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MIKULOVICKÝ ZPRAVODAJ
SE PŘEDSTAVUJE
Myšlenka vydávat v Mikulovicích a Blatě zpravodaj se začala realizovat bezprostředně po komunálních volbách v loňském roce, neboť se všechny kandidující subjekty shodly na faktu, že přístup k informacím
je potřebný a důležitý. Aby mohl zpravodaj vycházet, je
nutná jeho registrace u Ministerstva kultury České republiky. Další podmínkou potřebnou k vydávání periodika je existence redakční rady, jejímž úkolem je zajistit
objektivitu a vyváženost zveřejňovaných informací.
Čtyřčlenná redakční rada mikulovického zpravodaje vznikla z rozhodnutí zastupitelstva obce Mikulovice dne 17.12. 2018. Předsedkyní redakční rady je Ing.
Kateřina Němcová, členy pak Ing. Martin Pfeifer, Romana Součková a František Valenta, který zastává funkci šéfredaktora zpravodaje. Náplní práce šéfredaktora je
připravit každé nové číslo v rovině jeho obsahu. Vydávání zpravodaje se samozřejmě řídí Pravidly pro vydávání
Zpravodaje obce Mikulovice, v nichž je podrobně rozvedena i náplň práce redakční rady a šéfredaktora. Pravidla
jsou dostupná na webových stránkách obce. Při tvorbě
pravidel jsme se při diskuzích o koncepci periodika
shodli, že je třeba sestavovat každé vydání tak, aby odpovídalo zájmům obyvatel obce. Z toho důvodu budou
uveřejňované informace rozděleny do několika tematických okruhů a odstupňovány dle důležitosti. Budete-li
chtít třeba do zpravodaje sami přispět, sepište své myšlenky a pošlete nám je na e-mailovou adresu obec@obecmikulovice.cz nebo je předejte osobně na obecním
úřadě.
Za redakční radu
František Valenta

SLOVO STAROSTY OBCE
Vážení spoluobčané,
držíte v ruce nový Zpravodaj, který vás má
především informovat o práci zastupitelů, které jste si
zvolili, komentovat dění v obci a informovat o připravovaných akcích. Bylo by hezké do společných plánů

a myšlenek zapojit co nejvíc lidí – možnosti naplnění
obec jistě má!
Obě naše části obce stále rostou, v posledních
letech v průměru o 20 obyvatel ročně. Nyní je nás již
1.250 „sousedů“. V horizontu pár let však lze očekávat v
několika lokalitách obce nárůst desítek novostaveb RD.
Polohou patří naše obec k těm nejzajímavějším místům
v kraji a je jen na nás všech, jak se nám tu bude společně
žít. Myslím, že vám mohu za všechny zastupitele slíbit,
že zachování hodnot života na vesnici je opravdu naše
priorita.
Vedle tohoto Zpravodaje připravujeme i další
kroky pro vaši lepší informovanost. Například se bude
měnit počet a rozmístění venkovních vitrín nebo zcela
změníme podobu webových stránek obce. V prvé řadě
však musí být o čem psát! Nyní se pracuje na studii úprav
chodníků, zastávek autobusu, přechodů pro chodce, parkování i doplnění zeleně na průtahu obce od Dražkovic
na Medlešice. Zároveň jsme se, spolu s vedením městského obvodu Pardubice V, shodli na prioritě vybudování stezky pro pěší, oprášili staré projekty a obnovili jednání s majiteli dotčených pozemků. Připravujeme výkup
pozemku pro parkoviště u hřbitova a celou řadu dalších
projektů. Včetně hledání dotačních příležitostí. Zásadnější investice se budou plánovat společně, s rozvahou a
samozřejmě budete předem o záměru informováni.
A tak vám všem přeji hezký každý den, mnoho
příjemných setkání a brzký příchod jara do našich zahrádek.
Váš
Slávek Meduna

