ZPRAVODAJ
obce Mikulovice
ČERVEN 2020

PRO MIKULOVICE A BLATO
ROČNÍK 2, ČÍSLO 1

FOTBALISTÉ HRAJÍ O POHÁR
HEJTMANA

NA CO SE TĚŠIT V LÉTĚ

Okresní fotbalový svaz pořádá soutěž o pohár hejtmana Pardubického kraje, jehož se účastní i náš mikulovický fotbalový tým.
První utkání našich proběhlo v jejich skupině dne
6. června 2020 u nás v Mikulovicích a dopadlo tak, že
Mikulovice vyhrály 7:1 (2:0). V tabulce dole naleznete
termíny dalších utkání. Z utkání prvního přinášíme fotograﬁe. Další zápas v Mikulovicích během této soutěže
proběhne 20. června 2020 od 17:00.

PODĚKOVÁNÍ

V době nouzového stavu platila všeobecná povinnost
nosit pokrývku nosu a úst. Ve chvíli, kdy toto nařízení
vešlo v platnost, panoval v naší zemi akutní nedostatek
zdravotnického materiálu (roušky, štíty a pod). Jsme rádi,
že v naší obci se našly šikovné švadlenky, jež bez váhání
začaly šít nezištně látkové roušky pro ostatní spoluobčany. Jmenovitě děkujeme paní Evě Bartoňové, Zdeňce
Venclové, Aleně Maixnerové, Adéle Štanglové, Kateřině
Helmeczi, Barboře Pohankové, Lence Matyášové, Evě
Neterdové, Romaně Součkové, Zlatě Pagáčové z Pardubic, Andree Mňukové z Medlešic, Blance Tycové, Anně
Švadlenkové a Markétě Vohralíkové. Pokud bychom na
někoho zapomněli, neváhejte nás prosím na tuto skutečnost upozornit. Všem srdečně děkujeme za projevenou
ochotu a sounáležitost s ostatními.
Vedení obce

Doba koronavirová nás sice připravila o Velikonoční
veselí nebo Pálení čarodějnic, avšak rozvolnění protiepidemických opatření dalo možnost připravit pro vás
bohatý kulturní program na letošní sezónu.
Přichystané je pro vás promítání ﬁlmů v letním kině
na mikulovickém hřišti. Pokud nám bude přáno, nebudou
chybět ani zábavy na hřišti a na závěr léta posvícení.
První letošní akcí je promítání komedie PŘES PRSTY
dne 20. června 2020 po setmění na hřišti. Bližší informace naleznete v letáku či na webových stránkách obce.
Přehled akcí naleznete uvnitř zpravodaje.
František Valenta

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
V termínu od 13. do 17. července 2020 bude probíhat
v Mikulovicích příměstský tábor. Přihlásit do něj milí
rodiče můžete děti předškolního věku a též je určen pro
žáky prvního stupně základních škol.
Více informací naleznete v letáku.

POZVÁNÍ NA LETNÍ AKCE
NA HŘIŠTI
Během léta 2020 se v Mikulovicích na hřišti odehrají
tyto akce. Přijměte na ně od pořadatelů srdečné pozvání.
Letní kino:
● 20. června
● 3. července
● 17. července
● 7. srpna
● 21. srpna
● 29. srpna
Aktuální informaci o promítaném ﬁlmu vždy s předstihem zveřejníme na letácích a webu.
Letní zábavy:
● 26. června - STRESOR
● 24. července - VEŘEJNEJ BIGBÍT
● 31. července - MOGUL
● 28. srpna - STRESOR
Cyklomaraton
Loňský úspěšný cyklistický závod se v letošním roce
zopakuje 27. června. Bližší informace o přihlášení a průběhu závodu budou s předstihem zveřejněny.
Posvícení
Tradiční posvícení se budeme slavit od pátku 28. srpna do pondělí 31. srpna 2020.

ROZVOLNĚNÍ
EPIDEMIOLOGICKÝCH
OPATŘENÍ
Epidemiologická situace se v České republice vyvíjí vcelku lépe než se
původně předpokládalo.
Od 8. června 2020 jsou povoleny
hromadné akce s účastí do 500 osob.
Bude-li vývoj příznivý i nadále, budou povoleny od 22. června 2020 akce
s účastí do 1000 osob. Není třeba však
zmiňovat ohleduplnost a dodržování
mimořádných opatření, jež jsou nadále v platnosti.
Nadále platí zejména povinnost zakrývat si ústa i nos v uzavřených prostorech , což platí zejména pro obchody, hromadnou dopravu, taxi a další.
František Valenta

NOVINKY Z OBCE
I v době jara u nás probíhal čilý ruch, zejména v budování nových staveb.
U kostela byl vystavěn nový infopoint jako odpočinkové místo pro kolemjdoucí či cyklisty. Bude osazen tabulemi s informacemi o historii a zajímavostech naší obce.
V Blatě došlo k instalaci nových vývěsních vitrín.
Ve sportovním areálu v Mikulovicích byla v květnu zahájena výstavba
zděného letního kiosku, který poslouží při větších akcích. Stavba probíhá
svépomocí.
František Valenta

