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dodává archeolog. Přesnou a vědecky podloženou
rekonstrukci její podoby dokončila antropoložka
Eva Vaníčková a sochař Ondřej Bílek z Laboratoře
antropologické rekonstrukce Moravského zemského
muzea právě ve spolupráci s archeologem Michalem
Ernée z Archeologického ústavu AV ČR v Praze.
Přesná antropologická rekonstrukce byla podle
archeologů možná díky dobře a téměř kompletně
dochované lebce pohřbené ženy a také díky
provedené analýze archaické DNA, získané z
kosti pohřbené ženy. „Není to žádná spekulace ani
umělecká představa. Analýza nám nejen potvrdila
údaje o pohlaví pohřbené ženy, ale umožnila získat
i bližší informace o barvě její kůže, vlasů a očí.
Toto jiným způsobem než analýzou DNA získat
nelze,“ zdůrazňuje Eva Vaníčková z Laboratoře
antropologické rekonstrukce Moravského zemského
muzea.
Z tiskové zprávy Akademie věd ČR
Zdroj: https://pardubicky.denik.cz/zpravy_region/

PODÍVEJTE SE NA ŽENU
Z MIKULOVIC PŘED 4000 LETY

Světlá pleť, hnědé vlasy a hnědé, široko od
sebe posazené oči, výrazná brada, drobnější
postava, ozdobená bronzovými a zlatými šperky a
nádherným náhrdelníkem z jantaru. Tak vypadala
žena pohřbená s přepychovou výbavou před čtyřmi
tisíci lety v Mikulovicích u Pardubic. Vědci nyní
zrekonstruovali její podobu díky zachovalé lebce a
DNA, získané z její kosti.

Původní nález
Žena vybraná pro ztvárnění podoby zemřela ve
věku kolem 35 let a pocházela z vyšší společenské
vrstvy starší doby bronzové. Její hrob je nejbohatším
ženským hrobem tzv. únětické archeologické
kultury a jeden z nejbohatších v tehdejší Evropě.
Pohřbená měla celkem pět bronzových náramků,
tři bronzové jehlice, dvě zlaté záušnice a především
nádherný třířadý jantarový náhrdelník složený z více
než 400 korálků a nejméně pěti tzv. rozřaďovačů.
„Jde o naprosto unikátní šperk, který mezi nálezy
z této doby nemá obdoby,“ říká Michal Ernée z
Archeologického ústavu AV ČR, Praha, který je
nositelem Akademické prémie a vedoucím celého
projektu rekonstrukce. „Radiokarbonové datování
provedené v laboratoři v Mannheimu klade hrob
do rozmezí let 1880 až 1750 před Kristem,“

SLOVO STAROSTY OBCE

KOMUNÁLNÍ VOLBY 2022

Vážení spoluobčané,
pro mnohé z nás je toto roční období nejkrásnějším
v roce.
Slunce celý den, příroda v plné síle, děti mají
konec školního roku na dohled, rodinná vysněná
dovolená již za pár týdnů. Paráda, všichni se máme
na co těšit!
Někdo při dovolené hledá klid co nejdál od lidí,
jiný se naopak těší na nová setkání.
Ta v nejbližších dnech čekají i mě. Do konce
května mi projektant předá ﬁnální verzi podkladů
pro společné stavební povolení projektu cyklostezka
Mikulovice – Dražkovice, která je jednou z mých
dlouhodobých priorit, byť se jedná o akci města.
Nedílnou součástí žádosti je souhlas vlastníků
dotčených pozemků s dalším odkupem jejich parcel.
Na mém posledním jednání na magistrátu města
ve věci stezky jsem se k tomuto zprostředkování
souhlasu zavázal, ačkoliv jde výhradně o pozemky
v katastru města.
Pokud vše dobře dopadne, počítá město s realizací
stezky včetně liniové výsadby stromů už v prvém
pololetí příštího roku. Předcházet tomu ovšem musí
podpis všech osmi vlastníků dotčených pozemků.
Přeji všem krásné dny.
Váš Slávek Meduna

Čtyři roky utekly jako voda a pomalu se blíží doba,
kdy budeme volit nové vedení obce a vyvstanou nám
myšlenky, kdo bude novým či staronovým starostou
nebo třeba novou starostkou.
Než k rozhodujícímu hlasování ve dnech 23. a 24.
září dojde, uplyne léto plné zábavy a před volbami ještě
stihneme vydat další zpravodaj, v němž celé končící
období zbilancujeme a jistě vám přineseme vize
kandidátů, jak vést naši obec v dalším volebním období,
jež bude jistě náročné vzhledem k celkové situaci a
stavu společnosti. Leč která doba není náročná…
Registrace kandidátních listin končí 19. července,
kandidující uskupení se nám již formují.
Co je však nejdůležitější? Zejména by současné
zastupitelstvo mělo obec dovést do konce volebního
období v klidu bez velkých roztržek, dále by měla
fungovat nastavená spolupráce, která by rozhodně měla
pokračovat i po volbách, poněvadž vést obec je i umění
kompromisu. V neposlední řadě by se mělo pokračovat
ve zvelebování a modernizaci, což závisí samozřejmě
na dobře odváděné práci, aktivním týmovém přístupu
nejen zastupitelů a také na organizačních schopnostech
starosty.
Bc. František Valenta

