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HEJTMAN NETOLICKÝ
V MIKULOVICÍCH

„Obce v okolí Pardubic mají problém zajistit svým dětem přijetí do škol v krajském městě, jelikož na obcích
jsou buď malotřídky, nebo nejsou školy vůbec. Pakliže chtějí starostové mít tuto jistotu, musí s městem
uzavřít smlouvu a ﬁnančně přispívat, což je pro mnoho především malých obcí velká zátěž na jejich rozpočet,“ uvedl hejtman Martin Netolický s tím, že bude
chtít se zástupci města vyvolat na toto téma debatu.

Na přelomu měsíců března a dubna navštívil naši
obec hejtman Pardubického kraje JUDr. Martin Netolický, Ph.D. Na schůzce se starostou obce Slávkem Medunou a místostarostou Michalem Votřelem diskutoval
o rozvojových plánech pro obec v probíhajícím
funkčním období. Hlavními tématy schůzky bylo
zejména vybudování cyklostezky na Dražkovice,
dále výstavba krytých stanovišť pro nádoby na odpad
nebo zřízení parkoviště před hřištěm.
„Nová samospráva, která nastoupila po podzimních volbách, má celou řadu rozvojových plánů, jak
oživit život v obci, kde v posledních letech vyrostlo velké
množství rodinných domů. Kromě podpory fotbalistů, ale
i dalších spolků se jedná o řadu investičních projektů, se
kterými můžeme jako kraj v rámci našich dotačních titulů pomoci,“ uvedl hejtman Martin Netolický. „Jedním
z projektů, na který by bylo možné žádat dotace například v rámci Programu obnovy venkova je vybudování parkovací plochy před fotbalovým hřištěm, která je
v tuto chvíli jen zpevněnou plochou. Další investice by
měla vyřešit estetické umístění kontejnerů na komunální
a tříděný odpad. Ačkoliv se může jednat o drobné projekty, pro obec jsou velmi důležité,“ řekl hejtman Netolický.
Dále se na schůzce hovořilo i o naší místní škole, která je jednou z největších malotřídek v Pardubickém kraji. Při její návštěvě došlo i na problém přestupu
dětí na druhý stupeň, jenž v Mikulovicích není.

Dne 6. května navštívila naši obec také místopředsedkyně senátu Parlamentu ČR Mgr. Miluše Horská. Společně se starostou hovořila o plánech v obci
do budoucna a taktéž navštívila školu. Zajímala se hlavně o metody výuky a stejně jako hejtman o problematiku
přestupu dětí na druhý stupeň do Pardubic.
František Valenta, zdroj: Chrudimské noviny

MIKULOVICKÉ HRY
Letošní ročník mikulovických her se bude konat u nás. Na tato sportovní setkání se zástupci obcí nesoucích jméno Mikulovice sjíždějí již bezmála 10 let,
přičemž role hostitelské obce se každým rokem střídá.
Letos vyšlo pořadí na nás a hry se uskuteční 15. června.
Mnozí z vás jistě vzpomenou, že tato akce se u nás udála
již roku 2015. I letos se můžete těšit na přátelská utkání
ve fotbale, stolním tenise a dalších disciplínách. Krom
přípravy na samotné hry probíhá i příprava doprovodného programu, jenž bude zahrnovat nejen různé dílčí turnaje, ale například i obecní cyklistický maraton a další
zábavné aktivity.
Myšlenka navázat přátelskou družbu s dalšími
Mikulovicemi se rodila před deseti lety a u jejího vzniku
stála naše bývalá starostka, paní Eva Klosová.
František Valenta

