ZPRAVODAJ
obce Mikulovice
BŘEZEN 2021
INVESTIČNÍ AKCE
Vážení spoluobčané,
zastupitelstvo obce si v tomto volebním období stanovilo mimo jiné úkol realizovat potřebné investiční
akce, a to za podpory vyhlášených dotačních titulů. Zastupitelstvo pečlivě zvažuje portfolio investičních akcí
a vyhledává vhodné dotační tituly, na základě kterých
dojde k úspoře vlastního rozpočtu obce. O předchozích
investicích z let 2019 a 2020 jste byli průběžně na stránkách zpravodaje informováni. Nyní budete seznámeni s
aktuálními investičními akcemi.
V červnu 2020 zastupitelstvo schválilo záměr vybudování dětského hřiště u základní školy. V září pak
rozhodlo o uzavření smlouvy o dílo na vypracování projektové dokumentace na akci „Novostavba sportovní
multifunkční plochy ZŠ Mikulovice“ se společností ILB
prostav s.r.o. Mikulovice. Mělo by tak vzniknou nové
hřiště, doskočiště s pískem pro skok do dálky a tréninková rozběhová dráha pro sprinterské tratě. V červenci
zastupitelstvo obce schválilo zadávací dokumentaci na
vyhlášení soutěže týkající se projektu Zkvalitnění vzdělávání v ZŠ Mikulovice. Cílem projektu je zkvalitnění
vzdělávání v přírodních vědách v kombinaci s prací s digitálními technologiemi. Z tohoto důvodu vytvoříme novou multifunkční učebnu, která bude kvalitně vybavena
výpočetní technikou, nábytkem a pomůckami pro výuku
přírodovědy, prvouky a vlastivědy. Pro imobilní žáky
bude pořízen schodolez. Celková vysoutěžená částka na
vybudován učebny je 1 200 530,- Kč, z toho dotace 1
078 677,- Kč. Projekt je ﬁnancován z Integrovaného regionálního operačního programu v rámci ITI Hradecko
-pardubické aglomerace. V listopadu zastupitelé schválili podání žádosti o poskytnutí dotace z programu obnovy venkova Pardubického kraje na rok 2021. Případnou
dotaci bychom chtěli využít na novostavbu chodníku v
naší obcí vedoucího ke kostelu a hřbitovu.
O realizaci projektu Mikulovice – místo pro život
jsem Vás informoval již v minulém vydání Zpravodaje.
Na tento projekt se podařilo získat ﬁnanční prostředky z
fondů EU ve výši 2, 3 milionu Kč.
A únorové zastupitelstvo dále schválilo výzvu, zadávací dokumentaci a návrh smlouvy o dílo k podání nabídek na vypracování projektové dokumentace chodníku
a splaškové kanalizace V Zahradách. Na tuto akci byla
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v minulosti již vypracována studie proveditelnosti. Starosta obce dlouhodobě projednával tuto studii a možnost
vlastní realizace výstavby s vlastníky přilehlých pozemků v dané lokalitě. Hledal se nejvhodnější způsob řešení této realizace. Po nalezení tohoto řešení přistoupilo
zastupitelstvo k vyhlášení výběrového řízení na zpracování projektové dokumentace. Na únorovém jednání
zastupitelstva bylo rozhodnuto o výběru nejvhodnější
nabídky a o uzavření smlouvy o dílo se společností BW
Stavitelství s.r.o. Pardubice na projekt Rekonstrukce
základní školy Mikulovice.
Vážení spoluobčané, pokusil jsem se Vás stručnou a
snad vypovídající formou seznámit a aktivitou zastupitelstva obce týkající se aktuální investiční činnosti.
JUDr. Michal Votřel
místostarosta obce

SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ 2021
Sčítání lidu probíhá na našem území s pravidelností
každých 10 let již od roku 1869. Nové sčítání bude probíhat právě v roce letošním, a sice od 27. března 2021 do
11. května 2021. Rozhodným okamžikem sčítání je půlnoc z pátku 26. března na sobotu 27. března 2021.
Primárně je navrženo jako online, tedy bez nutnosti
kontaktu s dalšími osobami. Přesto je rozděleno do dvou
fází - od 27. března 2021 do 9. dubna 2021 bude sčítání
probíhat online formou. Kdo se nesečte v první fázi, je
jeho zákonnou povinností od 17. dubna 2021 do 11. května 2021 vyplnit a odevzdat listinný sčítací formulář.
Sčítání podléhá:
A) každá fyzická osoba, která má v rozhodný okamžik
na území České republiky trvalý pobyt nebo přechodný pobyt nad 90 dnů, nebo které byl na území
České republiky udělen azyl, doplňková ochrana
nebo dočasná ochrana,
B) každá další fyzická osoba, která je na území České
republiky v rozhodný okamžik přítomna,
C) každý dům (i neobydlený) a každý byt (i neobydlený).
Povinnost sečíst se se nevztahuje pouze na cizince,
kteří jsou v České republice na dobu kratší než 90 dnů
(například turisté), a na cizince požívající diplomatické
výsady a imunity. Bližší informace již brzy ve schránkách
nebo na internetu.
František Valenta

SDĚLENÍ STAROSTY OBCE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych vás všechny pozdravil a využil
této možnosti k oslovení. Nebudu zde opakovat „varování“ z médií. Stav je však opravdu vážný, horší to ještě
nebylo! V době, kdy sestavuji tento příspěvek se všichni dozvídáme, že roušku je nutno nahradit respirátorem
– od zítra!
Respirátory obec již objednala, po dodání budou
ihned rozdány. V prvé řadě občanům 70+, ale i všem
potřebným.
Začalo očkování – mnozí však neví na čem jsou. Jsem
registrován či nejsem? Jak postupovat dál a co když….?
Obec nabízí všem podporu a pomoc.
Pokud potřebujete jakoukoliv pomoc, například zdarma respirátor, pomoc s registrací na očkování či s dopravou na očkování nebo k lékaři, neváhejte kontaktovat jakoukoliv cestou Obecní úřad Mikulovice nebo kdykoliv
přímo starostu na telefonu 778 060 200.
Jsme tu pro vás a společně jde vše snadněji.
Přeji všem pěkné dny, ale především hodně, hodně
zdraví!
Slávek Meduna

Nařízením vlády byla naše Základní i Mateřská škola
od 1. března do odvolání uzavřena. Rodiče, kteří budou
žádat o „ošetřovné“ již nepotřebují potvrzení o uzavření školy. Koronavirová krize a s ní související opatření
vlády nám bohužel znemožnily uskutečnit téměř všechny akce, které jsme plánovali pro žáky, rodiče i širokou
veřejnost. Nyní doufáme, že proběhnou alespoň jarní
školy v přírodě, které máme předjednané v Olešnici v
Orlických horách v květnu a červnu tohoto roku. V současné době můžeme garantovat pouze dvě akce, které se
uskuteční. Bude to sběr papíru, který tradičně proběhne
v měsíci květnu. Přesný termín bude zveřejněn na stránkách školy během dubna.
Druhou akcí je zápis do první třídy základní školy. Ten
se uskuteční ve středu 7. a čtvrtek 8. dubna 2021. Forma
zápisu je přímo závislá na situaci ve státě a nařízeních
MŠMT, proto je potřeba sledovat internetové stránky
školy (www.zs-mikulovice.cz), kde budou informace o
zápisu průběžně zveřejňovány.
V 3., 4. a 5. třídě již několik měsíců probíhá distanční
výuka. Ta klade zvýšené nároky na žáky, jejich rodiče i
učitele a délka jejího trvání činí takové vyučování stále
náročnějším. Věřím však, že společně takovou výuku
zvládneme a do konce školního roku stačíme zopakovat
a upevnit probranou látku ve škole. Od 1.3. k distančnímu vzdělávání přešli i žáci 1. a 2. třídy. Vzhledem k
nutnosti dodržování vládních nařízení o homogenních
skupinách zřídila škola po dobu prezenční výuky dvě
oddělení ranní školní družiny. Tímto krokem jsme se
snažili vyjít vstříc pracujícím rodičům žáků 1. a 2. třídy.
Zvýšené ﬁnanční náklady na nově zřízené oddělení hradí škola ze svých zdrojů.

