ZPRAVODAJ
obce Mikulovice
ZÁŘÍ/ŘÍJEN 2019

PRO MIKULOVICE A BLATO
ROČNÍK 1, ČÍSLO 3

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA
V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE

A co nás v novém školním roce čeká? Filmová
a divadelní představení, beseda s pracovníky charity
z Indie, tradiční adventní vystoupení, zimní i jarní
ozdravné pobyty v přírodě, ples školy, sportovní a výtvarné soutěže a spousta dalších aktivit, které budete
moci postupně nacházet na internetových stránkách školy.
Dětem, žákům a jejich rodičům přejeme vykročení do nového školního roku tou správnou nohou.
Mgr. Martin Lukeš – ředitel školy

V srpnu nás opustil starý školní rok. Byl to rok
významný především volbami do místních zastupitelstev, které mají vždy i pro školu nepřehlédnutelný význam. Zastupitelstvo i vedení obce se sice změnilo, nicméně kladný a vstřícný vztah ke škole se nezměnil.
Na konci školního roku opustilo základní školu dvacet tři
žáků páté třídy. Po počáteční nervozitě vyvolané nepřijetím na ZŠ Staňkova (z kapacitních důvodů), se všichni zájemci o školu v Pardubicích umístili na školách v
příjemné dojezdové vzdálenosti, tedy na ZŠ Benešovo
n., ZŠ Štefánikova nebo na ZŠ Bratranců Veverkových.
Mateřskou školu navštěvovalo patnáct předškoláků,
z nichž pět obdrželo rozhodnutí o odkladu školní docházky. Ostatní byli úspěšně přijati k základnímu vzdělávání do naší školy. V tomto školním roce jsme ve škole
přivítali dvě významné osobnosti. Byla to paní senátorka Miluše Horská a hejtman pardubického kraje Martin
Netolický.
Během školního roku 2018/2019 proběhlo několik významných investicí a oprav. Do školní jídelny
byla instalována myčka nádobí, na schodiště v mateřské škole byla položena nová dlažba, proběhlo malování
chodeb, děti se těšily z nového koberce a byly opraveny
venkovní prvky. V základní škole jsme zrekonstruovali
chlapecké toalety, vyměnili umyvadla ve třídách, upravili šatny, nově rozvedli internet a vymalovali jsme dvě
třídy. S drobnějšími pracemi nám významně pomáhají
zaměstnanci obce Jaroslav Vencl a Petr Cibulka, za což
jim patří naše poděkování.
Nový školní rok 2019/2020 začal 2. září a na příchod žáků po prázdninách se těšili všichni zaměstnanci
školy. Do první třídy nastoupilo dvacet jedna žáčků, kteří se během prvních týdnů na nové prostředí bez problémů adaptovali. V mateřské škole přibylo třináct nových
dětí, z nichž většina si na nové kamarády také zvykla
velmi rychle. Základní školu opustila paní učitelka Mgr.
Svatava Přívětivá, naopak se z mateřské dovolené vrátila
paní učitelka Mgr. Ivana Čepelová. Sbor základní školy
posílila asistentka pedagoga Jana Švidrnochová, o děti
v mateřské škole se nově bude starat školní asistentka
Markéta Macháčková.

AKCE ZŠ během podzimu
• 8. 10. divadlo v MŠ (MŠ i ZŠ)
• 24. 10. třídní schůzky SRDPŠ (ZŠ)
• 23. – 24. 10. sběr papíru
• Drakiáda (podle počasí, ZŠ i MŠ)
• Mikulášské besídky (ZŠ i MŠ)
• 1. 12. Adventní neděle (ZŠ i MŠ)
• Úterý 18:30 – 20:00 Jóga (v ZŠ)
• Středa 18:30 – 19:30 Pohyb hrou (v ZŠ)

KRÁTKÉ ZPRÁVY

WEBOVÉ STRÁNKY OBCE

Kontaktní adresa na zpravodaj
Pro usnadnění práce RR byl zřízen
e-mail pro zpravodaj obce. Své dotazy a připomínky týkající se zpravodaje a jeho vydávání můžete posílat
na: zpravodaj@obecmikulovice.cz.