ZPRÁVY Z OBCE
Nové webové stránky
Zastupitelstvo schválilo 25. dubna 2019 smlouvu o vytvoření nových webových stránek obce se společností Galileo Corporation s.r.o.,
která bude i jejich provozovatelem.
Takové kroky sice přinesou zvýšení
provozních nákladů v této oblasti,
ale nové webové stránky nabídnou
veškerý komfort odpovídající požadavkům dnešní doby, přehlednost
a aktuálnost informací. Zkušební provoz poběží přes léto, na přelomu září
a října pak bude spuštěn provoz běžný.
Pasport veřejného osvětlení
Zastupitelstvo obce dalo zelenou
výběrovému řízení na zhotovitele
pasportu veřejného osvětlení, které se nachází v neutěšeném stavu
a častá poruchovost působí řadě z nás
komplikace v běžném životě. Právě
pasport je prvním krokem na cestě
k jeho celkové revitalizaci. Výběr dodavatele zakázky bude mít na starosti
komise ve složení: Ing. Oskar Kmoníček, Eduard Šmejdíř a Karel Pfeifer.
A co tedy pasport v tomto smyslu znamená? Jedná se o evidenci příslušných zařízení, jako jsou
rozvaděče, pojistkové skříně, kabely, vedení, sloupy a svítidla,
v níž jsou zaneseny také údaje potřebné k provozním záležitostem
(stav svítidla, údržba, revize, …).
Spolu s požadavkem na zpracování pasportu byl zadán i požadavek na zhotovení generelu veřejného osvětlení, což je hlavní soubor
pravidel, požadavků a norem, jimiž
se rekonstrukce či výstavba veřejného osvětlení řídí. Určuje hlavní
charakteristiky nově plánovaných
či obnovovaných soustav veřejného
osvětlení a je stěžejním podkladem
pro zadávání konkrétních úkolů projekčním a stavebním organizacím.
Díky pasportizaci a vytvoření generelu pak vznikne aktualizovaný přehled o celkovém stavu osvětlení. Zároveň se tak vytvoří pevná startovací
plocha pro žádost o poskytnutí dotace z oblasti energetických úspor obcí.
Příspěvek pro výměnný knižní fond
Každý rok zastupitelstvo obce
schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace

ve výši 5 000,- Kč na nákup literatury do výměnného knižního fondu Krajské knihovny Pardubice.
Co se v obcích změnilo
V dubnu jsme si mohli povšimnout,
že z prostoru před hřištěm při hlavním
průtahu Mikulovicemi zmizely pravidelně zde parkující kamiony, které
představovaly bezpečnostní riziko při
výjezdu z přilehlých ulic a celkově
průjezdnost komunikace ztěžovaly.
Po jednání s představiteli Správy
a údržby silnic Pardubického kraje se
podařilo dosáhnout zavedení vodorovného dopravního značení v celé
délce průtahu obcí z Dražkovic až po
medlešický nadjezd. Aby v této lokalitě kamiony vůbec neparkovaly, došlo k novému rozmístění betonových
nádob na květiny po celé délce plochy před hřištěm. To umožnila především dohoda se Správou a údržbou
silnic, jíž pozemek přilehlý silnici
náleží. V daném místě už budou moci
zaparkovat pouze osobní automobily.
Další změnou bylo i odsunutí
kontejnerů na odpad ve Švadlenkově ulici u obchodu více k plotu
školní zahrady, což velmi zvýšilo
přehlednost v této ulici. Tyto změny jsou sice menšími, zato mají význam v postupném zvyšování bezpečnosti na komunikacích v obci.
Projekt V Zahradách
Schůzka o stavu studie projektu
V Zahradách proběhne s Ing. Loukotou dne 21. května 2019 od 17:00 hodin
v zasedací místnosti obecního úřadu.
Zveme zájemce z této lokality k diskusi.
Volby do Evropského parlamentu
Ve dnech 24. a 25. května 2019
se uskuteční volby do Evropského parlamentu. Volební místností
bude tradičně zasedací místnost OÚ
na adrese Valčíkova 52 v Mikulovicích. Připomínáme, že volit můžete
přijít v pátek v čase od 14:00 do 22:00
a v sobotu v čase od 8:00 do 14:00.
Volební komise čítá 8 členů.
Předsedkyní je Barbora Pohanková,
místopředsedkyní Bc. Lucie Šabatová, zapisovatelem je Ing. Vladimír
Šmíd, členy jsou Miroslava Koppová, Eva Klosová, Andrea Kušková, Adam Jareš a František Valenta.