KRÁTKÉ ZPRÁVY
Rozpočet obce na rok 2019
Dne 17. 12. 2018 schválilo zastupitelstvo obce na svém 2. zasedání
rozpočet na rok 2019. Obec bude v
letošním roce hospodařit s částkou
přesahující 16 milionů. S rozpočtem obce byl též schválen i rozpočet
školy ve výši 1,2 milionu. V rámci
hospodaření obce je nutné zmínit i
některé změny, které se uskutečnily
oproti minulým rokům.
Svoz odpadů
Připomínáme nový harmonogram
svozu odpadů, který byl do vašich
schránek doručen v lednu. Zároveň
se omlouváme za jeho chybné vytištění. V letních měsících dojde ke zvýšení frekvence svozu odpadů, ovšem
poplatek za tuto službu zůstává stejný, tedy 500,- Kč na osobu za rok.
Zbytek doﬁnancuje obec z rozpočtu.
Frekvence sběru TKO bude týdenní
v období 10.6. - 2.9.2019 z důvodu
prevence zápachu a frekvence svozu bioodpadu bude týdenní v období
30.5. - 27.6. a 31.9. - 14.10.2019 z
důvodu zvýšeného množství zahradního odpadu.
Pro zájemce nádob na bioodpad
Oznamujeme novým zájemcům o
nádobu na bioodpad, aby se přihlásili telefonicky na čísle 466 303 743
nebo e-mailem na adresu obec@obecmikulovice.cz nejdéle do 15. 3.
2019. Poté bude připravena smlouva
a zájemci budou kontaktováni, aby
se dostavili na obecní úřad k jejímu
podpisu, k zaplacení poplatku za odvoz a vyzvednutí nádoby.
Finanční podpora spolků
Novinkou je i změna formy poskytování ﬁnanční podpory spolkům
působícím v obci. Zastupitelstvo
přijalo na návrh ﬁnančního výboru
usnesení, že ﬁnanční podpora bude
nově poskytována formou dotace.
Na veškeré poskytnuté ﬁnanční prostředky musí spolky doložit účetní
doklady, díky tomu bude obec mít
lepší přehled o využití ﬁnančních
prostředků poskytnutých spolkům.
Jak si vedeme v třídění odpadů
Fakt, že obec dlouhodobě na tří-

dění odpadu dbá, se projevuje nejen
na vzhledu obce, který má být stále zlepšován, ale i na stavu peněz v
obecní pokladně. Například za čtvrtý kvartál roku 2018 do ní od společnosti EKO-KOM a.s. za 18,654 tun
vytříděného odpadu přibyde odměna
ve výši 62 220,- Kč.
Uvolněná funkce starosty obce
Starosta obce, Slávek Meduna, je
pro výkon veřejné funkce od února
2019 dlouhodobě uvolněn z dosavadního zaměstnání a nadále se tak
bude moci plně věnovat zájmům
našich obcí. Starosta obce je u nás
tradičně pro výkon své funkce dlouhodobě uvolněn jako jediný z členů
zastupitelstva.
Dopravní obslužnost obce
Zastupitelstvo obce schválilo
smlouvu s Dopravním podnikem
města Pardubic a.s. o veřejných
službách v přepravě cestujících k
zajištění dopravní obslužnosti obce
Mikulovice na rok 2019. Maximální výše kompenzace byla sjednána na 37,70,-Kč/km. Za období od
1.1.2019 do 31.12.2019 bude tedy
maximální rozsah nákladů na provoz této služby činit 185 000,- Kč.
Využití fondu sociálních služeb
V oblasti sociálních služeb bylo
schváleno usnesení o zvýšení příspěvku na dopravu pro seniory nad
70 let. Nově je příspěvek stanoven
na 800,- Kč za rok. Dále byl pro seniory nad 70 let schválen příspěvek
k životnímu jubileu formou poukázky v hodnotě 1 000,- Kč v intervalu
jednou za 5 let.
Projekt V Zahradách
V červnu 2017 byla podepsána
smlouva o dílo na vypracování studie v lokalitě V Zahradách (podél silnice Dražkovice – Ostřešany), která
měla zajistit především bezpečnost
občanů, ale také vybudování potřebné infrastruktury. Jednání však byla
záhy přerušena a v loňském roce nijak nepostoupila. Nyní náš předseda
stavební komise Ing. Oskar Kmoníček projekt znovu otevřel a zahájil
jednání.