ZPRÁVY ÚŘEDNÍ POVAHY
Místní poplatky

Splatnost místních poplatků končí 31. března 2021.
Jejich výši naleznete na webových stránkách obce.
Vzhledem k epidemické situaci upřednostňujeme platbu převodem na účet 1205502359/0800, variabilní symbol=číslo popisné Při platbě převodem Vám bude známka i pytle na tříděný odpad doručeny. Údaj rozhodný pro
osvobození od poplatku dle Obecně závazné vyhlášky
č. 3/2020 čl. 6, odst. 1, 2 je poplatník povinen ohlásit
ve lhůtě do 30 dnů od skutečnosti zakládající nárok na
osvobození nebo úlevu.

Nádoby na bioodpad

V případě zájmu o novou nádobu na bioodpad volejte
na 466 303 743, nebo pište na e-mail: obec@obecmikulovice.cz.
První svoz bioodpadu se uskuteční ve čtvrtek 1.
dubna 2021.

Změny v dopravě

DPMP v návaznosti na probíhající epidemii mění své
jízdní řády. Zároveň přechází na nový odbavovací systém
pro cestující - veškeré změny sledujte na webových stránkách dopravního podniku, objeví se též na webu obce.
Romana Součková, referent OÚ

Upozornění pro občany

V lokalitách okolo kostela, které jsou častým místem
pro vycházky, venčení a jiné aktivity, zvýšily nálezy
injekčních stříkaček a dalších ohrožujících předmětů.
Upozornění jsme dostali od občanů a na jejich žádost
připomínáme, abyste v případě takových nálezů s klidným svědomím kontaktovali městskou policii. I takto
lze zvýšenou kontrolu odpočinkových míst policejními
hlídkami a dopomůže k eliminaci podobných nepříjemností.
František Valenta

Mateřská škola

Ani naší mateřské škole se nakonec nevyhnula karanténa z důvodu nákazy Covid-19, která se vyskytla u
dětí MŠ. Karanténa se však kryje s uzavřením škol, které
vyhlásila vláda od 1. března 2021.
Pro některé rodiče bude nejdůležitější informace o
zápisu do MŠ. Zápis, tedy odevzdání vyplněných přihlášek do MŠ, proběhne ve středu 12. května v 9,30 – 11,00
hodin a v 16,00 – 17,00 hodin a ve čtvrtek 13. května od
10,00 do 11,00 hodin. Tyto termíny a forma odevzdávání
přihlášek se však mohou změnit s vývojem epidemické
situace a s ní souvisejících nařízení vlády a MŠMT. Proto je třeba sledovat internetové stránky školy, kde budou
v květnu zveřejněny aktuální informace. Pokud bude zájem o umístění dětí v MŠ přesahovat její kapacitu, škola
bude postupovat v souladu s Kritérii pro přijetí do MŠ
zveřejněnými na internetových stránkách školy v sekci
Dokumenty MŠ.
Školní kuchyně – od středy 24.2. byla z důvodu nemoci uzavřena. Pro MŠ se nám podařilo ve spolupráci s
OÚ Mikulovice zabezpečit dovoz stravy z kuchyně ZŠ
Staňkova.
Přejeme všem zlepšení epidemické situace a brzký a
stabilizovaný návrat žáků do škol.
Mgr. Martin Lukeš
ředitel Základní školy a Mateřské školy Mikulovice