PRODUKCE ODPADŮ ZA ROK 2021

VYKOTLANÝ JASAN
Dne 1. června byl u školy pokácen starý jasan,
který již značně ohrožoval kolemjdoucí a motoristy.
Zcela jistě bude provedena náhradní výsadba a
doufáme, že nová výsadba dřevin se celkově v
budoucnu rozšíří a zintenzivní. Svému naplnění by
již také mohla pokročit idea lesoparku na kopci jako
odpočinkové zóny pro občany. Co myslíte?

KULTURA A SPORT
Dětský den

Po dětském dni, který se uskutečnil 4. června v
Blatenském dvoře, Klub Čtyřlístek ve spolupráci s
obcí Mikulovice připravil pro děti na 11. června od
14:30 další dětský den, a to na fotbalovém hřišti v
Mikulovicích. Děti se mohou těšit nejen na stanoviště
se zábavnými úkoly a odměny, ale i třeba na nafukovací
skluzavku a kolotoč.
Těšíme se na Vás!!

Cyklomaraton

V sobotu 18. června
od 10:00 startuje již čtvrtý
ročník cyklomaratonu.
Jedná se o závod týmů,
jejichž složení je libovolné. Všechny potřebné
informace zjistíte u paní
Krpálkové na telefonním
čísle 603 577 492.
Přihlášky posílejte na mail:
cyklomaratonmikulovice@email.cz

Letní zábávy

Zábavy na hřišti proběhnou letos v těchto termínech:
• 1. července - STRESOR
• 15. července - MOGUL
• 12. srpna - III. CENOVÁ
• 19. srpna - VB ROCK
• 27. srpna - SMART BAND (posvícení)
• 2. září - STRESOR

Letní kino

Nová sezóna letního kina v Mikulovicích začíná
24. června 2022 ﬁlmem Srdce na dlani. Další promítání
proběhnou 22. července a 5. srpna. Vybrat ﬁlm je vždy
trochu oříšek, proto vás chceme požádat o pomoc při
jeho výběru. Na webu obce je uveřejněna anketa https://www.obecmikulovice.cz/zivot-v-obci/anketa/,
kde můžete hlasovat pro ﬁlm, který byste rádi viděli
v letním kině. Vybírat můžete z následujících ﬁlmů:
Prezidentka, Láska na špičkách, Zátopek, Ženy a
život, Po čem muži touží II a Známí neznámí.
Anketa končí 24. června a předem děkujeme za účast v ní.
Adéla Štanglová

PODĚKOVÁNÍ ZA 17 LET
NEJEN V MIKULOVICÍCH…
Zdravím Vás obyvatelé Mikulovic a přeji Vám
pohodový čas. Pomalu se asi mnozí z nás chystáme na
prázdniny a dovolené a jistě se těšíme na odpočinek.
Budeme moci po dvou letech svobodněji cestovat a
poznávat nová místa nejen v naší krásné zemi.
Osobně mám prázdniny a dovolenou naplánovanou
od ledna, do kalendáře mi přibyla jedna „cesta“ – přesun
do nové farnosti v Hradci Králové – Pražské Předměstí
(u nádraží).
Využívám tuto možnost, abych poděkoval Bohu, ale
i vám všem v Mikulovicích za společné chvíle strávené
v kostele, ve škole nebo i jinde.
• Děkuji všem starostům a jejich spolupracovníkům
za spolupráci a otevřenost zvláště během generální
opravy našeho kostela sv. Václava.
•
Děkuji panu řediteli školy a ostatním učitelům
za vstřícnost v období, kdy jsem vyučoval na škole
náboženství.
Věřím, že můj nástupce P. Jan Uhlíř, který přichází
z Kutné Hory, bude pokračovat v dobré spolupráci s
představiteli i obyvateli Mikulovic.
Přeji všem pohodové léto a ještě jednou děkuji za
společné chvíle.
P. Antonín Forbelský

