávací rozpočet, rozesílání SMS
občanům z redakčního systému, mobilní aplikaci, zjednodušenou verzi
webu pro seniory, barevně členěný
kalendář plánovaných svozů komunálního odpadu.
František Valenta

a přijatým usnesením. Z programu 20. zasedání zastupitelstva dne 13. května
bylo projednání této žádosti staženo.
Další zasedání Zastupitelstva obce je předběžně v plánu na čtvrtek 17.6.
2021. Zde navrhnu této podané žádosti o změnu územního plánu, v zájmu
obce, nevyhovět.
Slávek Meduna

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Nepříliš povedená opatření a neúměrně dlouhá distanční výuka, která zanechá nežádoucí následky na některých dětech, to je výsledek rozhodování
vládních úředníků, týkající se našeho školství. Doufejme, že jsme schopni
poučit se z chyb, kterých se vedení našeho státu dopustilo.
Naše škola v této době stále čeká na vyjádření MŠMT a MZ ohledně
možnosti výjezdu na školy v přírodě. V květnu jsme již školu v přírodě propásli, ale stále doufáme, že výjezdy plánované v měsíci červnu proběhnou.
Na jejich realizaci, bude mít vliv zájem rodičů a uskutečnitelnost opatření,
která vyhlásí MŠMT.
V dubnu v základní škole proběhl zápis do 1. třídy. Škola obdržela 26
žádostí. Po odečtení odkladů by do první třídy mělo nastoupit 21 žáků. V MŠ
zápis v době psaní článku probíhá, ale již nyní víme, že zájem překračuje
kapacitní možnosti školy, všechny žadatele neuspokojíme a budeme muset
postupovat podle daných kritérií.
Klienty MŠ bude zajímat uzavření školy během letních měsíců. MŠ bude
uzavřena od 12. 7. do 13. 8. 2021. Od 12. do 23. 7. budou v budově MŠ probíhat dva turnusy příměstského tábora.
V květnu počítáme s dokončením realizace obnovy PC učebny, která je
hrazena z dotací EU. Nepřišli jsme o sběr papíru, který byl naplánován na 26.
– 28. května. Děkujeme všem přispěvatelům.
Přejeme všem obyvatelům Mikulovic především zdraví a pevné nervy při
zvládání, snad posledních, krizových měsíců.
Mgr. Martin Lukeš

KLUB DŮCHODCŮ
Klub důchodců Mikulovice zve své členy na posezení
u rybníka Kačák v Medlešicích ,které se uskuteční v pátek 11.6. 2021 od 16 hodin. Srdečně zveme i ty,kteří nám
fandí a chtějí se účastnit jako naši členové jednotlivých
akcí. Dále připravujeme jednodenní zájezd do Litomyšle
a to dne 29. června 2021. Zájemci o tyto akce se mohou hlásit u paní Lacmanové, Vrbové nebo Krpálkové.
Pojeďte s námi, těšíme se na Vás.
Zdraví Dotzauerová

MIKULOVICKÁ DOBA KAMENNÁ
Bylo by příslovečné začít chronologický vývoj Mikulovicka frází „na začátku bylo Slovo“ ovšem z archeologického pohledu byl na začátku spíše kámen. Právě po
něm se nazývá nejstarší epocha lidstva, tedy jako paleolit - starší doba kamenná. Nejstarší úsek lidských dějin
zaplňuje mnoho set tisíc až milionů let nazpět. Tato z
našeho pohledu neuvěřitelně dlouhá epocha představuje
přes 98% veškerého času, kdy jako lidé kráčíme po zemi
a píšeme své příběhy. Nutno však podotknout, že v Mikulovicích takové nálezy postrádáme. Situace není lepší
ani v období mladšího paleolitu (známé období lovců a
sběračů cca 40–12/10 tis. př. Kr.), podobně i v mezolitu
(tzv. lovci sobů a koní, sběrači 10.–7./6. tis. př. Kr.).
Jen nepatrně se poznání lepší s nástupem prvních zemědělských kultur. V tomto úseku, archeology zvaném
neolit (neos lithos = nový kámen) – tedy v mladší době
mladší době kamenné,
stále ještě hrají prim
kamenné nástroje (vedle kostěných a dřevěných). Kolem poloviny
6. tisíciletí př. Kr. se u
nás totiž razantně mění
způsob práce, myšlení a samotné životy lidí, neboť se naplno začíná využívat zemědělství a chov dobytka. Lidé
si staví dlouhé domy. Například takový, jaký byl odhalen při výstavbě silnice I/37 v Dražkovicích. Vyrábějí
keramické nádoby, přičemž ty nejstarší jsou označovány
jako s lineární, později vypíchanou výzdobou. Kamenné
nástroje jsou sice stále i „štípané“, ale nově se objevuje
broušení kamene v podobě nejrůznějších sekeromlatů
(viz obrázek), tesliček a sekerek. Tyto nálezy se však
prozatím soustředí zejména kolem Dražkovic, Ostřešan
či Třebosic a Nemošic. Z přelomu mladší a pozdní doby
kamenné (kolem 4000 př. Kr.) je v prostoru bývalé cihelny v Mikulovicích známo několik artefaktů a sídlištních
objektů tzv. lengyelské kultury (početněji je známa například ze sousedních Tuněchod). Oblíbenost místa pod
Mikulovickým kopcem a stabilnější osídlení se výrazněji projevuje až na závěru doby kamenné – v eneolitu. Již
známe více zajímavých situací, nyní již náležejících tzv.
kultuře nálevkovitých pohárů (cca 3800–3350 př. Kr.).
Za zmínku jistě stojí především unikátní objev studny,
v níž bylo uloženo hned několik téměř celých keramických nádob. Poutavé jsou rovněž deformované nádoby
tzv. řivnáčské kultury ze sousedního Blata (3500/33502900/2800 př. Kr.).

