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SLOVO STAROSTY OBCE

DOTACE PRO MIKULOVICE
A BLATO

Vážení spoluobčané,
od chvíle, kdy jste obdrželi úplně poprvé Zpravodaj
obce Mikulovice, uplynuly už čtyři roky. Na začátku
tohoto volebního období jste v něm mohli číst o plánech
a představách nového zastupitelstva, jejichž hlavní
náplní byl rozvoj obce, naplnění společenského vyžití
a zachování hodnot života na vsi.
Dnes držíte v rukou tuším už patnácté vydání a naše
volební období končí. Jako starosta bych rád poděkoval
všem, kdo se na naplnění našeho společného plánu
podíleli - především všem našim spolkům, ale i mnoha
dobrovolníkům. Byly to nelehké roky - vzpomeňme
třeba šití roušek, na vzájemnou podporu a ohleduplnost
při vypuknutí pandemie COVID-19. Společně jsme ale
všechna ta omezení a nařízení zvládli a já za to ještě
jednou děkuji všem, kteří si poděkování zaslouží.
I přes řadu omezení se nám podařilo úspěšně
realizovat mnoho projektů a snažíme se tak postupně
měnit naši obec k lepšímu. Mám na mysli nejen
kontejnerová stání, chodníky a parkoviště u ZŠ, dětská
hřiště v Blatě i Mikulovicích, zeleň, ale i společná
setkání (letní kino, zábavy, akce pro děti,…). Máme
také již stavební povolení na chodník a kanalizaci
ulice V Zahradách, na parkoviště u MŠ. Před vydáním
povolení je dokončení ulice Dlouhá a nasvětlení
přechodu pro chodce u hospody. Připraven je projekt
snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení a
také výstavba venkovního hřiště s umělým povrchem
a mnoho dalšího.
Samostatnou kapitolou jsou dotace. Sice jsme
řadu drobných dotací získali, ale tu hlavní z MF na
rekonstrukci ZŠ nikoli. Vyslechl jsem si také, dle mého
názoru oprávněnou, kritiku smysluplnosti některých
získaných dotací z EU na pořízení tzv. „strategických
dokumentů,” například na Pasport rozvojových ploch
a objektů.
Nadále platí, že rád zodpovím všechny vaše dotazy.
Za sebe i celé zastupitelstvo bych chtěl poděkovat všem
za dosavadní důvěru a věřím, že výsledky naší práce
jsou patrné.
Přeji Vám hezké a klidné dny
Slávek Meduna

Obec Mikulovice byla v uplynulých letech úspěšná v
získávání dotací na různé investiční i neinvestiční akce,
čímž značně šetřila svůj vlastní rozpočet. Například
instalace ochranných zástěn kolem odpadkových
kontejnerů, vznik nové počítačové učebny v základní
škole, výstavby chodníku ke kostelu a v neposlední
řadě získání strategických rozvojových dokumentů z
dotace Místo pro život.
Velmi mne mrzelo, když jsem se dozvěděl, že
někdo nesouhlasil se získáním dotace ve výši 95% z
fondů EU na zpracování strategických dokumentů
obce, na modernizaci webových stránek, na pořízení
elektronické úřední desky, na pasport veřejné zeleně, na
koncepci veřejného osvětlení apod. Že je to zbytečné a
není to potřeba. Je důležité si uvědomit, že modernizace
webu je zákonná povinnost obce a měla by být placena
z obecních peněz.
Že obce budou muset od příštího roku dodávat data
pro digitálně technickou mapu kraje, což bude také
jejich zákonná povinnost, samozřejmě za obecní peníze.
V brzké době bude povinné vyvěšovat informace na
elektronickou úřední desku, rovněž za obecní peníze.
Všechny ostatní dokumenty jsou koncipovány jako
dobře využitelné pro obec. Je třeba s nimi ale dále
pracovat a rozvíjet aktivitu. Máme například připravené
studie na dnes nevyužívané obecní plochy, například u
kostela, u rybníka a v Blatě. Dotace jsou u jiných měst,
obcí, krajů a mikroregionů velmi hojně využívány
i přesto, že práce s administrací je velmi náročná.
Dotaci se podařilo získat ve značné konkurenci jiných
předložených projektů a já mám velkou radost, že jsme
byli úspěšní, když zbývajících 70 % žádostí nebylo
uspokojeno.
I ostatní subjekty se snaží šetřit své vlastní ﬁnanční
prostředky na rozvoj své činnosti a vyvíjejí snahu
získat ﬁnance z jiných zdrojů. Příkladem jsou třeba naši
fotbalisti, kteří se této problematice aktivně věnují a já
jim dle možností rád pomáhám. Přeji naší obci, aby i v
dalším období byla úspěšná v získávání ﬁnancí a šetřila
vlastní zdroje na jiné důležité aktivity.
JUDr. Michal Votřel