Jsme rádi, že vás již můžeme informovat o spuštění nových webových
stránek naší obce na adrese - www.obecmikulovice.cz. Ve spolupráci s ﬁrmou
Galileo jsme vytvořili jejich novou strukturu, došlo k zpřehlednění a zavedení
několika novinek. Největší novinkou na webových stránkách je kalendář akcí,
kalendář fotbalu, zřízení rezervačního systému a hlášení závad. Díky tomu
si můžete zarezervovat prostory klubovny u OÚ a sál v MŠ. Hlášení závad
umožní nám občanům rychleji informovat obec o závadách, např. na veřejném
osvětlení. Webové stránky i nadále upravujeme, v sekci „Podnikání“ chceme zveřejnit kontakty na podnikatele a živnostníky působící v Mikulovicích,
máte-li zájem o zveřejnění kontaktu, pište na email obec@obecmikulovice.
cz, stejně tak i v případě, budete-li pořádat akci pro veřejnost, rádi tuto informaci uvedeme v „Kalendáři akcí“. Ve „Fotogalerii“ si pak můžete připomenout společná setkání z veřejných akcí v obci, pro pravidelnou informovanost o novinkách na webu se přihlašte k odběru novinek emailem. Věřím, že
vás díky novým webovým stránkám budeme lépe informovat o dění v obci.
Adéla Štanglová

Výstavba
Na konci srpna byla zahájena
oprava chodníku u autobusové zastávky směrem na Chrudim. Kromě
nového dláždění zde přibyde i přístřešek, aby se cestující v nepřízni
počasí měli kam schovat. Tato investice je hrazena z ﬁnancí Svazku obcí
Za Letištěm. Zároveň bude vybudován chodník, který nově spojí část
V Loučkách s chodníkem u hostince
Na Netřebě, a tak bude zajištěn bezpečný pohyb chodců v této části obce.
Dopravní opatření na Křemínku
Vedení obce v dalších jednáních
o místních komunikacích zažádalo
o úpravu provozu v části Křemínek. Nově tak do postranních ulic
okolo hřiště budou moci vjet pouze vozidla do hmotnosti 3,5 tuny.
Kotlíkové dotace
V Pardubickém kraji došlo 4.9.
k vyhlášení 5. výzvy na kotlíkové dotace. Žádosti se mohou
krajskému úřadu zasílat od 8.10.
do 30.10. Veškeré informace včetně
příloh a pokynů k vyplnění žádosti
naleznete na webových stránkách
Pardubického kraje. S vyplněním
žádosti Vám též ochotně pomohou i na našem obecním úřadě.
Nádoba na oleje
V reakci na dotazy, kam lze odložit nepotřebné oleje, upozorňuje vedení obce, že nádoba na jedlé
oleje se nachází na dvoře ZŠ při
pravé straně vchodu na obecní úřad.
Zde můžeme odkládat, jak bylo
zmíněno, pouze oleje jedlé v dobře uzavíratelných PET-lahvích. Při
dodržení těchto pravidel je pozdější likvidace tohoto druhu odpadu zdarma.
František Valenta

UPOZORNĚNÍ
Pro spolky
Upozorňujeme spolky, že vyúčtování přidělených dotačních prostředků na tento rok musí proběhnout
do 15.11. Zároveň je možné podávat
žádosti o dotace na příští rok, a to
do 15.11.
Pro nájemce hrobových míst
Obec Mikulovice žádá všechny nájemce, kteří mají v pronájmu
hrobové místo na hřbitově v Mikulovicích, aby si zkontrolovali stávající smlouvy o pronájmu hrobového
místa. V případě, že smlouvu nemají
prodlouženou (týká se smluv, kterým
skončil nájem k 31.12. 2016, 31.12.
2017 a 31.12. 2018), by mohlo dojít
na základě řádu pohřebiště k odstranění hrobu a zrušení hrobového místa. Pakliže nájemce hrobového místa
zemřel, žádáme pozůstalé o kontakt
s obecním úřadem v Mikulovicích.
Telefon: 466 303 743
Úřední hodiny:
pondělí 14:00-18:00
středa: 9:00-12:00
Pro čtenáře naší knihovny
Od září je pro potřeby čtenářů
v provozu i e-mail knihovny, jehož
adresa je:
knihovna@obecmikulovice.cz
Vedení obce

KAM VYRAZIT
BĚHEM PODZIMU
Zámecké strašení v Medlešicích
Tradiční akce s doprovodným programem bude probíhat 5.10. od 18:15,
vstupné 20,- Kč.
71. Zlatá Přilba města Pardubic
Plochodrážní závod proběhne 6.10.
Začátek akce je ve 12:00. Lístky možno
zakoupit v prodejní síti Ticketportal.
Podzimní městské slavnosti
v Pardubicích
Tradiční pardubická událost spojená
s bohatým kulturním programem bude
probíhat od 10.10. do neděle 13.10, kdy
bude zakončena Velkou Pardubickou.
Velká Pardubická
129. ročník jezdeckého závodu se
uskuteční v neděli 13.10. v odpoledních
hodinách.
Rybí jarmark
Proběhne v sobotu 19.10. na Resselově
náměstí v Chrudimi od 9:00.
Přehlídka středních škol
Uskuteční se 24.10. od 8:00 v sále
chrudimského muzea.
Výlov Bohdanečského rybníka
Bude probíhat 28.10. Jako každoročně
bude možnost zakoupení ryb i rybích
specialit.
Kateřinské posvícení
V sobotu 2.11. od 9:00 na Resselově
náměstí v Chrudimi se můžete těšit na
tradiční zabíjačkové pochoutky: jitrnice, tlačenka, prejt, kroupy a kroupáky,
teplý ovárek, zabíjačkový guláš.