Výsledek zápisu do ZŠ a MŠ
Ve dnech 3. a 4. dubna 2019 se
uskutečnil zápis do školy. Do první třídy bylo přijato 23 dětí. Celkově navštěvuje základní školu 98 dětí
a mateřskou školu 46 dětí.
František Valenta
Deratizace
V prvé polovině května proběhla
v obci DERATIZACE. V 18. týdnu Blato, 19. – 20. týden Mikulovice (mimo deštivých dnů). Děkujeme
spoluobčanům, kteří včas upozornili
na četnější výskyt hlodavců. Objednaná ﬁrma položila nástrahy do kanalizační sítě i volného prostranství
okolo kontejnerů a skládek. Kontrolu účinnosti zásahu provedla ﬁrma
po týdnu od aplikace. Deratizace
byla provedena pomocí prostředku STOPRATOX (bezpečnostní list
k nahlédnutí na obecním úřadu).
Pokud si všimnete opakovaného
výskytu hlodavců, kontaktujte prosím
referentku OÚ.
Ing. Oskar Kmoníček
předseda stavební komise
Dotace
20. března 2019 naše obec požádala
o individuální dotaci z rozpočtových
prostředků Pardubického kraje. Získat
touto formou část prostředků na vybudování krytých stání kontejnerů na
komunální odpad se nám z vypsaných
dotačních programů zdálo reálné. Požadovaná částka 250 000 Kč byla obci
Mikulovice 15. dubna 2019 přidělena.
Zastupitelstvo obce příjem této dotace
projedná na svém nejbližším zasedání.
Práce na údržbě a opravách místních komunikací nemá konce. Proto
jsme rádi, že skrze spolupráci a členství ve Svazku obcí Za Letištěm získala naše obec pro letošní rok další
dotaci ve výši 215 000 Kč.
Děkuji hejtmanovi Pardubického
kraje i předsedovi Svazku obcí za hezkou spolupráci.
Slávek Meduna
Výzva
V případě, že byste potřebovali bližší informace ke zprávám,
popřípadě vysvětlit či přiblížit některé obecní záležitosti, neváhejte
kontaktovat referentku OÚ Romanu Součkovou na e-mailové adrese
obec@obecmikulovice.cz.

SVAZEK OBCÍ ZA LETIŠTĚM
Svazek obcí Za Letištěm vznikl v roce 2001.
Jedná se o mikroregion, který od roku 2005 spadá pod
větší jednotku, a sice MAS Železnohorský region. Mikroregion sestává z 9 obcí, jmenovitě jsou jeho součástí
Barchov, Čepí, Dřenice, Dubany, Mikulovice, Ostřešany, Srnojedy, Staré Jesenčany a Třebosice.
Za své priority vzal Svazek budování infrastruktury, podporu turistiky a obnovu tradic venkovského
života. Obce svými aktivitami a podporou služeb zvyšují příjemnou atmosféru pro život obyvatel. Předsedou
uskupení je Mgr. Josef Vodrážka, starosta sousedních
Ostřešan. Vedení obcí se každoročně schází na valných
hromadách. Každá obec přispívá Svazku určitou ﬁnanční
částkou ze svého rozpočtu. Peníze poté slouží například
k budování cyklostezek, informačních tabulí, potřebným
renovacím stávajícího zázemí v jednotlivých obcích
a k propagaci mikroregionu jako takového.
František Valenta

HURÁ NA VÝLET!
Spolek Hurá na Výlet! vás srdečně zve na Senior Festival, který se bude konat v sobotu 15. června 2019
od 10:00 v Chrudimi v prostorách Klášterních zahrad.
Těšit se můžete na pestrý program, během kterého si
každý přijde na své. K poslechu i tanci zahraje například
pěvecké duo Eva a Vašek, dechový orchestr Moravanka
a další hudební uskupení. Vezměte s sebou i svá vnoučata, pro něž je připraven doprovodný program v podobě
interaktivních stánků a her, vystoupí také známá kapela
pro děti Pískomil se vrací!. Cena vstupného je dobrovolná. Místa k sezení máme zajištěna.
Svoz na festival je zajištěn i z vaší obce. Své
místo v autobuse si můžete rezervovat na telefonním čísle: 733 105 151.
Těšíme se na vaši účast.
Tým spolku Hurá na Výlet!

SPOLKY A KLUBY
Jak bylo přislíbeno v předchozím čísle, budeme
pokračovat v představování místních spolků a klubů.
V tomto vydání se Vám představí SK-1.FC Mikulovice,
SDH Blato a nohejbalisté.