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA
O NOČNÍM KLIDU
Zastupitelstvo obce se na svém zasedání 28. května
2020 usneslo vydat obecně závaznou vyhlášku, jejímž
předmětem je stanovení výjimečných případů, při nichž
je doba nočního klidu vymezena dobou kratší.
Dobou nočního klidu se rozumí doba od 22:00 večer
do 6:00 ráno.
Výjimečné případy, pro něž je vyhláška vydána:
a) od 02:00 hodin do 06:00 hodin v noci z 31. prosince
na 1. ledna zdůvodu oslav nového roku
b) od 02:00 hodin do 06:00 hodin pro nejvýše 8 nocí v
období od června do konce září z důvodu konání akce
„Hudební večery ve sportovním areálu Mikulovice“
c) od 01:00 hodin do 06:00 hodin v noci z 30. dubna na
1. května z důvodu konání akce „Čarodějnice“
d) od 00:00 hodin do 06:00 hodin pro nejvýše 4 noci v
období od června do konce září z důvodu konání akce
„Letní kino“
e) od 00:00 hodin do 06:00 hodin pro jednu noc zpravidla vměsíci květen z důvodu konání akce „Sportovní
hry obcí Mikulovice“

CYKLOSTEZKA
V minulých letech vznikla malá část asfaltové cesty
podél silnice uvnitř Mikulovic směrem na Dražkovice. S
cyklisty se už počítalo i při stavbě nadjezdu přes státní
silnici z Pardubic do Chrudimi, chodník k němu bude
ale nutné rozšířit až k Medlešicím. Pardubice v listopadu 2017 dokončily první úsek cyklostezky do Dražkovic.
Později vyznačily na průjezdu Dražkovic na vozovce
cyklopruhy. Od Chrudimi vede cyklostezka pouze do
Medlešic, dokončena byla v roce 2009. Asfaltový pás s
veřejným osvětlením je dlouhý asi dva kilometry, uvnitř
obce budou ještě vyznačeny na vozovce cyklopruhy.
Pro dokončení této cyklostezky v úseku mezi Dražkovicemi a Mikulovicemi se nyní podařilo získat poslední
potřebné pozemky. Jeden koupila naše obec, i když neleží
v našem katastrálním území. Na další v katastru Dražkovic mají předběžné smlouvy Pardubice, jejichž součástí
Dražkovice jsou.
Stezka povede místy, kudy už podél silnice vede pěšina
pro pěší z Mikulovic do Dražkovic. Je značně frekventovaná, chodí tudy pěšky lidé z Blata, Medlešic i Mikulovic
do Dražkovic, kde je častější spoj MHD do Pardubic a
pošta. Výstavbu budou ﬁnancovat Mikulovice a Pardubice, každá radnice část na svém katastrálním území.
Projekt se však bude muset mírně upravit. „Mnoho
vlastníků sousedních pozemků si dávalo podmínky na
sjezd na jejich pole. Vyřešilo se to tím, že potřebná šířka
cyklostezky se získá na straně k silnici, která je v majetku
Správy a údržby silnic Pardubického kraje,“ uvedl starosta obce Slavomír Meduna. Správa silnic je podle něj věci
nakloněna.
Zdroj ČTK

VÝZVY PRO OBČANY

Parkování v obci

Zastupitelstvo obce na svém zasedání v diskusi
zabývalo parkováním v obci.
Upozorňuje se především na parkování na hlavní
mikulovické ulici od školy ke kostelu. Žádáme občany,
kteří v této lokalitě parkují, aby nestavěli své vozy na
chodník ani zelené pruhy a dále tímto způsobem neblokovali komunikaci.
Následně upozorňujeme na parkování v obytných
zónách. V obytné zóně je stání možné pouze na místech označených jako parkoviště. Zastavení vozidla z
důvodu vyložení a naložení nákladu nebo vystoupení a
nastoupení osob je možné kdekoli.
Vezměte prosím ohled na to, že komunikace musí
být vždy volná například pro průjezd složek IZS.

Upozornění pro majitele psů

V diskusi na zasedání zastupitelstva bylo též upozorněno na znečištění obce psími exkrementy.
Žádáme pejskaře, aby po svých domácích mazlíčcích výkaly uklízeli. Minimálně k tomu můžete využít
plastové pytle instalované při odpadkových koších.
Nikdo z nás nechce žít v obci, v níž se to hemží
kuriózními cedulemi, jako je tato:

Děkujeme Vám za pochopení a udržování pořádku!:-)

VÝSTAVBA V OBCI
Zastupitelstvo obce dále schválilo provedení novostavby chodníku po pravé straně silnice ke kostelu. Projektovou dokumentaci zpracuje ﬁrma Prostav s.r.o. se sídlem
v Mikulovicích.
Schválena byla i zadávací dokumentace pro akci Parkoviště pro ZŠ Mikulovice. Stávající parkoviště bude
upraveno pro příčné parkování, bude dobudován chodník
a zároveň dojde k zřízení druhého vstupu na školní pozemek ze Švadlenkovy ulice.
Pro výběr ﬁrem, jež budou osloveny a zařazeny k
možnému provedení této akce, byla zřízena hodnotící komise.
František Valenta