MIKULOVICE A SVATÝ VÁCLAV
Když se řekne
svatý Václav, mnohé z nás napadne
Václavák v Praze,
možná následně
panovník, možná
i dějiny národa,
které se odvíjely
na tomto místě,
u tohoto svatého
panovníka. Do určité míry můžeme říci, že toto místo
i tento panovník jsou pojítkem našeho národa a jeho
obyvatel. Ač žil v desátém století, je stále uznávaným
vládcem, který měl na paměti dobro člověka a rozkvět
země. V jeho životě a jednání jako panovníka jsou velice znatelné dvě vlastnosti: smysl pro pravdu – a to i tu
Boží, nejen lidskou, a ve vztahu ke svému bratru – odvaha k odpuštění. Jsou to skutečnosti stále platné a staletími osvědčené, a čím více člověk s nimi „počítá“ ve svém
jednání, tím více jej nesou a je pevný ve svém jednání
i celém životě. Obrazně můžeme říci, že naši předkové
postavili kostel s Václavovým jménem nad naši obec,
aby vyjádřili důvěru v jeho hodnoty spolu s prosbou
o jeho ochranu všech obyvatel.
Během přednášky v rámci oslavy posvícení bylo panem Františkem Valentou s velkou odborností naznačeno, jakými změnami vlastní kostel prošel a kdo všechno
se v čase účastnil jeho přestaveb a úprav. Přišel jsem
do Pardubic v roce 2005, když začínala generální oprava kostela sv. Václava. Je pro mne radostí, že se během
patnácti let za velké ﬁnanční podpory státu i obce podařilo kostel opravit a zachovat pro další generace. Jsem
také velmi rád, že do opraveného kostela se každou neděli schází farníci všech věkových kategorií, aby se zde
„zastavili“ a během mše svaté, ale i po ní při neformálních setkáních v hloučcích u kostela načerpali sílu a odvahu do dalšího týdne. Jsem také rád, že ve spolupráci
s obcí se pořádají adventní koncerty. Jsem moc rád, že
v rámci akcí spojených s oslavami posvícení po přednášce následovala možnost navštívit věž kostela s krásným
výhledem na obec, Chrudim i Pardubice.
Věřím, že se tato spolupráce bude v čase rozvíjet
a upevňovat.
P. Antonín Forbelský
farář v Mikulovicích

PROBĚHLÉ UDÁLOSTI
Ve dnech 23. - 26. 8. jsme slavili posvícení. V pátek
jsme v letním kině na mikulovickém hřišti zhlédli Ženy
v běhu. Překvapila nás všechny hojná účast, aneb kino
navštívilo odhadem 350 lidí. Ženy, které oběhly fotbalové hřiště, měly vstup zdarma, navíc i sklenku vína.
Celkem jich bylo 67. V sobotu naši rybáři připravili pro
děti rybolov na místním rybníku, odpoledne pak proběhla přednáška v kostele o jeho historii a výzdobě. Večer
jsme se mohli pobavit na posvícenské zábavě.

V neděli se konal tradiční, již jedenáctý, sjezd na kole
z kopce bez šlapání - Mí kolo více! Závodu se účastnilo
mnoho místních nadšenců, někteří opět pobavili přihlížející sousedy svými kostýmy. Posvícenské veselí pak
završil pondělní tradiční nohejbalový turnaj, dnes již
známý jako Memoriál Romana Šmahela. Z posvícenských oslav přinášíme pár fotograﬁí, více jich naleznete
ve fotogalerii na našich webových stránkách.
František Valenta