REKONSTRUKCE ŠKOLY

ZE ŽIVOTA FARNOSTI

V rámci této akce budou provedeny stavební úpravy
objektu, tak aby bylo možné využívat podkroví v zastavěné ploše 468 m2 a kompletní zateplení budovy vč. výměny oken v celém objektu. V podkroví se předpokládá
minimálně s provedením dvou plnohodnotných učeben
pro 2 x 30 žáků o minimální výměře 60 m2, sociální
zázemí pro žáky, kabinet a sklad školního vybavení,
strojovna vzduchotechnické jednotky. Pro zpřístupnění
podkroví bude ve schodišťovém prostoru navrženo nové
tříramenné schodiště odpovídající svými parametry budovám školního charakteru. Do zrcadla stávajícího schodiště bude implementován atypický výtah zajišťující
propojení přízemí až podkroví. V rámci úspor energie
bude provedeno kompletní zateplení objektu a výměna
oken. V rámci bouracích prací bude provedeno odstranění střešní krytiny, konstrukce krovu a také podlahové
konstrukce půdních prostor. Spolu s bouracími pracemi
bude také odstraněn arkýřový přístavek v 2. NP.
V rámci vnějších úprav bude také provedeno osekání
nesoudržných a odfouklých omítek na fasádách objektu
a demontáž vnějších výplní otvorů, které pro současnou
dobu nesplňují požadavky normy teplené ochrany budov. Rekonstrukce základní školy bude důležitá investice pro obec Mikulovice, vybuduje se hodnotný objekt s
rozšířenou kapacitou a kvalitním zázemím pro klubovny
a třídy a do budoucna úsporou energií. Věřím, že nová
budova školy bude chloubou naší obce a zpříjemní se
tak i pobyt našich ratolestí při výuce. Podmínkou realizace stavebních prací je získání dotace od Ministerstva
ﬁnancí ČR ve výši 20
milionů Kč, která bude
vyhlášena v březnu a
měla by pokrýt 70 – 80%
celkových
nákladů.
JUDr. Michal Votřel
místostarosta obce

Již rok prožívají lidé čas, s kterým nemá nikdo zkušenost. Omezuje vztahy, ekonomiku a především ohrožuje zdraví člověka. Jsme zvyklí žít ve vztahu, neboť
tak jsme byli i stvořeni. Rodina, třída ve škole, tým v
zaměstnání – to jsou základní podoby, které nyní byly
narušeny. Skoro ze dne na den bylo omezeno setkávání
ze zdravotních důvodů ve všech oblastech života a projevilo se i v rovině náboženské. Pravidelná setkání při
bohoslužbách, ale i při dalších obřadech byla narušena.
Během první vlny pandemie v neděli 15. března 2020
jsme se poprvé nesešli v kostele k bohoslužbě. Jak přišla
nařízení vlády, vzápětí následovala informace z biskupství, jak uvést do praxe jednotlivá nařízení. Všichni lidé
prožívali tyto změny různým způsobem. Byly postupně
k dispozici různé návody, jak prožít v neděli duchovní
setkání v rodinách, rozšiřovala se nabídka přenášených
bohoslužeb. I když je technika pomocníkem, na druhé
straně není schopná nahradit, co člověk potřebuje ke
svému plnému životu – fyzickou blízkost.
Je to již rok od vypuknutí pandemie. Jsou před námi
Velikonoce, které jsme loni prožívali bez účasti na velikonočních obřadech, které jsou nejbohatší a nejvíce vypovídají o životě víry. Začínají Velkým Pátkem – bolest,
smrt, ale s vědomím „světla“ nedělního rána – Vzkříšením. Je to otázka naší víry. Věříme, že skutečnosti pandemie včetně jejich omezení jednou pominou a využijme
příležitost hledat v této době to, co je pro nás podstatné.
Mgr. Antonín Forbelský

