ZPRAVODAJ
obce Mikulovice
PROSINEC 2021
SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
je čas adventu, náš obecní vánoční strom u školy již
zase svítí, což nám dává jednoznačně najevo, že se
nezadržitelně blíží konec roku. Tradičně se sluší trocha
bilancování – co se povedlo, co se nepovedlo a proč,
ale …. Co bylo v letošním roce zase tradiční? Byl
poznamenán bojem s neviditelným nepřítelem, který
postihl celý svět, tedy i naše Mikulovice a Blato a do
značné míry ovlivnil životy nás všech. Při hodnocení
letošního roku si tedy dovolím netradičně vynechat popis
různých projektů, stavebních prací, investic a dotací.
Přál bych si, abychom nejen v roce 2022 všechna
nedorozumění dokázali řešit s předstihem a osobním
kontaktem, abychom se zkrátka pokusili mít k sobě jako
lidé o trochu blíž. Věřte mi, že je mezi vámi mnoho
lidí se srdcem na pravém místě. Každý se může dostat
do svízelné situace, ale nikdy nesmí zůstat sám. Ať
nás všechny na každém
kroku v příštím roce
provází i nadhled, rozum,
velkorysost,
vzájemná
tolerance a úcta jednoho
k druhému.
Za sebe i zastupitelstvo
obce přeji vám všem
příjemné adventní období,
radostné vánoční svátky
i veselý závěr roku a
především zdraví a lásku.
Váš Slávek Meduna

OHLÉDNUTÍ KRONIKÁŘE
ZA KONČÍCÍM ROKEM
Jako kronikář obce se v prosinci s pravidelností
za rokem, který pomalu spěje ke konci, ohlížím s
myšlenkou, jak události, jež se u nás staly, zapíšu do
pamětní knihy obce. Rok 2021 nezačal nejlépe a budeme
se s ním loučit zmítaní dosud nejsilnější vlnou epidemie,
jež naše životy provází od jara 2020. Nepopíratelným
faktem je, že na každém z nás tato epidemie zanechává
stopy a za sebou ztráty, které snad jednou překryje čas. I
v náročných dobách je však nejdůležitější držet pospolu
a vyhlížet naději.

PRO MIKULOVICE A BLATO
ROČNÍK 3, ČÍSLO 4
Mezitím bychom ale nikdy neměli zavírat oči
před událostmi, které se dějí okolo nás samotných.
Karel Havlíček Borovský razil heslo, že každý člověk
v obci má právo, ba dokonce povinnost, se o ni starat a
bojovat za její rozvoj správným směrem.
Proto jsem velmi rád, že se mnozí z Vás letos aktivizovali
a začali se zajímat o dění u nás. Kupříkladu občané z
Blata vlastní iniciativou odvrátili změnu územního plánu,
která by znamenala vybudování menšího průmyslového
komplexu, jenž by ale natrvalo narušil klid a kolorit Blata.
Obyvatelé Zahrad si prostřednictvím svých zástupců
zase vybojovali, že snad konečně po letech bude v jejich
místní části vybudována plnohodnotná infrastruktura
včetně kanalizace a chodníku. Díky spolupráci majitelů
místních pozemků s vedením obce se odstranila další
překážka bránící ve vybudování stezky do Dražkovic.
Doufejme, že dění okolo cyklostezky neustrnulo a
posouvá se dál!
Mnoho z Vás mi pomáhalo v náročném úkolu provést
dlouho odkládanou pasportizaci hřbitova. Ta započala v
únoru a úspěšně byla dokončena v srpnu, čímž se částečně
podařilo pootevřít dveře k budoucí možné revitalizaci
obou pohřebišť, jež po ní nutně volají. Vím o mnohých
z Vás, kteří jste neváhali přispět alespoň ﬁnančně na
pomoc lidem postiženým tornádem na jižní Moravě.
A mnozí z Vás ani neváhali a rozjeli se osobně přiložit
ruku k dílu a nezištně pomáhat s obnovou domovů lidí
stižených přírodní pohromou.
V neposlední řadě nesmíme opomenout ani náš kulturní
a společenský život. Je nesmírným potěšením, že je v
obci vždy nějaká zábava, ať už uspořádaná od rybářů,
seniorů, fotbalistů, školy, Čtyřlístku a Dobrobydla či
nohejbalistů. Svou činností přispíváte všichni k rozvoji
a soudržnosti naší obce.
To jen stručně tím nejužším výčtem, co vše jste za
letošní rok dokázali.
Co se mi naopak nelíbí - a tyto jevy mezi námi občas
jsou - je lenost doprovázená prázdným tlacháním a
nenaplněnými sliby, touha po moci, pokrytectví, lež,
přetvářka a mezigenerační rozpory, kteréž vlastnosti
a problémy nás také někdy jako lidi leckdy provázejí
a trápí. Proto si do dalšího roku přejme, jak již zmínil
starosta obce, toleranci, úctu, vzájemný respekt, uznání
a to nejdůležitější - zdraví a soudržnost! Společně jde
vše lépe a snadno.
František Valenta
kronikář obce