SK-1.FC MIKULOVICE

Fotbal v Mikulovicích existuje jako spolek
již 76 let. V současné sezóně se naše mužstvo nachází
v Okresním přeboru
v kategorii dospělých.
Aktuálně se naši chlapi nacházejí na 7. příčce ze 14 zúčastněných
týmů. V mládežnických kategoriích je náš
dorost v krajské soutěži a zbylá mužstva, tedy přípravka do 9 let, obě mužstva přípravky do 11 let
a mladší žáci jsou taktéž v okresních soutěžích jako
náš mužský tým. Náš klub má celkem 163 členů,

z toho mládež tvoří více jak 110 členů. S počtem 5 mládežnických mužstev se Mikulovice řadí mezi 3 největší oddíly na Pardubicku (nepočítají se městské oddíly jako jsou FK Pardubice nebo MFK Chrudim). Náš
klub získal od obce Mikulovice zbrusu nové kabiny,
za které bych chtěl vedení obce jménem klubu poděko-vat. Staré kabiny již byly ve špatném stavu a ani nebyly
dostatečně prostorné pro tolik mládežnických celků.
Martin Karlík, člen výboru klubu

SDH BLATO

V současné době má
organizace 27 členů,
kteří úspěšně reprezentují obec v požárním
sportu. Družstva mužů,
žen, dorostenců i starších žáků pravidelně
soutěží na závodech
okrsku č.3 – tedy s obcemi Staré Jesenčany, Třebosice, Dubany, Starý Máteřov, Barchov, Čepí a Jezbořice.
Starostou organizace je Milan Čihák, velitelem Víťa Dotzauer.
SDH Blato byl a vždy bude spojován s osobností dlouholetého starosty, pana Jana Dotzauera, který
nečekaně svůj sbor navždy opustil 28. listopadu 2018.
V sobotu 22. června se uskuteční 1. ročník Dotzauerova memoriálu v požárním sportu. Místem zápolení celého okrsku bude blatenské hřiště, slavnostní zahájení
v 9:00.
Srdečně zveme širokou veřejnost – přijďte naše
závodníky podpořit. Zároveň rádi uvítáme každého, kdo
má chuť doplnit naše řady – na věku ani pohlaví nezáleží !! Případní zájemci o prestižní členství mohou získat
informace také na tel.: 773 228 856.
členové SDH Blato

NOHEJBALISTÉ

Tradice nohejbalových zápasů začala
na počátku 80. let
a dodnes se jedná
spíše o kamarádská
setkání. Naši nohejbalisté nejsou nikde
registrovaní jako klub.
V začátcích se chlapi scházeli každou středu od 17:00.
Utkání se hrála nejen v Mikulovicích, ale i v Blatě
a scházeli se na ně hráči z blízkých vesnic, například
z Ostřešan nebo ze Dřenic.
Po pár letech se rozhodlo, že bude uspořádán
nohejbalový turnaj v pondělí po mikulovickém posvícení. Dělal se hlavně kvůli porovnání síly s jinými týmy.
Tradice posvícenského turnaje se úspěšně drží dodnes.
Ze starší gardy nohejbal hráli například p. Žouželka
(major), Luboš Zeman nebo Roman Šmahel.
Jako spolek jsme byli zaregistrováni u obce Mikulovice až v roce 2015 naším současným předsedou
Pepou Výborným. Hrajeme na asfaltovém hřišti, které
ve sportovním areálu nově opravila obec. Scházíme se v
úterý v 16:30.
Luboš Kápička

POZVÁNÍ NA ZBYLÁ UTKÁNÍ
SK-1.FC MIKULOVICE

VŠE OD 17:00
26.5. neděle
A tým s námi zajíždí na derby do sousedních Ostřešan!!
28.5. úterý
U9, naše přípravka, doma hostí FK Pardubice
29.5. středa
U11, žáci, doma hostí Rosice n. Labem
1.6. sobota
dorost, hostí Opatovice n. Labem (změna, od 14:30!!)
11.6. úterý
U9, hostí Horní Ředice
12.6. středa
U11 A, hostí AFK Pardubice
13.6. čtvrtek
U11 B, hostí Újezd
15.6. sobota
poslední domácí zápas A týmu s A týmem Nemošic