Někteří badatelé jim připisují význam v rovině „plodnosti a hojnosti“, což patrně souvisí s jejich až falicky
tvarovanými uchy. Jestli tomu tak skutečně je, se můžete
přesvědčit na vlastní oči v naší stálé archeologické expozici „Proti proudu času“ přímo na zámku v Pardubicích.
Ze samotného závěru epochy kamene pak nechybí nálezy vzácných artefaktů kultury se zvoncovitými poháry
(kolem po. 3.tisíciletí – 2300 př. Kr.), jež jsou známy z
polohy v Loučkách, Mikulovice - jih, ale také výzkumů
během stavby silnice I/37. Právě tato kultura již stojí na
prahu nové epochy kovů a pozvolna otevírá bránu do
doby bronzové. Zejména její starší úsek, o němž budete
mít možnost dozvědět se více v příštím příspěvku, představuje pomyslný vrchol v osídlení i významu celých
Mikulovic, a to v minimálně středoevropském kontextu.
Mgr. Tereza Jošková
Archeolog/kurátor sbírek
Východočeské muzeum v Pardubicích
joskova@vcm.cz ; 702 237 514

Z HISTORIE SPORTU
DRUHÁ ČÁST
Kulatý míč, mnohdy i hadrákový, mladí kluci v obci
proháněli na všech možných prostranstvích a snažili se
napodobovat ty, kteří slavili úspěchy naší kopané ve světě.
Bohužel však v roku 1939 přišla okupace fašistickým
Německem a podmínky pro sdružování byly omezeny.
Proto se mladí lidé scházeli na různých pláccích, hráli
fotbal mezi stodolami, v zimě na ledě rybníka. Vždy to
mělo soutěživost, hrálo se o vítězství třeba mezi mužstvy: „z Husinku“ a „ulicí Kostelní“, nebo „svobodní“
proti „ženatým“.
Před posvícením r.1942 se v hlavách několika fanoušků zrodila myšlenka hrát o posvícenský pohár. Došlo k dohodě s panem Topičem z Dražkovic, majitelem
pozemku za školou, že po sklizni obilí nebude strniště
zoráno a bude zapůjčeno k uspořádání turnaje 4 místních
družstev!
V turnaji hrálo A mužstvo, B mužstvo, staří páni a
dorostenci = všichni z Mikulovic!
V sobotu před posvícením byly postaveny branky z
dříví, které přinesli samotní hráči. Pohár pro vítěze byl
zakoupen od ﬁrmy Hylmar v Pardubicích, stejně jako
zlatá a stříbrná plaketa pro vítěze a poraženého. Zaplatilo se za to 463 korun (vybráno mezi fandy) a 15 kg
pšenice, kterou věnoval pan Karel Chvojka. Prádlo a
kopačky ochotně zapůjčil vedlejší AFK Ostřešany. Na
zápasy byly uzavírány i sázky!
Výsledky z neděle 30.8.1942 v 8:20 hod. hraje
B mužstvo proti dorostu
5:1
A mužstvo proti starým pánům 8 : 6
A mužstvo proti B mužstvu
8:5
Zápas pro A mužstvo „získal a rozhodl“ rozdílový hráč
Rudolf CHLÁDEK (bývalý ligový hráč SK Pardubice,
také učitel a ředitel školy v Mikulovicích). Posvícenský
pohár předával starosta Mikulovic pan Karel Chvojka.
František Vrba