KRÁTKÉ ZPRÁVY
Služba Smart Info

Na www.obecmikulovice.cz/ zivotv-obci/informace-od-nas/ se můžete
zaregistrovat do služby Smart Info,
díky které vás můžeme informovat
prostřednictvím sms a e-mailů o
novinkách a dění v obci přímo do
vašeho telefonu nebo počítače. Jedná
se o bezplatnou službu, registrace je
rychlá a jednoduchá. Děkujeme!
Adéla Štanglová

Výběr poplatků v roce 2022

Každoroční záležitost výběru
poplatků za svoz odpadů a mazlíčky
se znovu blíží. Vybírat se bude
v termínu od 12.1. do 31.3. 2022.
Upřednostněte platbu převodem.
Číslo účtu naleznete na stránkách
obce, jako variabilní symbol
uveďte popisné číslo svého domu.

Během prosince bude i pevně
stanovena částka za poplatníka,
plné informace o výši poplatků se
k vám včas dostanou do konce
roku. Po provedení platby vám
budou doručeny známky a pytle.
V případě osvobození od poplatku
musí žadatel doložit každoročně
ověřený doklad o pobytu mimo ČR,
který je delší než 6 měsíců, stejně
tak u osob, které jsou celoročně
trvale v zařízení sociální péče
a zdravotnických zařízeních.
U psů poplatek za prvního psa 50,Kč, za druhého a každého dalšího
psa téhož držitele 125,- Kč.
Romana Součková
referent OÚ

Tíživé sociální situace

Nacházíte se v těžké životní situaci?
Potřebujte pomoci s péči o blízkého
a nevíte jak ji zajistit? Řešíte
ﬁnanční problémy? Nevíte si rady
s výchovnými problémy dětí? V
hledání řešení na podobné otázky
vám může pomoci sociální pracovník
z Magistrátu města Pardubic, který
může přijet k vám domů nebo si
domluvíte schůzku v prostorách obce
či magistrátu. Pomoc je poskytována
zdarma, dle platné legislativy a
standardů v sociální oblasti, při
zachování mlčenlivosti a GDPR.
Na některé životní situace člověku
nestačí vlastní síly, nebojte si říci o
pomoc pro sebe či své blízké.
Kontakt na sociálního pracovníka,
paní Borovičkovou:
andrea.borovickova@mmp.cz
tel. 466 859 850

STRATEGIE NAKLÁDÁNÍ S ODPADY
Zastupitelstvo obce Mikulovice projednalo prezentace
plnění předmětu smlouvy „Příprava strategických
dokumentů pro obec Mikulovice – EKOLOGIE“
dodavatelem ENVIPARTNER s.r.o.:
•
Strategie udržitelného rozvoje odpadového hospodářství
•
Strategie eliminace černých skládek
•
Koncepce boje se suchem
•
Koncepce hospodaření s dešťovou vodou,
prezentace plnění předmětu smlouvy „Příprava
strategických dokumentů pro obec Mikulovice –
EKOLOGIE“ dodavatelem EKOTOXA s.r.o.:
• Pasport veřejné zeleně a prezentace plnění předmětu
smlouvy „Příprava strategických dokumentů pro obec
Mikulovice – Zkvalitnění komunikace“ dodavatelem
Galileo Corporation s.r.o.:
•
Komunikační strategie
• Webový portál.
Tyto dokumenty jsou součástí projektu s názvem
Mikulovice – místo pro život, který je ﬁnančně podpořen z
prostředků EU a státního rozpočtu. V dnešním příspěvku
se zaměřím na první část projektu, a to EKOLOGIE.
Jedná se o základní plánovací dokument a zároveň
nástroj pro řízení rozvoje odpadového hospodářství v
obci. V analytické části se společnost soustředila zejména
na polohu a vybavenost obce, obyvatelstvo a bytovou
výstavbu. Byla zanalyzována základní charakteristika
odpadového hospodářství, produkce odpadu v obci a
prognóza další produkce odpadu.
V návrhové části se můžeme seznámit s přehledem
oblasti podpory odpadového hospodářství a navrženými
opatřeními. V oblasti propagace snižování produkce a
předcházení vzniku odpadu je doporučeno zapojení
školských zařízení, fyzická analýza sběru komunálního
odpadu. V oblasti infrastruktury odpadového hospodářství

