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Vážení spoluobčané,
rok 2020 pomalu končí a já bych chtěl ještě jednou poděkovat každému z vás, který v této složité době myslel i na
druhé a nezištně nabídl pomocnou ruku.
V loňském prosincovém Zpravodaji jste se mohli dočíst o množství akcí připravovaných v režii obce a našich spolků.
Ze známých důvodů se ale mnohé plány nemohly uskutečnit.
Na příští rok má obec zase před sebou mnoho úkolů a plánů. Například vyčerpat již přidělenou milionovou dotaci na
novou IT učebnu ve škole, realizovat výstavbu sportovního hřiště u ZŠ nebo dokončit projektové dokumentace na
celou řadu akcí – chodníky, kanalizace, multifunkční hala, stezka atd..
Doufám, že tentokrát nám všem bude štěstěna i přes překážky nakloněna.
Rád bych vám všem za sebe i celé zastupitelstvo obce popřál příjemné prožití adventu, vánočních svátků a v novém
roce hodně zdraví, štěstí, klidu a rodinné pohody.
Váš Slávek Meduna

MIKULOVICE - MÍSTO PRO ŽIVOT
Od května 2020 realizujeme projekt s názvem Mikulovice - místo pro život. Na projekt se nám podařilo získat
ﬁnanční prostředky z fondů EU ve výši 2.3 mil. Kč. Díky
realizaci projektu chceme zejména posílit bezpečnost v
Mikulovicích, zkvalitnit a zmodernizovat komunikaci,
zefektivnit nakládání s odpady, řešit problematiku sucha
a navrhnout další rozvoj občanské infrastruktury. Vybraný dodavatel nám tedy pomůže zpracovat sérii vzájemně
se doplňujících strategických dokumentů, díky kterým
naplánujeme a následně zkvalitníme veřejné osvětlení

a veřejnou zeleň, zmodernizujeme webové stránky obce,
zlevníme a zefektivníme nakládání s odpady, získáme
podklady pro rozvoj dosud nevyužívaných ploch pro
občanskou infrastrukturu, naplánujeme trasy pro cyklostezky.
Všechny kroky s Vámi chceme konzultovat při veřejných projednání dokumentů tak, abychom se všichni
mohli účastnit dalšího rozvoje Mikulovic.
JUDr. Michal Votřel
Místostarosta obce

BUDOUCNOST SVOZU ODPADŮ
Obecně závaznou vyhláškou schválilo Zastupitelstvo obce Mikulovice
dne 19. 11. 2020 zvýšení poplatku za svoz odpadu z dosavadních 500,- Kč
za občana za rok na 600,- Kč. Zvýšení poplatku je odůvodněno zvyšujícími
se cenami za samotný svoz a skládkování odpadu. Zároveň ale probíhají diskuse nad četností svozů v nadcházejícím roce - bude zvýšena četnost svozů
oproti zavedenému kompromisu zvýšené frekvence svozu pouze v letních
měsících.
Zde je nasnadě úvaha nad reorganizací odpadového hospodářství, jelikož
k roku 2030 má dojít k ukončení skládkování. Místo toho má být odpad ekologicky likvidován v zařízeních na energetické využití odpadů (ZEVO).
Tato novinka přichází v rámci legislativní změny v podobě novely zákona o
odpadech, jež ovšem obce, jako je naše, vrhá do nejisté situace. V průběhu
10 let se může poplatek za skládkování jedné tuny odpadu zvýšit až o více
jak 150 %, což neúměrně zatíží obecní rozpočet. Slevu za skládkování dostává obec pouze v případě, že roční vyvezená hmotnost směsného odpadu za
občana nepřekročí 200 kg, přičemž tato hranice se bude každým rokem snižovat o 10 kg a v roce 2030 bude činit pouze 100 kg. Hranici 200 kg odpadu
na občana ročně naše obec překračuje již nyní, a to minimálně 4x.
Nově schválená legislativa nás takto donutí k důslednému a účelnému
třídění odpadu, přičemž tento proces bude doprovázen snahou o co největší
omezení množství odpadu směsného.
Adéla Štanglová, František Valenta