SLOVO ŘEDITELE ŠKOLY

PROBĚHLÉ UDÁLOSTI

Teplé léto roku 2022 končí a s jeho meteorologickým
koncem přišlo 1. září, tedy začátek nového školního roku.
Den, který je důležitý pro děti nastupující do mateřských
škol, žáky kterým dveře otevřely školy základní a neméně
důležitý je i pro jejich rodiče. Děti se opět ve škole
potkávají se svými kamarády, sdílí s nimi své zážitky a
žáci první třídy jsou plní zvědavosti a očekávání.
Letos do naší Základní školy a Mateřské školy Mikulovice
nastoupilo celkem 165 dětí, což je opět více než v minulém
školní roce. Do první třídy nastoupilo 26 žáků a ta se
stala nejpočetnější třídou naší školy za posledních dvacet
let. Mateřskou školu bude letos navštěvovat celkem 47
dětí umístěných ve dvou odděleních. Je pro nás dobrou
zprávou, že zájem o vzdělávání v naší škole stále narůstá.
V základní škole se v současnosti vzdělávají čtyři žáci
z Ukrajiny, v mateřské škole jedno dítě. Pedagogický
sbor tvoří kromě ředitele šest učitelek základní školy,
čtyři učitelky mateřské školy a pět asistentů pedagoga.
Novinkou je tzv. tandemová učitelka, která bude pomáhat
s výukou žáků 1. třídy a s výukou angličtiny.
Všichni doufáme, že vyučování bude probíhat prezenční
formou po celý školní rok bez omezení. Stejně tak věříme,
že se vrátíme zpátky k oblíbenému adventnímu setkání ve
škole, zpívání a společnému rozsvícení vánočního stromu,
hodláme pokračovat v tradici zimních i letních škol v
přírodě, mikulášské nadílky, lampičkového průvodu a pro
rodiče připravujeme ples školy.
Pro všechny uvedené akce a mnoho dalších potřebujeme
součinnost a spolupráci rodičů dětí a našeho zřizovatele,
obce Mikulovice. Velmi si vážíme toho, že tato
spolupráce v převážné většině případů funguje výborně.
V náročné době, která je před námi, je vzájemná podpora
dvojnásobně cenná.
Přeji všem dětem, jejich blízkým, pedagogům i
spolupracovníkům školy klidný rok. Uděláme vše pro
to, aby naše škola byla bezpečným místem poznání,
setkávání a přátelství.
Mgr. Martin Lukeš