Výzva
Na nových webových stránkách
bude k vidění i nová fotogalerie naší
obce. Právě nyní do ní sháníme nové
fotograﬁe. Při sestavování fotogalerie nám můžete pomoci i vy. Pokud
fotograﬁe z Mikulovic a Blata máte a
myslíte, že by při sestavování galerie
mohly přijít vhod, prosíme, zašlete
nám je na e-mail obec@obecmikulovice.cz.
Uzavírka v Blatě
Z důvodu opravy železničního
přejezdu bude v době od 23. 4. do 7.
5. 2019 uzavřena účelová komunikace v Blatě, nejedná se o přejezd na
silnici do Dřenic.
Volba člena školské rady
Členem školské rady byl jako zástupce obce zvolen Martin Pfeifer.
Zápis do 1. třídy
Zápis do 1. třídy ZŠ Mikulovice proběhne ve dnech 3. a 4. dubna
2019 od 14:15 do 18:00 hodin. Povinná školní docházka začíná pro
děti, které dovrší do 31. 8. 2019
věku 6 let. Při zápisu každé dítě
obdrží registrační číslo, pod nímž
zákonný zástupce získá informaci o
přijetí/nepřijetí dítěte na webových
stránkách školy, ve vývěsce OÚ a na
přístupném místě budovy školy. Seznamy budou zveřejněny minimálně
po dobu 15 dnů. O přijatých žácích
škola vystaví „Rozhodnutí o přijetí“.
Rozhodnutí o přijetí nabývá právní
moci uplynutím 15 dnů od vyvěšení.
V případě, že žák do naší školy nenastoupí, je zákonný zástupce povinen
toto škole oznámit osobně, písemně,
e-mailem zs.mikulovice@volny.cz.
Rodiče, k zápisu s sebou vezměte
rodný list dítěte, svůj občanský průkaz, případně pak zdravotní průkaz
dítěte.
Finanční příspěvky
Obec tradičně ﬁnančně podporuje
pobočku České abilympijské asociace se sídlem v Pardubicích a podílí se
na ﬁnancování sociálních služeb pro
klienty Domova u fontány, kteří mají
trvalý pobyt v Mikulovicích, se sídlem v Přelouči.
František Valenta

SLOVO ŘEDITELE ŠKOLY
Vážení občané Mikulovic,
velmi si vážím možnosti oslovit
Vás prostřednictvím prvního vydání
Mikulovického zpravodaje.
Doby se sice mění, ale stále platí, že
každá správná obec má školu, kostel
a hospodu. Nejsem si úplně jistý, jak
to v obci bylo s hospodou, ale zmínky
o mikulovickém kostele i škole sahají
hluboko do minulosti. Jedním z mých
koníčků je historie a já velmi rád působím ve škole, jejíž kořeny sahají až
do roku 1760, kdy byla ještě součástí
místní fary. Budova současné základní školy byla vystavěna na svém místě
(Valčíkova 52) v roce 1879.
Mezi nejvýznamnější ředitele bezesporu patřil Rudolf Robl, který ve 30.
letech minulého století vydal brožuru
s názvem „Pod mikulovickým kopcem“, zabývající se nejen školou, ale
i místním děním v Mikulovicích. K
nejvýznamnějším absolventům školy
patří paní Dagmar Pecková, světově
známá mezzosopranistka.
V roce 2003 vznikl spojením základní školy a mateřské školky nový
právní subjekt. Mateřská škola byla
postavena v 80. letech minulého století a v roce 2013 byla provedena tolik
potřebná přístavba, která zvýšila její

kapacitu. Vím, že z pohledu téměř 300
let trvání místní školy není mé bezmála pětadvacetileté působení v místní
škole zásadní, cítím však za tu dobu
velkou sounáležitost s obcí. Důležitou
součástí mé práce je totiž kromě vedení školy, vzdělávání a výchovy mikulovických dětí též zapojování školy
do obecního života. S většinou z Vás
jsem se již někdy setkal nebo stále setkávám.
Jsem rád, že se pravidelně vídáme na adventním setkání ve škole a
následném koncertě, žáci opakovaně potěší svým vystoupením klienty
místního stacionáře Červánky, mateřská škola každoročně pořádá pro děti
z celé obce lampičkový průvod, podílí
se na vítání občánků, pořádá představení pro rodiče apod.
A já jsem zase velmi vděčný za spolupráci rodičů při akcích, jako je adopce na dálku, sběrové dny nebo ples
školy. Mnozí z Vás také vědí, že naše
škola bez problémů již dávno před
inkluzí začleňovala děti s tělesným
omezením, poruchami chování nebo
učení. Jsem také rád, že děti vycházející z naší mateřské školy jsou dobře
připravené na vstup do školy základní
a žáci, kteří přestupují na druhý stu-