je navrhováno vybudování sběrného dvora, rozšíření
a dovybavení sběrných hnízd, v oblasti optimalizace
systému pak navýšení četnosti přistavování kontejneru
na velkoobjemový odpad a optimalizace svozu nádob
na bioodpad. V implementační části jsou uvedena
jednotlivá opatření, která konkrétně formulují přístup
k naplnění strategické vize. Tato vize bude naplněna
realizací konkrétních rozvojových opatření, která jsou
tematicky řazena v prioritních oblastech. V rámci této
studie probíhalo v obci od 19. srpna do 18. října 2021
dotazníkové šetření. Průzkum sloužil za účelem zjištění
názoru občanů při přípravě strategie udržitelného rozvoje
odpadového hospodářství a eliminace černých skládek.
Obec má zájem při plánování rozvoje, hledání hlavních
problémů, formulaci možných řešení, rozhodování o
využití ﬁnančních prostředků obce zapojit obyvatele a
sladit představy o budování obce. Zapojení občanů tak
zkvalitní proces plánování a zajistí účelnější využití
prostředků při řízení obce. Z dotazníkového šetření
například vyplynulo, že v obci třídí alespoň jeden druh
odpadu všichni dotazovaní. Obyvatelé nejčastěji třídí
základní druhy odpadů, jako jsou papír, plast a sklo.
Nejméně tříděnými druhy odpadů jsou oleje, bioodpady
z kuchyně a kovy. Obyvatelé, kteří odpad netřídí, udávali
za hlavní důvod přeplněné kontejnery. Další připomínkou
bylo, že se v obci nenachází kontejnery na určité druhy
odpadů a nedostatek sběrných pytlů.
Já bych touto cestou srdečně poděkoval všem občanům,
kteří se dotazníkového šetření zúčastnili a dali tak najevo,
že jim není jedno, jak se s odpady nakládá a jak by si
představovali zajištění zlepšení a rozvoj odpadového
hospodářství v obci. Obec tak udělala první krok a nyní
ji čeká usilovná práce s realizací jednotlivých návrhů,
které povedou ke zlepšení stavu a zajištění podmínek
pro spokojený život našich spoluobčanů v obci.
JUDr. Michal Votřel, místostarosta

FOTBAL
Drazí fanoušci a hráči,
V roce 2021 se fotbalisté opět nemohli plně rozvíjet v
důsledku covidových opatření a byli nuceni omezovat
svou činnost.
Když se v letních měsících konečně opatření uvolnila
do bodu, v němž se mohlo začít plnohodnotně trénovat a
hrát, všechny věkové kategorie byly pro změnu oslabeny
o nemalé množství hráčů, a to především v důsledku
neaktivity během covidu a dále díky četným zraněním.
Kvůli nestálé sestavě jsme se nebyli schopni řádně
sehrát a vybojovali jsme tak pouze šest bodů, jež stačí
pouze na poslední místo. Ve stejném rozpoložení kromě
mužů skončili i mladší žáci, kteří skončili taktéž.
Naproti tomu tři ostatní kategorie si na podzim vedly
velice dobře. Dorostenci, starší žáci i přípravka do 11
let skončili na krásném třetím místě a zaslouží si velikou
pochvalu za veliké výkony v této těžké době.
Touto cestou bych chtěl za sebe i celý výbor klubu
poděkovat všem hráčům za jejich výkony, rodinám za
důvěru a fanouškům za podporu a trpělivost.
Doufám a věřím, že v jarní části se naše výkony
zlepší a budeme vám schopni předvést, co se během
zimní přípravy naučíme, pokud nám však nebude opět
překažena.
Za SK-1.FC Mikulovice
Martin Karlík

