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Vážení spoluobčané, milí sousedé,
dostává se vám do rukou první číslo čtvrtletníku „ Pětilístek“, který pro vás, občany, vydává
od letošního roku 2019 nově zastupitelstvo obce Míčov-Sušice. Cílem zpravodaje je zvýšit informovanost
našich spoluobčanů, dozvědět se o dění v obci , činnosti nového zastupitelstva, jednotlivých složek
působících v obci, plánovaných investičních a kulturních akcích a získat důležité aktuální informace pro
každého z nás. Jsme si vědomi toho, že ne všichni občané využívají přístup k www.stránkám naší obce či
čtou informace ve vitrínách instalovaných v jednotlivých obcích a rádi bychom umožnili všem občanům,
právě prostřednictvím našeho zpravodaje, lepší přístup k informacím. Proč zrovna název „Pětilístek“?
Nechceme upřednostňovat žádnou obec, proto jsme spravedlivě zvolili univerzální název zahrnující všech
pět obcí: Míčov, Sušice, Zbyslavec, Jetonice a Rudov. Zpočátku bude zpravodaj vycházet čtvrtletně a
pokud vám bude vyhovovat, lze jeho frekvenci do budoucna zvýšit.
Dovolte mi tedy, abych vám jménem zastupitelstva obce popřála vše nejlepší v novém roce 2019,
mnoho štěstí, zdraví a příjemné chvilky strávené, třeba nad šálkem kávy, s naším Pětilístkem.
Mgr. Sylva Bořková, místostarostka obce

Vážení spoluobčané,
vstoupili jsme do nového roku 2019, máme před sebou spoustu práce, nových plánů a několik dlouhodobě
plánovaných nebo v předešlém roce nedokončených akcí, které čekají na své dokončení či svou realizaci.
Doufám, že se nám je podaří v co největší míře plnit, vydání tohoto čtvrtletníku je jedním z nich.
V tomto roce bude patřit mezi nejvýznamnější investici řešení problému s chybějící vodou v obcích
Jetonice a Rudov, kde vzhledem k suchým rokům dochází opakovaně k vysychání stávajících vodních
zdrojů. V současné době tedy řešíme způsob, kterým dostat vodu k obyvatelům. Jako nejrelevantnější
způsob se jeví vybudování vrtu s jímkou na vodu a rozvod k jednotlivým nemovitostem. Zde budeme
žádat o dotaci. Bude zde také třeba součinnost obyvatel obcí. Další větší investicí je vybudování
zpevněných ploch pro kontejnery na tříděný odpad, oprava čekárny v obci Sušice, nová čekárna v obci
Zbyslavec, vybudování schodiště ke hřbitovu, rekonstrukce hráze rybníka v Jetonicích. V obci Jetonice
dojde také v průběhu roku 2019 ke kompletní rekonstrukci rozvodů NN (elektřina), poté budou v obci
umístěna nová svítidla VO. V obcích Rudov a Jetonice také nově vzniknou turistická odpočinková místa.
V záměru je také oprava vývěsních vitrín na Míčově. A další akce, o kterých budeme informovat na
vývěsních tabulích, úřední desce, na internetu a formou tohoto čtvrtletníku.
Na základě dobrých získaných zkušeností s panem farářem, panem Vrbiakem, který ochotně na naši
prosbu přijal účast na Adventním koncertu v místním kostele, posvětil adventní věnec a pronesl několik
adventních slov k zúčastněným občanům, bychom chtěli pokračovat ve spolupráci s jeho osobou a
projednat i další záležitosti týkající se místního kostela sv. Matouše.

V sobotu 9.února 2019 se koná tradiční masopustní Maškarní průvod obcemi Míčov a Sušice. Akce
začíná ve 13.00 hod u Míčovské hospůdky. Večer pokračuje ve 20.00 hod taneční zábavou s kapelou
PUNC. Všichni občané jsou srdečně zváni. Přijďte se s námi pobavit a poveselit v masopustním reji.
V sobotu 16. března zveme všechny do místní Míčovské hospůdky na zabijačkové hody, bližší informace
budou zveřejněny na plakátku a www. stránkách.