Výběr poplatků v roce 2021

Výběr poplatků za svoz odpadu, bioodpadu a za domácí mazlíčky (psy)
bude vybírán
od 11. 1. 2021 do 31. 3. 2021.
Upřednostněte prosím platbu převodem na účet obce: 1205502359/0800
var. symbol: číslo popisné domu
Výše poplatků
TKO: 600,-Kč za občana
Bioodpad: 600,-Kč za dům
Poplatek za psa: 50,-Kč

Pytle na směsný odpad

Stane-li se Vám někdy, že máte přeplněnou popelnici a odpad není kam
uložit, můžete využít možnosti dokoupit si na obecním úřadě jednorázově pytle na směsný komunální odpad.
Tyto pytle pak budou vyvezeny v souladu s harmonogramem svozu TKO.
Cena jednoho pytle: 40,- Kč
Na obecním úřadě si též můžete
brát pytle na tříděný odpad, které
jsou dávány zdarma (plast, papír).

Zajištění studie bezpečnosti
na komunikacích

NOVÉ NÁDOBY NA KOVOVÝ ODPAD
Od listopadu můžete ukládat v obci do speciálně vyčleněných nádob
umístěných v Mikulovicích a v Blatě i odpad kovový. Zavedení této novinky je v souladu s vyhláškou o odpadech, dle níž obce a města musí zajistit
možnost třídění kovů.
Co lze do nádoby na kovový odpad třídit?
•
plechovky od nápojů (nápojové plechovky)
•
kovové uzávěry, šroubovací uzávěry/víčka
•
konzervy
•
alobal
•
hliníková víčka
•
hliníkové obaly od potravin (pozor na obaly spojené s dalším materiálem)
• kovové nádoby od aerosolů po kompletním vyprázdnění (spreje od laků
na vlasy, šlehaček, antiperspirantů a deodorantů apod.).
Větší množství je lepší odnést do sběrného dvora, nebo do sběrných surovin.
Co do těchto nádob nepatří?
•
nápojové kartony
•
spreje a deodoranty se zbytky obsahu
•
plechovky od barev a laků
•
elektroodpad
•
baterie
Konkrétně tyto obaly patří do nebezpečného odpadu – ideálně do příslušného sběrného dvora.
Ing. Kateřina Němcová

Ing. Josef Nentvich navrhl, aby zastupitelstvo zajistilo studii bezpečnostních opatření na hlavní mikulovické ulici od školy ke kostelu. Na
základě této studie by se poté provedla opatření zvyšující bezpečnost
na těchto komunikacích, zejména
pak v problémových místech zatáček u rybníka. Na můj návrh bude
podobná studie zajištěna i na hlavní
komunikaci procházející Blatem.

Multifunkční plocha u ZŠ

Zastupitelstvo dále schválilo vypracování projektové dokumentace pro
novostavbu sportovní multifunkční plochy u základní školy. Projekt
vypracuje společnost ILB prostav
s.r.o. se sídlem v Mikulovicích.

Hlášení závad

Nesvítí ve vaší ulici veřejné osvětlení, či se ve vašem okolí vyskytne jiný problém vyžadující rychlou
nápravu ze strany obce, neváhejte a
kontaktujte zástupce obce nebo využijte na našich webových stránkách
portál HLÁŠENÍ ZÁVAD. Zde závadu můžete popsat, přiložit její fotograﬁi a určit její lokaci. O nápravě
poté budete vyrozuměni e-mailem.
František Valenta

