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V měsíci červnu vám chceme rozšířit okruh turistických cílů na území našeho regionu. Tímto cílem by mohly být Mikulovice (u Pardubic), které patří do turistických cílů mikroregionu „Za letištěm“. V rovinatém terénu dobře využijete cykloturistiku, dozvíte se něco zajímavého z obrany státu a historie Mikulovic. Energii čerpejte v infopointovém domku v Ostřešanech a Mikulovicích. Na některou další akci se nechte zlákat
z kulturního kalendáře na webových stránkách MAS Železnohorský region. www.zeleznohorsky-region.cz

ZAHÁJENÍ SEZÓNY NA
POZOROVATELNĚ „IVANA“
Pozorovatelna civilní obrany u Mikulovic s krycím
jménem „Ivana“ (vybetonována roku 1964) je jedna ze
dvou pozorovatelen na území České republiky, která je
dobově vybavená a přístupná veřejnosti jako muzeum.
Pozorovatelna právě v červnu zahajuje svoji sezónu a to 5. 6. v 9.00 a 6. 6. v 16.00. Na povrchu je
možno spatřit pouze zvon a vchodovou šachtu. Zbytek
objektu se nachází pod povrchem, aby odolal vlivům
případné tlakové vlny po výbuchu a následné radiace.
Pozorovatelna Civilní obrany se nachází na Mikulovickém kopci a je v majetku obce Ostřešany, pro kterou
ji spravuje Military klub Ostřešany, z.s. Ve dnech jejího
otevření je možné si ji společně s průvodcem prohlédnout plně vybavenou. Konají se zde i různé vojenské
akce, při kterých je zde vystaven i vojenský vozový park.
Otvírací doba je vždy zveřejněna na Facebooku
a webových stránkách.
Facebook: Pozorovatelna Civilní obrany
telefon: 739 635 372 (p. Hlaváček)
https://military-klub-ostresany9.webnode.cz/pozorovatelna/

MIKULOVICE
Celá obec a okolí je významnou archeologickou lokalitou. V Blatě byly objeveny pozůstatky celé vesnice
a v místní cihelně nalezena kostra nosorožce srstnatého, který vyhynul před 8 tisíci lety! V současné době
se stále objevují četné nálezy z doby kultury únětické,
lužické a římské. První písemná zmínka o obci je z roku
1384. Dominantou nejen obce, ale i okolí je kostel sv.
Václava. Historie kostela sahá před rok 1387. Roku 1648
byl však švédy vypálen. Současná barokní podoba kostela pochází z let 1768–69. Nejstarší památkou, která se
v kostele nachází je cínová křtitelnice z roku 1487. Kostel je cílem vycházek, odpočinku a rozjímání při pravidelných bohoslužbách. V nočních hodinách dominanci
kostela podtrhuje jeho zdařilé osvětlení.
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