Léto 2022 je pomalu za námi a bylo naplněno bohatým
kulturním programem, který Vám přinášíme i v menším
fotograﬁckém výběru dole a na straně následující. V
červnu se uskutečnily dva dětské dny.
Dne 1. července došlo k připomínce 80. výročí
heydrichiády u pamětní desky Adolfa Švadlenky.
Další akcí byl červencový turnaj ve hře pétangue na
hřišti v Blatě.
Velmi významnou akcí, která se konala po dvou letech
covidové přestávky, byly Mikulovické hry, tentokrát
konané 30. července v Krušných horách. I v nepříznivých
horských podmínkách odvedli naši účastníci velmi
zdařilé výkony.
Během léta se třikrát promítalo v letním kině (Srdce
na dlani, Zátopek a Prezidentka) a proběhlo celkem 5
zábav na hřišti v Mikulovicích. Zahrály nám kapely
Stresor, Mogul, III. cenová a VB rock.
Závěrečnou událostí měsíce srpna bylo posvícení, kdy
se v pátek 26. srpna promítal ﬁlm Po čem muži touží 2, v
sobotu 27. srpna proběhlo fotbalové utkání starých gard
na hřišti, večer pak posvícenská zábava. Neděle pak
patřila již 15. ročníku závodu Mí kolo více a v pondělí
byl odehrán nohejbalový poposvícenecký turnaj. Během
celého víkendu bylo možné navštívit pozorovatelnu
civilní obrany za kostelem, jíž spravuje Military klub
Ostřešany, z.s. Pozorovatelna byla na mikulovickém
kopci vybetonována 24. dubna 1964 a v provozu byla
do roku 1980. Její obnova probíhá od roku 2015.
Komentované prohlídky jsou každoročně rozšiřovány,
zejména pak o vozový park vojenské techniky.
Bc. František Valenta

ZMĚNY V LINKÁCH MHD
V návaznosti na dokončenou výstavbu nové trolejbusové
tratě po nadjezdu Paramo, jejímž prostřednictvím mj.
vznikla variantní trolejbusová spojnice vozovny s
centrem města, doznává na území Pardubic řadu úprav
i podoba navazujícího linkového vedení trolejbusů i
autobusů. Změny dozná i naše linka č.18. Do jižní části
města již jezdit nebude, nově skončí (ze směru od Černé
u Bohdanče) už v zastávce Hlavní nádraží. Pro obec
Mikulovice začne zajíždět prodloužená linka č.1, pro
jejíž provoz se počítá s nasazením bateriových trolejbusů.
Našim spoluobčanům tedy nově nabídne linka č.1 přímé
spojení s centrem města, které bylo častým zdrojem
žádostí a připomínek.
Nutno dodat, že tuto změnu jsme ovlivnit nemohli, je
součástí kompletní sítě linek na území Pardubic. Jednáním
s dopravním podnikem jsme však dosáhli zachování téměř
totožných časů u všech stávajících spojů.
Slávek Meduna

BESEDA O ROMÁNU
A AUTOGRAMIÁDA
Milí přátelé, sousedi, spoluobčané,
všechny Vás srdečně zvu na besedu o své knize
Díky, Londýne! v úterý 27. září od 19 hodin v
Blatenském dvoře.
Můj první román vyšel v červnu v nakladatelství
Pointa a je běžně ke koupi v kamenných
knihkupectvích i e-shopech. V průběhu besedy Vás
ráda seznámím s tím, jak kniha vznikla, proč jsem ji
napsala a jaký je příběh její hlavní hrdinky. Přečtu
Vám několik ukázek, zodpovím Vaše dotazy a v
rámci autogramiády Vám knihu podepíšu a napíšu
osobní věnování. Pro případné zájemce budu mít s
sebou několik výtisků k zakoupení.
Něco málo o své knize Vám můžu prozradit
už teď. Je to román o vztazích i znovuobjevování
sama sebe. Příběh zralé ženy, která si přiveze
energii pro životní restart z města, kam poprvé
zavítala před čtvrtstoletím. Dodávám, že obsahuje
autobiograﬁcké vzpomínky na mou první návštěvu
Londýna a Anglie v 80. letech.
Další informace najdete také na mých webových
stránkách www.jitkahlouskova.cz.
Přijďte si popovídat, ráda Vás uvidím.
Občerstvení i hudební doprovod jsou zajištěny.
Těším se na Vás!
Jitka Hloušková

NADCHÁZEJÍCÍ UDÁLOSTI
Dětský karneval

Uskuteční se dne 17. září 2022 od 14:30 hodin ve
školní zahradě. Občerstvení zajištěno. Těšíme se na
vás!

Svatováclavský koncert

Dne 28. září od 18 hodin proběhne v kostele
svatého Václava koncert. Vystoupí pěvecký sbor
Slavoj Chrudim. Koncertu bude předcházet otevření
věže kostela, a to od 16:30 hodin.