NÁZOR OBČANŮ - INFRASTRUKTURA V ZAHRADÁCH
Část obce Mikulovice - V Zahradách - leží u bývalé mikulovické cihelny. Rád bych podotknul, že v této části byla dříve nejen zahrádkářská kolonie, ale i několik stávajících rodinných domů. Po změně územního plánu z původních zahrad na stavební
parcely zde vyrostly nové rodinné domy a další postupně přibývají.
Přibližně od konce roku 2006 se po zprovoznění silnice z Pardubic na Chrudim ( I/ 37) v této části obce prudce zvýšila hustota dopravy a každým rokem se situace zhoršuje. V podstatě jedinou stávající možností, jak se pěšky z této části obce dostat do
centra obce například na autobus, obecní úřad či do školy a obchodu je chůze po krajnici silnice III/34030 (ulice V Zahradách) a
následně tzv. polní cestou přes lokalitu Na kopci či v Loučkách. Věřte mi, že například v zimním období je chůze po zasněžené
krajnici silnice III/34030 - V Zahradách nejenom v časech dopravních špiček velmi riskantní a nebezpečná.
Především z těchto důvodů byla někdy kolem 31.8.2016 doručena na OÚ Mikulovice petice občanů lokality V Zahradách požadující prioritně vybudování chodníku kvůli zlepšení bezpečnosti chodců a další infrastruktury. Z důvodu nesplněných příslibů
konání v záležitosti této petice byla kolem 15.6.2017 podána v podstatě shodná petice znovu. Po urgencích na zasedáních zastupitelstva obce se v této věci podařilo sjednat schůzku na OÚ za účasti projektanta studie proveditelnosti Ing. Radima Loukoty, v
té době starosty Ing. Nentvicha a předsedy stavební komise p. Karla Pfeifera. Na tomto setkání byla představena Ing. Loukotou
studie, stavební výkresy a návrhy řešení. Odhad projektanta na dokončení projektu do doby podání na stavební úřad byl v té době
měsíc květen 2018.
Částečně alespoň pomohlo snížit rychlost některých projíždějících aut instalování informačních tabulí měřících rychlost, jak
bylo přislíbeno na jednáních na OÚ. Došlo i na částečné zlepšení stavu spojovací komunikace s lokalitou Na kopci. Po komunálních volbách seznámili noví zastupitelé s požadavky občanů lokality V Zahradách. Podle jejich vyjádření se zdálo, že tuto situaci
taktéž shledávají jako nebezpečnou a bude nutno ji neprodleně řešit a pokračovat v komunikaci s projektantem (viz. Zápis ze
zasedání). Na 4. Zasedání zastupitelstva obce 25.4.2019 byl vznesen další dotaz na aktuální vývoj a stav (viz. Zápis ze zasedání). 21.5. 2019 proběhlo na OÚ představení aktuální verze studie vybudování chodníku a příslušné infrastruktury za účasti Ing.
Loukoty, starosty p. Meduny, místostarosty JUDr. Votřela, předsedy stavební komise Ing. Kmoníčka (viz. Zápis ze zasedání).
23.5.2019 byl starostou obce p. Medunou na jednání 5. Zastupitelstva představen návrh na další postup. Na 7. Zasedání zastupitelstva dne 17.10.2019 byla představena další detailnější podoba studie, bylo dohodnuto její rozdělení na dvě části z důvodů
komplikací při řešení umístění chodníku. Starostovi obce bylo zastupitelstvem uloženo situaci projednat s účastníky stavebního