peň do jiných škol, nemají v souvislosti s přechodem žádné větší problémy.
V naší škole se všichni snažíme vytvářet spíše domácké, méně formální
a vstřícné prostředí. Je potěšující, že
při výjezdech na zimní a letní školy v
přírodě chválí naši hostitelé a případní
další účastníci naše žáky jako velmi
dobře vychované, milé a příjemně komunikativní. Velmi oceňuji spolupráci
s obcí, která školu vždy podporovala
a stále podporuje po celou dobu mého
působení ve funkci ředitele. Ať to již
bylo pod vedením paní starostky Evy
Klosové nebo pana inženýra Josefa
Nentvicha, za jehož působení proběhla
již zmíněná přístavba mateřské školy.
Od října loňského roku má obec nové
vedení a z prvních kontaktů s panem
starostou Slavomírem Medunou vyplývá, že v tomto trendu bude vedení
obce pokračovat, což je pro mě a mou
další práci velmi povzbuzující.
Závěrem mi dovolte, abych všem
občanům Mikulovic a Blata i jejich
blízkým popřál vydařený příchod jara
a občas případně i pevné nervy při výchově potomků.
Mgr. Martin Lukeš

Z OBCE
Obecní knihovny
V prostorách budovy školy má své
zázemí také obecní knihovna. Knihovna má v našich obcích dlouhou tradici,
existuje zde téměř 180 let. Současná
knihovna disponuje mohutným knižním fondem, čtenářům je k zápůjčce
určeno přes 1100 knih pestrého zaměření jak pro dospělé, tak pro děti, které
zde mají svůj koutek, kde si mohou
své knížky užít. Čtenářům se věnuje paní Jana Krpálková. Knihovna je
otevřena každé pondělí od 14:30 do
18:30 hodin. Mimo standardní knihovnické služby je zde možnost provést i
meziknihovní výpůjčku, konkrétně s
Krajskou knihovnou Pardubice. Této
služby mohou využít i studenti středních škol při shánění studijní literatury. Standardní výpůjční doba je 1 měsíc, na zapůjčené časopisy pak 14 dní.
Pro zájemce o četbu a knihy uvádíme,
že registrace v knihovně je bezplatná,

obnovuje se pak s roční pravidelností
spojenou s poplatkem 20,- Kč. Kromě
knihovny v Mikulovicích máme ještě
knihovnu v Blatě, kterou vede paní
Jana Dotzauerová. Otevřena je každou
středu do 16:00 do 17:00 hodin. Podmínky pro registraci a nabízené služby
jsou stejné jako v Mikulovicích. Obě
knihovny několikrát do roka procházejí obměnou knižního fondu.
František Valenta
Výsledek tříkrálové sbírky
V sobotu 5.1. 2019 proběhla v Mikulovicích a v Blatě celostátní Tříkrálová sbírka, kterou organizovala Oblastní charita Pardubice. Děkujeme
všem malým i velkým koledníkům a
lidem z Mikulovic a Blata, kteří do
sbírky přispěli celkovou částkou 6
489,- Kč.
V roce 2019 využije Oblastní charita Pardubice největší podíl výtěžku

sbírky na rozšíření sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi, služeb
pro pěstouny, na podporu mimořádných situací a na přímou pomoc lidem
v nouzi. Více informací najdete na
webu pardubické charity.
Bc. Jan Lohynský
Naše spolky
V našich obcích funguje mnoho spolků
s nejrůznějším zaměřením. Jmenovitě
to jsou Klub seniorů, Spolek rybářů,
Sdružení přátel pro rozvoj Mikulovic,
Klub Čtyřlístek, spolek Dobrobydlo,
SK-1.FC Mikulovice, nohejbalisté,
turisté, SDH Blato, uskupení šipkařů
a spolek Štamgastů. Postupně vám na
stránkách každého čísla představíme
2-3 z nich. V tomto vydání se vám
představí spolky Dobrobydlo a Čtyřlístek.
František Valenta

DOBROBYDLO z.s.

Dobrobydlem jsme proto, že
chceme, aby se všem v Mikulovicích a Blatě žilo fajn. Z našich vesnic chceme vytvořit hezká místa pro
život. Důležitý je pro nás ekologický způsob života a tuto myšlenku
chceme propojovat s místními akcemi. Uspořádali jsme již mnoho akcí
vlastních a zrealizovali několik menších projektů, jakými bylo například
zřízení knihovničky na autobusové
zastávce, recydílničky či Sousedský blešák. Chceme dále pokračovat