DVĚ MILÉ NÁVŠTĚVY
V ČERVÁNKÁCH
V ambulantních Charitních odlehčovacích službách
Červánky jsme byli velice rádi za milé návštěvy
dětí z mikulovické mateřské a základní školy. Před
Velikonocemi přišly zazpívat a přednést básničky
našim klientům děti ze školky. Naši klienti měli velkou
radost také z dětmi vytvořených přáníček. Stejně milá
byla návštěva školáků, kteří též zazpívali, vyrobili pro
naše klienty krásná přáníčka ke Dni matek. Přednesli
několik básniček a tím vykouzlili úsměvy na tvářích
klientů a zpestřili tím čas, který tráví v tomto zařízení
sociálních služeb.
Ambulantní středisko Charitních odlehčovacích
služeb Červánky v příjemném prostředí mikulovické
fary nabízí lidskou a profesionální péči o klienty, kteří
z důvodu věku, zdravotního postižení či chronického
onemocnění nemohou zůstat sami doma v době, kdy
si pečující osoba potřebuje odpočinout, zajistit osobní
záležitosti, či chodí do zaměstnání. V tuto chvíli
mikulovické Červánky nabízejí volnou kapacitu a
podrobnější informace rádi nabídneme telefonicky
nebo po předchozí dohodě osobně přímo na faře.
Ráda bych touto cestou a to jménem celého kolektivu
Červánků ze srdce poděkovala všem dětem a jejich
učitelům za krásný program, který si pro naše klienty
připravili a těšíme se znovu na viděnou.
Jana Komárková
vedoucí střediska

OSMILETÝ UKRAJINSKÝ SPISOVATEL V MIKULOVICÍCH
Žijeme v 21. století, a přesto zažíváme válečnou dobu. Vyprávět své o tom mohou ukrajinské rodiny i
jednotlivci, kteří našli své útočiště i u místních obyvatel a v penzionu Blatenský dvůr. Na naši faru přijela z
Buči nedaleko Kyjeva těhotná paní Viktorie s osmiletým Danylem a babičkou Kateřinou. Měla jsem tu čest
se od prvních dní stát jejich průvodcem. Každodenně spolu řešíme otázky týkající se běžného života, jako je
registrace, hledání lékařů, otázky k příchodu miminka na svět, seznamování s místním životem, ale i materiální
pomoc při vybavování domácnosti a přípravě věcí pro miminko. Veliké DÍKY patří mikulovickým občanům
i lidem z blízkého i vzdáleného okolí za všechny dary a pomoc, které jste s velkým srdcem poskytli! Rodina
je velmi vděčná za tak velikou pomoc a přijetí. Zároveň doufá, že se bude moci co nejdříve vrátit do svého
domova, kde už ale nikdy nebude vše jako dříve.
Přes všechny válečné zážitky včetně nenadálého přesunu do naprosto neznámého prostředí neztrácí svůj dětský
svět osmiletý „spisovatel“ Danylo. Své pohádky vymýšlí odmalička. S přibývajícími roky je zdokonaloval a
prvních deset pohádek mělo být na jaře letošního roku knižně vydáno v Kyjevě. Válka zničila jeho plány, a
tak jsme se s organizací Amalthea rozhodli, že mu pomůžeme s vydáním pohádek v Česku, a to v ukrajinskočeském znění, které může pomoci ukrajinským dětem s adaptací na české prostředí a českým dětem v poznání
nového jazyka a kultury.
Vzhledem k tomu, že knihu plánujeme distribuovat zdarma mezi ukrajinské a české děti (do uprchlických
zařízení, školek a škol, komunitních center apod.), hledáme ﬁnanční prostředky na její vydání. Zajištěn je již
překlad, nakladatelství i tisk a probíhá návrh ilustrací. Rozpočet na vydání 500 knih je 75 000 Kč, počet publikací
se bude odvíjet od výše shromážděných ﬁnančních prostředků.
Podpořit vydání knihy můžete i vy zasláním ﬁnančních prostředků prostřednictvím darujme.cz https://www.
darujme.cz/projekt/1206400 nebo přes QR kód, a to do 15.7.2022. V srpnu by kniha měla jít do tisku. Finanční
prostředky přijdou na účet neziskové organizace Amalthea, která poskytuje služby rodinám, realizuje ukrajinské
komunitní centrum a pomáhá při integraci ukrajinských dětí do škol i školek. Zároveň se na vydání knihy podílí,
zajistí transparentní využití ﬁnančních prostředků i potvrzení pro dárce. Předem veliké DÍKY všem, kteří vydání
knihy ﬁnančně podpoří.
V případě jakýchkoli otázek se můžete obracet na mě jako kontaktní osobu rodiny, obyvatelku Mikulovic a
pracovnici Amalthey.
S rodinou byla odvysílána i reportáž na ČT art dne 20.4.2022 v 18:00 – lze zhlédnout na
https://www.ceskatelevize.cz/porady/1097206490-udalosti-v-kulture/222411000120422/ (5. minuta).
Kateřina Němcová (728 829 230, katerina.nemcova@amalthea.cz)
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