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ 2021
Dne 25. 11. 2021 proběhlo na obecním úřadě vítání
nových občánků. Kvůli protiepidemickým opatřením se
jako loni opět nekonalo v sále mateřské školy hromadně,
rodiče byli se svými ratolestmi znovu zváni na obecní
úřad individuálně. Celkem bylo takto letos přivítáno
12 dětí - 8 děvčátek a 4 chlapci. Rodičům byl předán
domovský list, jímž je stvrzeno domovské právo malého
občánka v naší obci.
Maminky obdržely
květinu. Událost fotograﬁcky opět zdokumentoval pan Michal
Kolář.
Romana Součková

SVATOVÁCLAVSKÝ KONCERT
Svátek svatého Václava jsme si mohli připomenout
v našem místním kostele, který je tomuto českému
patronovi zasvěcen. Byla možnost rozhlédnout se z
kostelní věže s krásným výhledem do daleka, slunečné
počasí přálo.
Na úvod svatováclavského koncertu P. Forbelský nabídl zamyšlení
nad
životem
sv.
Václava.
Jako panovník měl
moc, ale i odpovědnost.
Zodpovědnost by měla
moc vždy doprovázet.

Poté vystoupil pěvecký sbor Slavoj Chrudim pod
vedením sbormistra Zdeňka Kudrnky a za varhanního
doprovodu Petra Hostinského. Byl to hezký zážitek a
pohlazení po duši.
Kateřina Němcová

ČAS PŘEDVÁNOČNÍ
V současné době již druhý rok zažíváme různá omezení
běžného života, pociťujeme ztrátu kontaktu s přáteli a
blízkými a mnohem častěji než v minulosti prožíváme
také strach a někdy i smutek. My ve škole se snažíme,
aby všechny tyto okolnosti měly na děti co nejmenší
vliv. Aby děti měly radost z učení se, objevování nových
věcí, tvoření, získávání nových dovedností, hraní si a
setkávání se s kamarády, protože to všechno k dětství
patří v každé době, bez ohledu na politickou nebo
epidemiologickou situaci. Naštěstí se nám uzavření tříd
vyhýbalo až do poloviny listopadu, takže jsme kromě
učení stihnuli vyjet i na několik hezkých výletů.
Bohužel jsme opět přišli o tradiční akci o Adventní
neděle a ani jiné akce spojené s koncem roku se zřejmě
nebudou moci uskutečnit. Pevně ale věřím, že s novým
rokem se můžeme těšit na zimní školu v přírodě a s rodiči
se sejdeme na plese školy.
Vám dospělým přeji, abyste konec roku prožili ve
zdraví a v přítomnosti lidí, které máte rádi. Dětem přeji,
aby pro ně adventní čas plynul ve vůni cukroví, které
ujídají maminkám, ve světlech svátečně ozdobených ulic
a domů, a hlavně v nedočkavém těšení se na Ježíška.
My všichni si přejme rozbalit pod stromečkem dárek
v podobě doby méně covidové, doby vzájemné tolerance
a zdravého rozumu.
Klidné Vánoce a šťastný nový rok 2022.
Mgr. Martin Lukeš

VÁNOČNÍ ZAMYŠLENÍ
Rok co rok prožíváme nejen různá roční období, ale
i skutečnosti i události, které tato období charakterizují
a provázejí nás při jejich prožívání. Ač se pravidelně
opakují, jsou po každé jiná.
V posledních letech do všeho na celém světě zásadně
vstupuje i COVID se svými opatřeními.
V neděli 28. 11. jsme zapalovali první svíci na
adventní věnci a byla to příležitost, abychom se zastavili
a promýšleli, na co se těšíme – připravujeme? Tehdy v
Betlémě šlo o nový život – narozeniny. Díky epidemii se
denně také mluví v médiích o životě.
Advent může být příležitostí nejen k nakupování
dárků, ale především k uvědomění si, jaké dary máme
v podobě těch nejbližších: rodiny, přátel, sousedů,
spolupracovníků. A potom Vánoce mohou být časem a
místem, kde „doceňujeme“ a posilujeme pouta nejen v
rodině, abychom společně lépe zvládali situace, které
aktuální doba přináší.
Tato skutečnost - péče o „život“ vztahů - může být
potom tím největším darem, který nemůže ohrozit žádné
omezení a opatření.
Přeji všem čtenářům opravdu radostně a nadějně
prožitý čas!
P. Antonín Forbelský