Z HISTORIE OBCE, pokračování
Pakliže se konec srpna u nás tradičně nese v duchu posvícení, je třeba i připomenout, k jaké události se
tato oslava vztahuje. Posvícení je z jazykového hlediska
zkrácenou verzí slova posvěcení. Jedná se o oslavu dostavby církevní stavby ve vesnici nebo položení jejího
základního kamene. Stavba nynějšího mikulovického
kostela započala 25. 8. 1768 a hrubá stavba byla dokončena roku 1769. Barokní kostel tedy stojí již 250 let,
navíc na místě původního středověkého kostela, který
se zde v souvislosti s existencí osady Chlumek připomíná již roku 1295. Prvně s Mikulovicemi je pak kostel připomínán až roku 1454. Vypálen byl roku 1648
a obnoven roku 1660. Roku 1731 do Mikulovic přichází
farář Leopold Weisenregner, za jehož působení byla zahájena přestavba kostela a okolního hřbitova do barokní
podoby. Nárožní hřbitovní kaple byly spolu s domkem
Prosík postaveny roku 1740. Kamenná věž se stavěla
v letech 1750-1756. K dokončení chrámové lodi došlo
roku 1769. Dokončovací práce byly pravděpodobně hotovy do 4.5.1770. Tehdejší farář Josef Kašpar vymohl
u papeže Klementa XIV. pro mikulovický kostel bulu,
podle níž měly být odpuštěny církevní poplatky všem,
kteří kostel navštíví 28.9. a 4.5. a přitom se pomodlí
za zbožnost křesťanských knížat, rozmnožení a slávu
církve a vykořenění kacířství.
Během doby doznal kostel významných úprav, například po živelných pohromách v letech 1922 a 1929 nebo
při generální opravě v letech 1936 a 1938. Roku 1935
došlo k zavedení elektřiny. Poslední generální oprava
započala před 14 lety.
Kněžiště kostela je vyzdobeno cennými freskami
od bratří Kramolínů pracujících zde roku 1792. Dominantní je iluzivní oltář s obrazem svatého Václava.
Nad ním se nachází obraz svatého Josefa. Klenba presbytáře je vyzdobena malbou Korunovace Panny Marie. V rozích jsou umístěny kartuše s výjevy ze života
knížete Václava. Z roku 1792 také pocházejí varhany
vyrobené v Kutné Hoře. Pod chórem je umístěn starý
oltářní obraz svatého Václava namalovaný v 17. století
Samuelem Gindterem, který se též pokoušel přemalovat
Švédy poškozený obraz Nejsvětějšího Salvátora, chrudimský klenot. Řezbářská výzdoba kazatelny a postranních oltářů je připisována Ignáci Rohrbachovi, jenž se
například podílel na zhotovení sloupu Proměnění Páně
na chrudimském náměstí. Strany lodě jsou ozdobeny obrazy křížové cesty vymalovanými roku 1833. Dubové
lavice nechala pro mikulovický kostel zhotovit hrabata z Bubna a Litic roku 1737. Ve věži kostela jsou zavěšeny tři zvony. Nejstarší Poledník byl vyroben roku
1519, Velký zvon pochází z roku 1558, třetí zvon byl
spolu s dvěma dalšími zabaven během 1. světové války .
Pro Mikulovice jej zachránil Josef Hyhlík, meziválečný
starosta obce. Ve věžní makovici mají být údajně uloženy ostatky svatého Jana Nepomuckého a svatého Aurelia. Hřbitov kolem kostela byl rozšířen po roce 1848.
Nový hřbitov byl přes ulici založen roku 1904.
František Valenta

UDÁLOSTI BĚHEM PODZIMU
Jóga
Podzimní kurz relaxačního cvičení probíhá v sále
mateřské školy každé pondělí v čase 18:00-19:20.
Bližší informace na telefonním čísle: 731 449 711.
Dobrobydlo, z.s. srdečně zve na akci:
Dlabání dýní
Budeme se těšit na společnou oslavu podzimu
v podobě dlabání dýní,
která proběhne 12.10.
Prosíme o přihlášení se
v dostatečném předstihu
na e-mail
dobrobydlo@gmail.com,
abychom věděli, kolik
dýní máme přichystat.

Klub Čtyřlístek srdečně zve na tyto akce:
Dopis Ježíškovi
Dne 16.11. v klubovně OÚ si děti budou moci napsat
dopis Ježíškovi a spolu s rodiči si užít předvánoční
atmosféru s tematickým tvořením.
Čertovský rej
Dne 30.11. jsou děti s rodiči zvány na dětskou diskotéku v Blatenském dvoře, na které nebudou chybět ani
Mikuláš s andělem a čerty.
Beneﬁční prodejní akce
ve dnech 25.11.-29.11.2019 v čase 8:00-15:30 bude
probíhat na faře v Mikulovicích ve středisku Charity
prodej adventních věnců v rámci beneﬁční akce
Oblastní charity Pardubice. Věnce bude možné také
zakoupit 1.12.2018 v čase 10:15 do 10:25 v kostele
svatého Václava v Mikulovicích.
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