řízení. V průběhu roku 2019 se na místě sami přesvědčili o vysokém stupni dopravy, nebezpečí a aktuální situaci pánové Meduna, Kmoníček a Votřel. Proběhlo i několik telefonických hovorů, bohužel, většinou zakončených planými přísliby. Na posledním
zasedání zastupitelstva obce ze dne 19.11.2020 jsme bohužel zjistili, že za posledních 13. měsíců v této věci nenastal z našeho
pohledu žádný posun.
Zhruba tak vypadá shrnutý časový průběh požadavků obyvatel lokality V Zahradách. Je to velmi smutné a to zejména proto,
že ve většině návrhů rozpočtů za poslední roky byly vyčleněny částky cca 10 – 15 milionů na výstavbu infrastruktury v lokalitě V
Zahradách. Předpokládáme, že k tomu, aby se mohl zdárně vypracovat projekt tak, aby vyhovoval většině účastníků řízení, bude
muset proběhnout rozhodně ještě několik jednání. Vzhledem ke stále se zhoršující dopravní situaci a dalšímu předpokládanému
zvýšení provozu vozidel i chodců v této části po dostavbě lokality Eden vidíme jako obyvatelé této části nyní současný stav jako
velmi nebezpečný a kritický a byli bychom rádi, pokud by se věci v této záležitosti pohnuly.
Ing. Tomáš Panuška a Jiří Pírko, V Zahradách
Pisatel tohoto obsáhlého příspěvku má v něčem pravdu. Lokalita V Zahradách byla zahradní kolonií a tomu také odpovídá její
infrastruktura, bez chodníků a kanalizace. Houstne i doprava na této silnici z Dražkovic na Ostřešany, tedy jihovýchodní okraj
Pardubic. Bohužel tato dopravní „zkratka“ mnohých řidičů od Chrudimi vede i skrze Mikulovice na Dražkovice. S dopravním
rizikem části obce V Zahradách tedy i přímo souvisí nutnost cyklostezky na Dražkovice. Obě tyto akce mají pro bezpečnost
našich občanů stále větší význam!
1) Lokalita V Zahradách
Je vypracována studie, která navrhuje řešení možné trasy kanalizace a chodníku. Názor na toto řešení však není jednotný,
mimo jiné jde i o potřebnou ﬁnanční spoluúčast majitelů pozemků a zahrad (vlastní sjezdy a přípojky). V prvé řadě je tedy nutný
písemný souhlas všech majitelů pozemků s navrženým řešením. Tato jednání nyní probíhají.
V únoru až březnu 2021 obec vypisuje výběrové řízení na zpracovatele projektové dokumentace, pokud získá jednotný souhlas zúčastněných. Dalším krokem obce bude na základě PD zajistit dotaci, která je a vždy byla podmínkou vlastní realizace.
Náklady se nyní odhadují na cca 15 milionů.
2) Cyklostezka Mikulovice – Dražkovice
Zásadní komplikací bývaly pozemky. V letošním roce se obci podařilo získat i významný pozemek pro stezku, byť na katastru
Pardubic. Převážná část stezky je na katastru města! Nyní lze konstatovat, že pozemky jsou vyřešeny či domluveny. Taktéž je,
konečně, vyřešen projektant. S novým projektantem podepsal Magistrát města Pardubic 2.11.2020 smlouvu na zpracování projektové dokumentace s termínem odevzdání dokumentace pro vydání společného povolení 8.3. 2021. Věřme tedy, že v příštím
roce ……..
Souběžné plány Chrudimi a Pardubic na vzájemné propojení měst cyklo pruhy na vozovce se vybudování naší stezky netýkají.
Slávek Meduna, starosta