OHLÉDNUTÍ ZA PODZIMEM
Po dvou letech se podařilo uspořádat oblíbený dětský
karneval v netradičním podzimním čase 19.9.2021.
Všichni příchozí měli radost, že se mohou spolu sejít,
popovídat a užít si hezké odpoledne. Z jasných důvodů
se akce uskutečnila venku na hřišti v Mikulovicích, kde
si děti užily odpoledne plné her a zábavy pod taktovkou
klubu Čtyřlístek. Stejně tak jsme rádi, že se podařilo
uspořádat v sobotu 23.10. 2021 druhé společné dlabání
dýní na hřišti. Počasí si s námi trochu zahrávalo, ale
radost všech zúčastněných, pohodová nálada a vůně
linoucí se z waﬂového stánku Zuzky Bihary přivolaly
na závěr odpoledne i sluníčko. Společně jsme vydlabali
86 dýní, které večer vyzdobily Mikulovice svým zářivým
světlem. Akce si můžete připomenout i na webu obce
ve fotogalerii. Děkujeme všem, kteří přišli, protože pro
pořádající je hojná účast vždy tou největší odměnou.
Přejeme hezký předvánoční čas a těšíme se na setkání
v roce 2022!
Stáňa Kašparová, Zuzka Bihary a Adéla Štanglová

FOTOREPORTÁŽ Z NAŠEHO
PODZIMU
Dětský karneval

Dlabání dýní

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2022
Doufáme, že letos k Vám tři králové budou moci přijít
tak či tak. Malý i velcí koledníci jsou připraveni dům
od domu přinášet radost a boží požehnání, netradiční
okolnosti však vyžadují i netradiční řešení, stejně
jako vloni jsme připraveni také na online koledování,
připravujeme statické pokladničky do obchodů
a institucí. Náš společný cíl zůstává stále stejný – spolu
s Vámi pomoci lidem v nouzi.
V Mikulovicích hledáme organizátora Tříkrálové
sbírky, malé i velké koledníky a možnosti umístění
statických pokladniček. Miloš Lášek, koordinátor
Tříkrálové sbírky Oblastní charity Pardubice, bude rád
za Váš telefonát či mail.
730 572 959, dobrovolnik@charitapardubice.cz.
Tříkrálové koledníky můžete na začátku nového roku
potkat od 1. do 16. ledna. Děkujeme, že nám pomáháte
pomáhat.
Bc. Jan Lohynský

Sázení stromů pod kostelem

Zdobení vánočního stromu

NADCHÁZEJÍCÍ UDÁLOSTI
Betlémské světlo

...přichází k nám do Mikulovic. Již se stává tradicí, že
“betlémské světlo” přivezené skauty až z Betléma je
možné si odnést na Štědrý den i z našeho kostela sv.
Václava. I letos 24.12.2021 v čase 14:00 -14:30 bude k
dispozici v kostele, vlastní nádoby s sebou.

Předvánoční koncert

Dne 19.12. od 17:00, vystoupí pěvecký sbor Slavoj
Chrudim v kostele svatého Václava v Mikulovicích pod
vedením sbormistra Zdenka Kudrnky.
Varhanní doprovod: Ondřej Mejsnar. Na programu
budou duchovní, adventní a vánoční skladby.

Zpívání u jesliček

Bude se konat 25.12.2021 v 11:30 v kostela sv. Václava
v Mikulovicích, přijďte si také zazpívat koledy.

Vánoční strom škole daroval pan Josef Procházka
z Mikulovic, za což mu patří poděkování!

Vánoční bohoslužby v kostele

Pátek 24.12. Štědrý den 22:00 hod.
Sobota 25.12. Hod Boží 10:30 hod.
Neděle 26.12. Svatá Rodina 10:30 hod.
Všechny události se budou konat dle aktuálních
vládních epidemiologických opatření!
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