ZPRAVODAJ
obce Mikulovice
SRPEN 2020

PRO MIKULOVICE A BLATO
ROČNÍK 2, ČÍSLO 2

ÚSPĚCH SK-1.FC MIKULOVICE
V sobotu 1. srpna se odehrál v areálu SK Holice ﬁnálový turnaj Letního poháru senátora Miroslava Antla,
který uspořádal Okresní fotbalový svaz Pardubice jako organizovanou soutěž pro 20 týmů z okresu Pardubice mís-to
zrušené jarní části soutěží kvůli koronaviru. Hrálo se v měsících červen a červenec. Do ﬁnálového turnaje se probojovaly první čtyři týmy ze základních skupin. Všechny zápasy ﬁnálového turnaje se hrály na 2x30 minut.
Semiﬁnále: Holice B - Rohoznice 4:1; Mikulovice - Pardubičky B 5:0 (branky: Stefanov 2, Plesinger 2, Hyxa)
O 3. místo: Pardubičky B - Rohoznice 6:0
Finále: Holice B - Mikulovice 1:2 (branky vítězů - Plesinger, Kříž)
Konečné pořadí: 1. SK-1.FC Mikulovice, 2. SK Holice B, 3. SK Pardubičky B, 4. TJ Sokol Rohoznice
Sestava vítězů z ﬁnálového dne:
Kodym, Vaďák, Svoboda, Vencl, Křivka, Václavek, Hyxa, Karlík, Kříž, Plesinger, Nováček, Stefanov, Novotný,
Bříza, Valský, Vyskočil
Nejlepší střelec celého poháru—Jakub Kříž (Mikulovice) - 15 branek
Nejlepší hráč: Josef Plesinger (Mikulovice)
Zdroj: Facebook OFS Pardubice

ZPRÁVA KD MIKULOVICE

ŽIJE MEZI NÁMI...

Vážení spoluobčané - důchodci,
ráda bych Vás seznámila s činností Klubu důchodců
Mikulovice a pozvala Vás mezi nás. Nemusíte se bát,
že budete jen chodit po schůzích, ačkoli je pravda, že se
ještě dvě do konce roku uskuteční /i s večeří/ v pohostinství Na Netřebě. Tamtéž oslavíme 29. prosince i konec
tohoto roku. Rádi se bavíme a užíváme života, proto se
tradičně scházíme u rybníku Žábák v Medlešicích u Petra Průška. Letos toto setkání proběhlo 21. srpna a opět
bylo k pohoštění vynikající uzené maso. Kvůli koronaviru jsme ale propásli jarní výlet.
Nyní se chystáme 19. září 2020 na návštěvu hradu Křivoklát, kostela svatého Jana pod Skalou, Tetína a
možná stihneme i něco navíc. Tímto Vás na tento zájezd
zvu a nejen důchodce, ale všechny, které zajímají krásy
naší vlasti, kteří rádi navštěvují ještě nepoznaná místa a
jsou spokojeni mezi svými sousedy a spoluobčany.
Přijďte mezi nás, pojeďte s námi. Těší se na Vás a rádi
Vás mezi sebe přijmou členové KD Mikulovice.
Jana Dotzauerová

Slavná rodačka.
3. srpna to bylo 32 let, co naše Lída Jelínková zdolala v roce 1988 Kanál La Manche.
Tento průliv oddělující Anglii od kontinentální Evropy
měří v nejužším místě 34 km.
Se silnými mořskými proudy a teplotou vody pouhých 13-14 stupňů Lída bojovala
obdivuhodných 10 hodin a 28 minut! Byla první ženou
z vnitrozemského státu, která přeplavala La Manche.
Lída Jelínková je mnohonásobnou mistryní republiky na
tratích 5, 10 a 20 kilometrů. Nepřetržitě 5 let kralovala
Českému poháru v dálkovém plavání. Úspěchy slavila
i v zahraničí, například v závodech Capri – Neapol (36
km), Evian - Lausanne nebo Jarak – Šabac.
V roce 2000 byla Lída uvedena do Síně slávy jako
jedna z deseti nejlepších sportovců 20.století Pardubicka.
Romana Součková
referent OÚ

DOBROBYDLO VÁS ZVE…
Spolek Dobrobydlo a Zelený krámek vás zve
v neděli 6. září od 15 hod. do Zeleného krámku v
Dražkovicích
na divadelní pohádku pro malé a větší děti (do cca 8let)
Povídejme si, děti, kterou zahraje pardubické Týbrďo
divadlo.
Představení proběhne venku, za nepřízně počasí bude
zrušeno.
Vstupné 60,-Kč.

STRESOR

Poslední zábava letošní sezóny se uskuteční v amﬁteátru ve sportovním areálu Mikulovice dne 4. září 2020
Hrát bude kapela STRESOR
Všichni jsou srdečně zváni

ZAJÍMAVÉ UDÁLOSTI Z OKOLÍ
Den Pardubického kraje
Pardubice - 4. září 2020 od 13:00 hodin
DOŽINKY - folklorní festival
Chrudim - 4.-6. září 2020
Den otevřených dveří památek
Chrudim - 19. září 2020 od 9:00 hodin
Rybí jarmark
Chrudim - 17. října 2020 od 9:00 hodin