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Dne 23. 11. 2020 proběhlo na obecním úřadě vítání
nových občánků. Kvůli protiepidemickým opatřením se
letos nekonalo v sále mateřské školy hromadně, rodiče
byli se svými ratolestmi zváni na obecní úřad individuálně. Celkem bylo takto letos přivítáno 12 dětí - 9 děvčátek a 3 chlapci.
Rodičům byl předán domovský list, jímž je stvrzeno
domovské právo malého občánka v naší obci, a také pamětní medailon s datem narození dítěte. Maminky obdržely květinu. Událost fotograﬁcky opět zdokumentoval
pan Michal Kolář.
Romana Součková
Referent OÚ

SLOVO ŘEDITELE ŠKOLY
Po podivném druhém pololetí minulého školního
roku, v kterém byla nucena škola zavřít svoji bránu
všem žáčkům, a kdy učitelé, děti a často i rodiče museli přejít na tzv. distanční výuku, jsme v úterý 1. září
otevřeli školu plni entuziazmu. Přivítali jsme 1O3 žáků,
což je za posledních 22 let nejvyšší počet věděníchtivých osůbek. Zásluhu na tomto počtu měla hlavně první
třída. K zápisu, který proběhl poprvé v novodobé historii
bez přítomnosti dětí i rodičů ve škole, se přihlásilo 27
zájemců. V září nastoupilo 25 prvňáčků a 1. třída se stala
nejpočetnější třídou ve škole. Doufáme, že k zvýšenému zájmu o naši školu přispěla i její ne špatná pověst.
Již druhý týden v září nám naznačil, že ani školní rok
2020/2021 neproběhne zcela hladce. Do karantény, tedy
k domácí izolaci a opětovné distanční výuce museli nastoupit všichni žáci 4. třídy i s paní učitelkou. Vzhledem
k zhoršené epidemiologické situaci ve státě byly rozhodnutím vlády ČR všechny školy v ČR uzavřeny. Již
podruhé v krátké době jsme tedy přešli na distanční výuku. Tentokrát však s nástrojem MS Teams, který se po
počátečních porodních bolestech ukázal být pro většinu
účastníků velice vhodným pomocníkem. 18. listopadu
mohli konečně do školy přijít prvňáčci a druháčci, tedy
ti, kterým uzavření školy nejvíce ublížilo a také nejvíce
zatížilo jejich zákonné zástupce. K nástupu všech ostatních žáků prvního stupně byly školy připraveny v každé
chvíli. Vláda nakonec z neznámých důvodů rozhodla o
tom, že žáci mohli nastoupit s týdenním odkladem, tedy

30. listopadu. Ve škole se začala dodržovat nová pravidla, která mají zabránit šíření nákazy Covid-19. Žáci
jednotlivých tříd se nesmějí míchat, dodržují pravidla
zvýšené hygieny, musí, stejně jako všichni zaměstnanci,
nosit neustále roušku, do školy nesmí vstupovat rodiče
apod. 29. listopadu si většina z nás zapálila první svíčku na adventním svícnu. Poprvé od zavedení pravidelného a dnes již tradičního školního adventního setkání
zahrnujícího vánoční dílny a veřejné vystoupení se akce
bohužel nemohla uskutečnit stejně jako všechny ostatní
naplánované akce, zájmové kroužky, výuka plavání atd.
Mateřská škola byla na jaře 2020 také uzavřena a to od
16. března do 11. května. 1. září do mateřské školy nastoupilo 46 dětí, z toho bylo 17 nově přijatých. Bohužel
jsme z kapacitních důvodů opět nemohli vyhovět všem
zájemcům. Naprostá většina žadatelů z Mikulovic a Blata však do MŠ přijata byla. Jestliže Základní škola byla
nucena školákům své brány uzavřít, Mateřské škole nebyl provoz během podzimu zrušen ani omezen. I v MŠ
však byly přijaty přísnější hygienická opatření, jejichž
dodržování má možná nemalý vliv na tom, že MŠ nemusela během podzimu uzavřít ani jedno oddělení z karanténních důvodů. Prožíváme adventní čas, který je také
časem přání. Pokud si tedy můžeme něco přát, přejme
si, aby se zdravotní situace zlepšila tak, abychom všichni mohli žít opět „normálním“ životem. Dovolte, abych
Vám popřál klidné prožití vánočních svátků, pevné nervy a hodně zdraví, tedy to, co v souvislosti dnešních dnů
přestalo být klišé.
Mgr. Martin Lukeš – ředitel školy

Zpravodaj obce Mikulovice vydává Obec Mikulovice nákladem 550 ks.
Obec Mikulovice, Mikulovice 52, 530 02, IČO: 00273961, průběžník.
Evidenční číslo MK ČR E 23533, č. 3, vydáno 7.12.2020, periodický tisk
územního samosprávného celku.