Dlabání dýní

Obec Mikulovice a spolek Dobrobydlo pořádají
v neděli 16. října od 14:30 hodin na hřišti Dlabání
dýní. Dýně můžete rezervovat na emailu
dobrobydlo@gmail.com.
Těšíme se na Vás!

Mikulášská nadílka

Mikulášská nadílka se Čtyřlístkem proběhne dne
3. prosince. Bližší informace budou včas upřesněny.

JAK SE VOLÍ V KOMUNÁLNÍCH VOLBÁCH
Milí čtenáři!
Komunální volby jsou za dveřmi. 23. a 24. září půjdeme volit nové zastupitelstvo obce. V letošním roce
kandiduje v pěti uskupeních celkem 45 kandidátů. Skutečně bohatý výběr, který se voličům po celou dobu
trvání místní samosprávy nikdy nenaskytl.
Máte všichni velikou motivaci k volbám jít a rozhodnout, kdo bude hájit zájmy občanů a starat se o
rozvoj Mikulovic a Blata. Volí se v zasedací místnosti Obecního úřadu Mikulovice, Valčíkova 52.
Než dojde k rozhodujícímu klání, připomeňme si způsoby hlasování v tomto typu voleb, jelikož můžete
kombinovat a využívat tzv. velké a malé křížky. Dbejte, že volit můžete pouze tolik lidí, kolik je členů
zastupitelstva. V případě naší obce můžete dát hlas nanejvýše 9 kandidátům.
JSOU TŘI ZPŮSOBY HLASOVÁNÍ:
velkým křížkem volíte celé uskupení
1)
kombinovaná forma - udělíte velký křížek jednomu uskupení a následně malým křížkem
2)
udělujete preferenční hlasy kandidátům jiných uskupení
malým křížkem volíte své preferované kandidáty napříč uskupeními
3)
Vždy však dbejte pravidla volit nanejvýš 9 kandidátů, jinak by Vaše hlasování bylo neplatné.
Způsob hlasování nepodléhá žádnému dalšímu mechanismu, tudíž hlasovat můžete zcela libovolně
dle Vašeho uvážení.
PŘÍKLAD:
V obci Veselá kandidují dvě strany: Naše Veselá a SNK Hasiči. Protože se volí malé zastupitelstvo o
čtyřech členech, nasazují i strany do voleb jen 4 kandidáty. A my jako voliči máme k dispozici také až čtyři
křížky.
1) volba celé kandidátky

Jednoduchá a jistá volba.
Jeden křížek k jménu strany a
je hotovo. Sdružení Naše Veselá
dostalo všechny 4 hlasy.
V komunálních volbách
nelze využít preferenční hlasy
u hlavní strany.

SENÁTNÍ VOLBY

2) strana a pár lidí odjinud

Zaškrtnete stranu a pár lidí
z jiných kandidátek. V tomto
případě dostane SNK Hasiči
jeden hlas a Naše Veselá zbylé
tři. Pokud Hasiči přesáhnou 5 %,
hlas pro Viktora je preferenční.
Preferenční hlasy se pak
hlavní zvolené straně odečítají
odspodu.

Současně s komunálními volbami probíhají i volby
do 1/3 Senátu Parlamentu ČR. Druhé kolo senátních
voleb se pak uskuteční ve dnech 30. září a 1. října.
Na rozdíl od komunálních voleb v senátních vybíráte
do obálky pouze kandidáta.
S tím souvisí i odlišnost obálek. Pro komunální
volby se používá standardní bílá obálka, kdežto pro
senátní žlutá obálka.

3) volba osobností - malé křížky

Pokud Vám nevyhovuje ani
jeden z předchozích způsobů,
můžete volit i jednotlivé
osobnosti. Své křížky rozdáte
kandidátům napříč stranami.
V tomto příkladu Naše Veselá
dostane 2 hlasy, SNK Hasiči
jeden hlas. Vaše křížky jsou v
tomto případě preferenční.

Snad nezbývá nic jiného, než popřát Vám šťastný
výběr a výsledky se dozvíme 24. září odpoledne.
Bc. František Valenta
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