NEDĚLNÍ POHODA
V červnu letošního roku byla vydána nová obecně
závazná vyhláška obce o nočním klidu (www.obecmikulovice.cz).
Zastupitelstvo také zvažovalo, zda tuto vyhlášku nerozšířit o víkendový zákaz používaní hlučných strojů,
jako jsou sekačky, pily, atd.. Převládl názor, že tyto práce k životu na vesnici patří a není nutné občany omezovat další závaznou vyhláškou.
V posledních týdnech však mám dojem, že nedělní
sekání zahrad se stává zálibou a stížnosti sousedů rostou
víc jak tráva po dešti. Stane se občas každému, že v týdnu nebyl čas nebo čeká vzácnou návštěvu….. ano, ale
nemůže to být pravidlem!
Rád bych využil tuto příležitost a požádal o vzájemnou ohleduplnost.
Ponechme stroje v garáži a domluvme se na zachovávání NEDĚLNÍHO KLIDU .
Děkuji starosta

ZAŘÍZENÍ ČERVÁNKY
- DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Od roku 2015 v budově mikulovické fary Oblastní charita Pardubice provozuje ambulantní Odlehčovací služby Červánky. O tom, jak se zde klientům daří, si
můžete přečíst v článku Pavla Bittmana, žáka 6. třídy,
či se přesvědčit na vlastní oči na Den otevřených dveří
pořádaný každoročně v rámci celorepublikového Dne
Charity, letos v pondělí 28. září od 13 do 17 hodin. Rádi
Vás uvidíme.
Jana Komárková, vedoucí ambulantních Odlehčovacích
služeb Červánky v Mikulovicích

Stáří

Chtěl bych vám vypravovat trochu o stáří. Týká se
každého z nás. Každý stárne spravedlivě stejně. U nás
v Mikulovicích je už 4 roky otevřena „školka pro důchodce“. Je umístěna uprostřed vesnice, v historické budově, v bývalé faře, která je nově zrekonstruovaná. Je
to denní forma pobytu. Babičky a dědečkové tam ráno
přijedou a odpoledne odjíždějí do svých domovů a ke
svým rodinám. Mamka se tam o ně pomáhá starat. Asi
to nemá úplně jednoduché. Občas domů přijde hodně
unavená. Většina babiček a dědečků je tam moc milých.
Když jsou prázdniny, tak je někdy jdu navštívit. Někteří
si se mnou rádi povídají. Zajímá je, jak se mám a co je
nového ve škole. Tety (paní pečovatelky) se o ně hezky
starají. Chodí s nimi na procházky, zpívají, vykoupou je,
tvoří výrobky a bystří mysl kvízy. O minulých Vánocích
jsme je šli se školou potěšit zpíváním. Některé babičky
byly dojaté, až jim tekly slzy. Myslím si, že taková forma pobytu je mnohem lepší, než aby je rodina umístila
do domova důchodců. Odtud jezdí každý den zpátky ke
své rodině.
Pavel Bittmann

Změny v dopravě
Zastupitelstvo obce
projednalo návrh změny
jízdního řádu meziměstské
linky číslo 18 (Mikulovice - Pardubice) a vyvolalo
jednání s Dopravním podnikem města Pardubic a.s.
Nově od září bude večerní
spoj linky č. 18 odjíždějící
ve 22:00 hodin přeložen na
dopoledne a z Mikulovic
bude vyjíždět v 10:11 hodin.
Cílem bylo přesunout
nevytížený večerní spoj
na dopolední čas, aby se
kupříkladu senioři mohli
pohodlně dopravit do města v dopoledních hodinách
a spoj bude mít větší míru
využití.
Krajské volby
Ve dnech 2. a 3. října
2020 se uskuteční volby do
krajských zastupitelstev.
Volit můžete v pátek 2. října od 14:00 do 22:00 hodin
a v sobotu 3. října od 8:00

do 14:00 hodin. Volební
místnost se bude nacházet
v zasedací místnosti obecního úřadu Mikulovice.
Výstavba v obci
Před nedávnem byla zahájena přístavba parkoviště ve Švadlenkově ulici za
školou. Stavbou se zvětší
počet parkovacích míst, ale
především jde o bezpečnost
našich školáků.
Po dokončení stavby již
nebudou muset vystupovat
z aut rodičů na frekventované silnici před školou,
ale pohodlně vystoupí na
novém parkovišti a vstoupí
přímo do školní zahrady.
Zároveň se stavbou parkoviště je ve stádiu zpracování projektové dokumentace i revitalizace školní
zahrady a parku. Zde obec
plánuje vybudovat sportoviště pro školu i mládež v
obci.
František Valenta

MIKULOVICKÉ POSVÍCENÍ
Vážení spoluobčané,
přijměte od obce Mikulovice srdečné pozvání na posvícení, jež v letošním roce budeme slavit tento víkend,
od soboty 29. srpna 2020 do pondělí 31. srpna 2020. Ve
spolupráci s místními spolky je pro Vás připraven bohatý program, který Vám nyní představujeme:

PROGRAM SK - 1. FC MIKULOVICE
SOBOTA 29. SRPNA
Dorost Mikulovice - Nemošice
Začátek od 10:30 hodin na hřišti
Stará garda SK - 1. FC Mikulovice
X
Stará garda AFK Ostřešany
Začátek od 14:00 hodin na hřišti, délka 120 minut
Muži Mikulovice - Moravany B
Začátek od 17:00 hodin na hřišti
Další zápasy během podzimu budou zveřejňovány i na
webu obce.

POSVÍCENSKÝ NOHEJBALOVÝ
TURNAJ

Memoriál Romana Šmahela
se uskuteční v pondělí po posvícení, 31. srpna 2020, ve
sportovním areálu Mikulovice v dopoledních hodinách.
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