KLUB DŮCHODCŮ
Ach, ten koronavir….to je neřád! Uvězní nás doma,
ani nevíme jak. Chtěli jsme jet loni na Křivoklát ….
Museli jsme to zrušit! Silvestr společně? Nechali jsme
si o něm jen zdát…Společné posezení s večeří na Netřebě? Darmo mluvit, jen chutě zůstaly… A jak tak na
to koukám, nebudete to letos o moc lepší.… Peněz na
činnost máme dostatek díky dotaci obecního úřadu, ale
zda je budeme moci společně využívat, to se ještě uvidí…Proto Vám chci navrhnout: Až budeme volní a budeme moci i díky zdraví dělat, co budeme chtít, na nic
nečekejme, domluvme se s kamarádkami mezi sebou a
byť v malých skupinkách jeďme tam, kde něco pěkného
uvidíme, uslyšíme, svezeme se na lanovce a pochodíme si v přírodě ...Přineste vstupenky a my Vám je jako
loni proplatíme…Budeme se snažit uskutečnit zájezd na
Křivoklát - ta kachna nás stále láká – ale kdy to bude
možné, nedokážu odhadnout…
Mí důchodci, opatrujme se, hýčkejme se, nechoďme
moc do davů všeho schopných a doufejme, že dožijeme
lepších časů!
Zdraví Vás Jana Dotzauerová

UČITEL RUDOLF ROBL
Od jeho narození uplyne 23. března 2021 135 let.
Narodil se roku 1886 v obci Sádek u Poličky. V Poličce
také vystudoval učitelský ústav a od roku 1908 působil
na škole v Mikulovicích. Aktivně se zapojil do místního
veřejného i kulturního dění, neboť jeho prvním počinem
bylo založení Orchestru hudebních ochotníků z Mikulovic a okolí roku 1909; o něco později se ujal i vedení
místního ochotnického spolku, přičemž musím zmínit,
že sám byl autorem několika divadelních her. V červenci
1914 ho zastihla mobilizace, kdy narukoval do rakousko-uherské armády, ale o dva roky později byl zajat a
vzápětí se přihlásil do nově vznikajícího československého vojska na Rusi. S legiemi prošel celou sibiřskou
anabázi do Vladivostoku, odkud se lodí dostal do italského Janova a roku 1920 se vrátil do svých domovských
Mikulovic. V obci a ve škole velmi dbal o rozvoj národního uvědomění a památku na místní oběti války, pročež je důležité zmínit, že v poválečné době se věnoval
především zmapování historie Mikulovic, školy a vůbec
celého mikulovického školního okresu,
což lze dokladovat prací na obecní
i školní kronice a též několika vydanými knížkami - Pod kopcem
mikulovickým, O robotě a o panském dvoře v Mikulovicích, dále
například Pokorný mučedník
Josef Staněk z Mikulovic.
František Valenta

ZAČÁTKY SPORTU
V MIKULOVICÍCH
Obec Mikulovice měla štěstí, že se do ní navrátil
po I. světové válce ruský legionář Rudolf Robl, později
řídící učitel místní školy a zároveň kronikář, k čemuž
byl požádán 3. března 1922 starostou obce, kterým tehdy byl Emil Chvojka z domu č.p. 22. Pan Robl kroniku
zpětně dopracoval až do roku 1384. Z ní se dozvídáme,
že dne 1. června 1922 byl na schůzi Na Netřebě ustaven sportovní klub pro obce Mikulovice, Dražkovice a
Ostřešany. Předsedou byl zvolen pan J. Říha z č.p. 57,
jednatelem František Horník a kapitánem Vincenc Jelínek z Ostřešan. (členů bylo 57, zápisné 10 korun a měsíční příspěvek 1 koruna).
Citace z kroniky:
„Založením sportovního klubu u zdejší mládeže i nejmenších – posílena jest vášeň fotbalová, která na mnoze, na
úkor věcí důležitějších, vůbec mnoho se holduje.“
Byly pořádány každonedělní fotbalové zápasy s kluby
okolními v Kašparově cihelně nebo na hřišti soupeře. Od
dob založení klub získal 3 výhry, 2x prohrál a jeden zápas byl nerozhodný. Také se pořádaly závody na kolech
a v běhu. Proto, dne 23. června 1922, uspořádal klub
sportovní den se závody běžců a na kolech. Trasa pro
běžce byla 5 km z Mikulovic od hostince k Ostřešanům,
do Dražkovic a návrat do Mikulovic – běhu se zúčastnilo 7 běžců. Trasa pro cyklisty byla v prvé časti stejná s
během, ale pokračovala ještě jednou do Ostřešan, poté
na Chrudim, příčně do Medlešic a zpět do Mikulovic,
celkem 15 km. Soutěžilo 12 cyklistů. Čas vítěze tohoto
okruhu činil 21 minut a 32 vteřin.
Na vstupném při závodech bylo vybráno 1200 korun. Večer bylo vše zakončeno taneční zábavou, ale také
krádeží kola jednomu z hudebníků z uzamčené šatny! O
výsledku šetření nám není známo, pouze je zapsáno, že
dveře byly vypáčeny velikou kramlí vytrženou z vrat.
František Vrba