s rodinným centrem a tímto vás zveme
mezi nás (scházíme se každý čtvrtek
od 10:00 do 13:00 v klubovně OÚ).
Při těchto setkáních si děti hrají, zatímco my u kávy a čaje tvoříme nebo
prostě jen sdílíme radosti života.
Chceme pořádat kurzy pro dospělé,
tvoření a vzdělávání pro děti. Určitě
chceme společně s vámi organizovat
další společenské akce, které se stanou
tradicí. Jsme zvědaví, co Vás, naše
sousedy, zajímá, případně, kdo co umí
a mohl by to ostatní během kurzů naučit. Budeme rádi, když se k nám připojíte a zkontaktujete nás na e-mailu
dobrobydlo@gmail.com. Naše aktivity můžete sledovat i na facebooku.
Zuzana Bihary

hosty hodnotným dárkem. Na jaře se
můžete těšit na Zajíčkovu cestu která
je každoročně naplánovaná z Mikulovic do Blata. Cestou děti plní zadané
úkoly a na konci cesty dostanou balíček. Ke konci roku si děti píší Dopis
Ježíškovi, kde si k dopisu vyrobí vánoční dekoraci. Na závěr roku nesmí
chybět Čertovský rej, kde nás navštíví
Mikuláš, čerti a anděl. Všechny děti
jsou odměněny mikulášskými balíčky. V posledních letech se podílíme na
přípravě dětského dne v Mikulovicích.
Všechny naše hudební akce doprovází
skvělý DJ Míra Doležal a Cyril Štangl
a tímto děkujeme za jejich spolupráci.
Kristýna Kašparová

KLUB ČTYŘLÍSTEK
Klub Čtyřlístek funguje již mnoho let. Po celý rok pořádáme akce
pro děti. Mezi naše nejznámější akce
patří dětský karneval. Po celou dobu
karnevalu tancujeme na dětské písničky a soutěžíme o sladkosti. Na
konci karnevalu odměňujeme dětské

Z HISTORIE OBCE

AKCE A UDÁLOSTI

Dějiny našich obcí sahají hluboko do minulosti. Dokladem jsou četné archeologické nálezy v katastru jak
Mikulovic, tak Blata, kde byla nalezena kompletní kostra nosorožce srstnatého (dnes součást sbírek Národního
muzea), zbytky vesnice, pazourky, mísy či kostra člověka
uložená v zásobárně na obilí. V Mikulovicích byly objeveny pozůstatky obydlí s bohatým vnitřním inventářem
(bronzové šperky, zbraně, keramické mísy), hroby s těly
ve skrčené poloze, pozůstatky keltského a germánského
osídlení. Za velmi bohatý a přínosný je považován nález
skythského sedla a tzv. mikulovické spony. První doložitelná písemná zmínka o Mikulovicích pochází z roku
1384. Jejich majitelem byl Vznata ze Skuhrova, který je
získal jako věřitel Pánů z Pardubic. Je ale dost možné,
že vesnice je poprvé zmíněna už roku 1295 v listině papeže Bonifáce VIII., a sice v souvislosti s kostelem svatého Václava, jehož historie sahá určitě před rok 1387.
V jádru vesnice byl panský dvůr, všechen dřevěný.
V případě Blata hovoříme o první písemné zmínce vztahující se k roku 1382, kdy byl majitelem zeman Urban
z Blata. Také se zde nacházel panský dvůr, později i
tvrz. Roku 1415 podepsali zemané Maršík z Mikulovic
a Mauric z Blata
stížný list proti
upálení Jana Husa.
Na fotograﬁi je
místo, kde stával
mikulovický dvůr.

Rodinné centrum
Každý čtvrtek od 10 hodin
Pravidelná setkávání se uskutečňují v mikulovické
klubovně proti OÚ. Jedná se o setkávání rodičů s malými
dětmi.

František Valenta

Velikonoční veselí
Milí spoluobčané!
S příchodem jara se pojí i oslava největších křesťanských svátků, Velikonoc. Přemýšleli jsme, jak tyto
významné svátky oslavit. Na sobotu 13. 4. 2019 připravujeme velikonoční odpoledne. Přijďte nám ukázat, jak
umíte plést pomlázky, malovat vajíčka, či se jen přijďte
podělit o zvyky, které o Velikonocích dodržujete. Součástí
programu bude možnost tematických prodejních stánků
a dílniček. Kdo z Vás by měl zájem předvést své umění
k ukázce nebo prodeji, prosíme, ozvěte se nám na e-mail
obec@obecmikulovice.cz nebo se zastavte na obecním
úřadě.
Pálení čarodějnic
V letošním roce chystáme na 30.4. také obnovu tradice pálení čarodějnic. Předpokládaným místem akce bude
prostor u hřiště.
Těšíme se na setkání s Vámi!
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