MAS ŽELEZNOHORSKÝ REGION

Z HISTORIE OBCE - SILVER A

Místní akční skupina Železnohorský region byla založena v roce 2005. Jednotlivé mikroregiony v území
spolupracovaly zcela spontálně na základě sousedství
či partnerství již od r. 2002. Založení organizace místní
akční skupiny s právní subjektivitou bylo tedy již pouze
vyústěním přirozené činnosti v území. Projekty a aktivity jsou realizovány metodou LEADER, jenž je založena
na spolupráci veškerých složek ve venkovském regionu
(obce, podnikatelé v zemědělství, v cestovním ruchu, ve
službách, zájmová sdružení, spolky, školy....) formou
komunitního plánování, což je tvorba a realizace projektů na základě spolupráce zástupců všech subjektů a
všech složek obyvatel Železnohorský region pracuje na
bázi sdílení informací a zkušeností mezi členy a partnery.
Jedná se o ukázku efektivní formy vzdělanostní aliance
v praxi. Dotačně podporuje aktivity v území na základě
realizace Strategie komunitního rozvoje. Realizuje aktivity vlastní na podporu zvyšování kvality a zhodnocení
místních zdrojů. Realizuje projekty spolupráce na regionální i mezinárodní úrovni.
Aktuální počet členů se ustálil na cca 70. Vedle 6
mikroregionů a jedné obce tvoří Železnohorský region
34 podnikatelů a 28 neziskových organizací. S dalšími
subjekty komunikuje Železnohorský region na bázi partnerství. Má mnoho přátel mezi jinými místními akčními
skupinami napříč Českou republikou. Spolupracuje s významnými institucemi, v čele s Univerzitou Pardubice.
Naše obec Mikulovice je součástí regionu v rámci členství ve Svazku obcí Za letištěm. Naše členství je
stvrzeno deklarací o partnerství, v jehož rámci byl nyní
u kostela osazen infopoint.
František Valenta

V červnových dnech si připomínáme historická výročí událostí, jež se u nás staly v době II. světové války v souvislosti
s atentátem na zastupujícího říšského protektora Reinharda
Heydricha. K němu došlo 27. května 1942 a následné represe
ze strany německého aparátu přivodily tragické události, zejména vyhlazení dvou českých obcí - Lidic a Ležáků.
Tyto události souvisí i s naší obcí v rámci působení výsadkové skupiny Silver A na Pardubicku. Tato skupina byla
sestavena v Anglii a byla vysazena do Protektorátu Čechy a
Morava koncem roku 1941 za účelem obnovení radiotelegraﬁckého spojení britského exilu s domovem, které bylo od října
1941 přerušeno. Členy této skupiny byli Alfréd Bartoš, Josef
Valčík a Jiří Potůček. Své první útočiště po seskoku našla
skupina právě u nás v Mikulovicích. Tehdy zde bydlel Adolf
Švadlenka, bývalý osobní šofér významného východočeského politika Bohumila Laušmana. Ten na Švadlenku poskytl
výsadku adresu a Josef Valčík jako první Adolfa Švadlenku
zkontaktoval. Ten ho následně odvedl k svému příteli Františku Valentovi bydlícímu v Mikulovicích u rybníka. U Valentů
pak Valčík zůstal až do února 1942. Jeho spolupráce se Švadlenkou a Valentou byla plodná v oblasti shánění informací,
potravin a zajišťování Valčíkova kontaktu s jeho rodinou žijící
na Moravě.
Jak Švadlenka, tak i Valenta se podíleli na zajišťování
úkrytu pro vysílací stanici Libuše. Ta byla nakonec umístěna
ve strojovně lomu Hluboká u Ležáků. Spojení s Londýnem se
však dlouho nedařilo navázat. František Valenta jako bývalý
vojenský radiotechnik dokázal odhalit chybu v přijímači a po
jeho výměně bylo spojení navázáno. Díky pravidelnému spojení začaly být do Protektorátu vysazovány další výsadky a
utajená odbojová činnost začala směřovat k realizaci atentátu
na Heydricha. Ten provedli právě 27. května 1942 členové výsadku Anthropoid Jozef Gabčík a Jan Kubiš. Heydrich na následky svých zranění 4. června 1942 zemřel. Následné období,
kdy byla odbojová síť vytvořená Silverem A na Pardubicku
rozbita a každý den obyvatelé Pardubic poslouchali výstřely
popravčí čety ze Zámečku, označujeme jako heydrichiáda. Po
vypálení Ležáků došlo i na zatčení Adolfa Švadlenky, jenž byl
po tvrdých výsleších popraven též na Zámečku 2. července
1942. František Valenta se při zatčení pokusil o sebevraždu,
ale přežil a na doporučení předstíral
až do konce války duševní poruchu.
Poté se vrátil do Mikulovic a poskytl
cenné svědectví o odbojové činnosti
na Pardubicku v době války.
Adolfa Švadlenku (viz foto) nám
v Mikulovicích dodnes připomíná pamětní deska na domě čp. 79, v němž i
s rodinou žil.
František Valenta
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