přísně chronologicky vzato byly první nálezy učiněny
v cihelně v Dražkovicích, již v roce 1890 vydává své
poklady cihelna pana V. Kašpara (na fotograﬁi) přímo
v Mikulovicích. Zprvu se jednalo o pozůstatky velkých
pravěkých zvířat, netrvalo dlouho a na světlo se po několika tisíciletích vynořily také lidské ostatky z porušeného kostrového pohřebiště starší doby bronzové (cca
2200–1700 př. Kr.). Právě toto období bude představovat jednu z nejvýznamnějších komponent nálezů v Mikulovicích vůbec, to však předbíháme...
Jedny z nejstarších nálezů na Mikulovicku spadají již
do období „prvních zemědělců“, tedy před více než sedmi tisíci lety (neolit). Tedy kontinuálně, s drobnými přerušeními, se zde odvíjí příběhy následujícího vývoje lidské civilizace. Skrze již zmíněný nepříliš početný neolit
a dále také eneolit se svými pohárovými kulturami, přes
naopak velmi intenzivní rozvoj ve starší době bronzové,
dále pokračující k době železné (halštatské a laténské)
až na práh historie v době římské a počátku stěhování
národů. Zajímavým faktem je, že intenzivní osídlení
často střídá dramatický úpadek, jakoby se celý pravěký
vývoj Mikulovic odvíjel na vlně sinusoidy. O tom všem
budeme alespoň ve stručnosti pojednávat v následujících
příspěvcích, jimiž bychom chtěli seznámit (nejen) místní obyvatele s významem místa, které si zvolili pro svůj
život a vlastně tak pokračují v mnohatisícileté tradici.
Nedočkavce pak můžeme odkázat na novou publikaci
našeho Východočeského muzea v Pardubicích – Mikulovice. Život na hraně – na níž se podílel kolektiv autorů
z řad odborníků.
Mgr. Tereza Jošková
Archeolog/kurátor
Východočeské muzeum v Pardubicích

CO SE SKRÝVÁ POD ZEMÍ?
Mnoho čtenářů a dnešních obyvatel pravděpodobně
ještě neví nebo jen částečně tuší, na jak významném a
rozsáhlém archeologickém nalezišti se jejich domy, zahrady, bazény a garáže nacházejí. Bez nadsázky můžeme k dnešnímu dni (nebo spíše roku 2021) soudit, že se
jedná o jednu z nejvíce osídlených polykulturních (tzn.
že se zde vystřídalo mnoho různých kultur našeho pravěku a protohistorie) lokalit východních Čech. Právě v
posledních desetiletích, s nárůstem stavebních aktivit a
výstavbou nových kolonií rodinných domů v polohách
„V Loučkách“ a „Pod Kostelem“, se naplno projevil archeologický potenciál celého místa.
Ovšem již před více než 140 lety vstoupily Mikulovice se svými nálezy
do světa archeologie.
Podobně jako tomu
bylo na mnohých jiných místech Čech a
Moravy, souvisely tyto
objevy s těžbou hlíny
v cihelnách. Přestože
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