VELIKONOČNÍ HRA
Svátky v roce a s nimi spojené tradice jsou krásné v
tom, že jsou příležitostí pro setkávání rodin, kamarádů,
sousedů a známých. Jejich síla je ve sdílené radosti a
smíchu. A přesně tohle si pamatujeme z našeho dětství
ze všech těch besídek, koncertů, výstav, dílniček a soutěží. Pamatujeme si, jak během nich bylo veselo, jak jsme
byli obklopeni kamarády a rodinou, jak všem zářily oči
radostí. A o tyhle chvíle začaly dnešní děti bohužel přicházet. Myslím, že nikdo z nás dlouho nedovedl pochopit, že tohle je teď náš život - že se nejedná o chvilku,
ale že jde o poměrně dlouhý časový úsek, během kterého musíme začít žít způsobem, jaký jsme neznali. Těžko
jsme to přijímali my dospělí, o to hůř se to vysvětlovalo
dětem.
U mě osobně se vystřídaly všechny možné emoce, které po dlouhé zimě a negativních zprávách začaly končit
únavou a apatií. A v ten moment se přiblížily Velikonoce
- další svátek, který bylo třeba pojmout jinak. V podobném stavu jako já byli i blízcí kolem, a co hůř, hlavně děti. Uvědomila jsem si, že bych chtěla, aby alespoň
místní děti zažily něco, na co se budou těšit a co si užijí.
Nápad na cestu s úkoly se tedy zrodil poměrně rychle a
i další nápady “přípravného týmu” ve složení - já, Adél
Štanglová a Iva Jarešová - se jen hrnuly. Během chystání
hry jsme se ale
trochu
trápily
s nedostatkem
času a trochu i
hranicemi vlastní kreativity a
take díky zavřeným obchodům
s těžko dostupným materiálem
a odměnami. Bojovaly jsme s drobnými problémy i potom, co byla stanoviště nachystaná a děti je postupně absolvovaly - někdy nám zmizely rekvizity, občas razítka
apod. Ale ve ﬁnále nešlo o nic velkého a na první ročník
Velikonoční hry vše dobře dopadlo. Největší výzvou pak
pro nás bylo vymyslet, jak dětem bezpečně předat jejich výhry tak, aby se spolu nepotkávalo více lidí. To se
také podařilo a my jako organizátorky jsme byly nakonec také odměněny, a to dětskou radostí a úsměvem při
předávání balíčků…
… A přesně kvůli tomu celá Velikonoční hra vznikla :-)
Za Dobrobydlo, z. s.,
Zuzana Bihary

Dětské rybářské závody

Tradiční dětské rybářské závody se uskuteční v neděli 6. 6. 2021 na rybníku v Mikulovicích. Startovné činí
50,- Kč. Soutěžit se bude od 8:30 hodin po předchozí
prezenci a následně od 11:00 hodin. Závody jsou určené
dětem do 14 let. Každý soutěžící musí nahazovat sám.
Startovné rezervujte telefonicky u pana Kokše a Teplého. Více informací na vývěsních plochách.

Dětský týden

V loňském roce dětský den neproběhl a tak si ho letos
užijeme o to víc. Čtyřlístek ve spolupráci s obcí Mikulovice připravuje „dětský týden“. Na děti čeká cesta plná
úkolů z Mikulovic do Blata. Jestli začnete v Blatě nebo
v Mikulovicích bude jen na vás. „Dětský týden“ bude
probíhat od 6.6. do 13.6.2021, takže všichni budou mít
dost času na to, aby prošli s hracími kartami všechna
stanoviště. Po vyplnění odevzdáte hrací kartu do schránky obecního úřadu nejpozději do 15.6.2021. Následná
odměna čeká na každého zúčastněného. Věříme, že nám
bude přát počasí a hru si všichni užijete.
Stanislava Kašparová

Letní zábavy

Letní zábavy na hřišti, nedílná součást mikulovického
léta proběhnou v termínech 2. 7. - Stresor, 30.7. - Mogul, 13.8. - III. Cenová, 28.8. - VB rock (posvícenská
zábava) a 3.9. - Stresor.

Letní kino

Obec Mikulovice ve spolupráci s Putovním kinem
opět plánuje letní kino na hřišti. Pokud to jen trochu půjde, tak můžete přijít 19.6., 16.7., 6.8. 2021 do letního
kina přímo v Mikulovicích. A jaké ﬁlmy budeme promítat? To se včas dozvíte z vývěsních ploch nebo na webu
obce.
Adéla Štanglová

Pozorovatelna civilní obrany

Military klub Ostřešany zahajuje sezónu na pozorovatelně civilní obrany na kopci v Mikulovicích dne 5.
června 2021 (9-18 hodin) a 6. června 2021 (9-16 hodin)
Další dny otevřených dveří budou probíhat ve dnech 3.6. 7., 6.-8.8., 27.-29.8., 11.-12.9. a 25.-26.9. 2021.
Na dny otevřených dveří zve Military klub Ostřešany

CYKLOMARATON MLKULOVLCE
š
3. rocník

Závod týmů (složení týmu je libovolné – na počtu členů, jejich věku ani pohlaví nezáleží)
Termín: sobota 26. června 2021
Informace: 603 577 492 (paní Krpálková)
Přihlášky: na cyklomaratonmikulovice@email.cz
Trasa:

KULTURNÍ AKCE V LÉTĚ
Vážení spoluobčané,
přijměte pozvání na kulturní společenské události,
které pro Vás připravilo nejen vedení obce, ale I ostatní
aktivní lidé v naší obci a okolí na léto 2021. Všechny
události se budou řídit aktuálními protiepidemickými
opatřeními. Bližší informace ke každé události budou
vždy v předstihu k dispozici.
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