POZVÁNÍ NA ZÁBAVU

PROBĚHLÉ UDÁLOSTI
V sobotu 13. dubna bylo ve sportovním areálu
uspořádáno Velikonoční veselí. Atmosféru Velikonoc
doplnila soutěž o putovní pohár za nejhezčího pečeného
beránka. Nesoutěžilo se však jen v kráse, ale též v extravaganci a vtipu. Putovní pohár získala paní Lenka Matyášová. Akce doplněná vystoupením dětského sboru Zvoneček se velmi povedla.
Druhou významnou akcí, na níž jsme se mohli
opět jako sousedé sejít, bylo Pálení čarodějnic konané
30. dubna. Přes varovné prognózy se vydařilo i počasí,
a tak jsme si mohli společně užít opékání špekáčků, poslechnout kytaru, zatančit si a přátelsky se pobavit.
František Valenta

Velikonoční veselí

Pálení čarodějnic

První letošní zábava na hřišti - v „amﬁku“ se uskuteční
28. června. Hrát bude STRESOR!
Přijďte si zatančit na hudbu, která má styl!.
Bližší informace o letních zábavách k dostání na hřišti.

Z HISTORIE OBCE

NADCHÁZEJÍCÍ UDÁLOSTI

V prvé části jsme se seznámili s nejstaršími dějinami obce do doby upálení Jana Husa roku 1415. Po tomto roce se majitelé obou našich vsí často střídali. Teprve
roku 1454 je od krále Ladislava Pohrobka získal vlivný
šlechtic Jan Pardus z Vrátkova. V pozdějších dobách se
zde vystřídali další majitelé, jakými například byli Kateřina z Valdštejna, páni z Hradce, Andělové z Ronovceči
Štítní ze Štítného. Roku 1555 se Mikulovice dostaly pod
správu panství Pardubice a s tím do majetku rodu Pernštejnů. Blato koupil roku 1538 vlivný východočeský rod
Bubnů z Litic. Bubnové vlastnili ve východních Čechách
rozsáhlé majetky, kromě blatské tvrze a vsi Horní Jelení
drželi i panství doudlebské, žamberecké a litické. Z těchto držav vytvořil hrabě Mikuláš z Bubna roku 1608 tzv.
ﬁdeikomis, tj. dědičné právo, z něhož vyplýval stálý důchod pro celý rod. Statek Bubnů v Blatě byl k roku 1795
odhadnut na 22 298 zlatých a fungoval ještě roku 1846.
Poté přecházel odprodejem do rukou místních obyvatel.
V dějinách 17. století nesmíme opomenout třicetiletou válku, která místní obyvatele těžce poznamenala.
Vesnice byly vydrancovány a mnoho obyvatel mikulovických bylo upáleno v tehdy ještě dřevěném kostele (1648).
Svatostánek byl plně obnoven až s dokončením barokní
přestavby v letech 1768-1769. To už se nacházíme v době
panování Marie Terezie a Josefa II., za nichž byly sestavovány seznamy majetníků půdy a nemovitostí, katastry.
Mikulovice měly 27 domů. V téže době byl zrušen zdejší
panský dvůr a půda byla rozdělena dosavadním robotníkům.
František Valenta

Jóga
Relaxační cvičení se koná v budově MŠ v pondělí
a ve čtvrtek vždy v čase od 18:30 do 19:45. Pro bližší informace přidáváme telefonní číslo 731 449 711.
Sousedský týden
proběhne od 20. května do 26. května. Bližší informace
na rozvěšených letácích nebo na facebooku. Srdečně zve
Dobrobydlo.
Mikulovické hry
proběhnou v sobotu 15. června. Více informací a podrobný program se dozvíte na tištěných letáčcích, které brzy
naleznete ve svých schránkách.
Dotzauerův memoriál o zlatou podkovu
proběhne 22. června od 9:00 na hřišti v Blatě. Hasičská
družstva budou soutěžit v požárním útoku o zlatou podkovu. Srdečně zve SDH.
Dětský den
proběhne 22. 6. na hřišti v Mikulovicích. Součástí bude
bohatý program. Podrobnější informace opět na samostatných letáčcích.
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