Za rok 2018 byla místní jednotka povolána k 11výjezdům. Z těchto 11 výjezdů jsme byli povoláni dvakrát
k dopravní nehodě, z toho jedna byla mezi Míčovem a Zbyslavcem, druhá mezi Sušicemi a Vyžicemi.
Dvakrát jsme zasahovali při požáru lesního porostu na Rudově, dále také při požáru kontejneru na
Zbyslavci. Zbytek výjezdů, ke kterým jsme byli povoláni, byly technické pomoci na úklid popadaných
stromů do vozovky.
V průběhu roku 2018 mělo naše SDH dost práce - jako první jsme pomáhali uklízet vánoční strom. Dále
jsme připravovali vozidlo na STK a poté provedli STK vozidla. Provedli jsme údržbu hydrantů v obcích
Míčov, Sušice a Zbyslavec. Také jsme čistili mostek na Zbyslavci. Provedli jsme sběr železného šrotu.
Účastnili jsme se soutěží v Načešicích, v Heřmanově Městci, v okreskové soutěži a poprvé uspořádali
soutěž na Míčově „O pohár starosty obce“. Zároveň bylo naše SDH vyvoláno i k trochu jiné soutěži, a to
k vytvoření hasičského videa při "zásahu", to se nám ale nepodařilo, a tak jsme kupovali sud pro SDH
Načešice, kteří nás k tomuto vyzvali. Ale i tak se musí Načešicím přiznat, že na nás byli hodní, i když
jsme úkol nedokázali splnit, tak jsme alespoň pomohli na pozvání Načešic sud vypít. Po celé léto jsme
dováželi vodu do obecních studní a zároveň jsme udržovali pořádek v okolí hasičské zbrojnice, udržovali
jsme hasičskou techniku, kterou jsme zároveň předváděli na Dětském dnu, jehož jsme se jako SDH
účastnili. Pomáhali jsme naší obci s kácením, převozem a umístěním vánočního stromu. Též jsme se
účastnili a pomáhali při rozsvícení vánočního stromu. Uspořádali jsme pro místní děti 6. ročník
Mikulášské nadílky.
Za SDH Jiří Dostál ml. - velitel hasičů

Podzimní sezóna byla po dlouhé době úspěšná, kdy jsme skončili na 2. místě s 25 body z 11 zápasů se
skóre 28:9. Jako nejdůležitější bylo posílení na postu brankáře, kde jsme několik let neměli oporu, a
chytal, kdo mohl, spolehlivá obrana, posílení zálohy a útoku. Základním kamenem byla účast na
trénincích s průměrem 10-12 lidí. Po zaslouženém odpočinku začínáme zimní přípravu a těšíme se na
první jarní utkání na hřišti lídra
z Načešic, a to v sobotu 6.4.2019
od 16:30. První domácí zápas
pak bude s týmem z Městce
v sobotu 13.4.2019 od 16:30, tak
nás přijďte podpořit. Určitě
budeme také hledat nové hráče,
které baví fotbal a rádi si kvalitně
zatrénují. Děkujeme za podporu
všem funkcionářům, fanouškům,
rozhodčím za většinou fair play
zápasy a za hru soupeřům.
Tatran Míčov ole!

Založení nového spolku S-STOP
Na sklonku loňského roku se uskutečnila zakládající schůze nového spolku. Spolek pro sport, turistiku a ochranu přírody sdružuje lidi, kteří mají zájem o zlepšování podmínek pro život v našich obcích a jejich okolí. Plánování akcí pro tento
rok je v plném proudu. Díky podpoře vedení obce bude spolek sdílet informace i
na stránkách 5tilístku a webu obce. Z oblastí, ve kterých se chce spolek angažovat, stojí určitě za zmínku likvidace černých skládek, mapování, obnova a údržba
pramenů a studánek, podpora všech aktivit pro zadržení vody v přírodě, osvětová
a vzdělávací činnost včetně propagace našich obcí. Pořádaných akcí se bude moci
zúčastnit každý, aniž by byl členem spolku. Některé z připravovaných akcí by
měly být koncipovány jako rodinné, pro příjemné trávení volného času pro celou rodinu. Je toho mnohem
víc a tak spolek připravuje spolupráci s dalšími subjekty s podobným zaměřením, dále s CHKO Železné
hory, s Lesy ČR, s Klubem českých turistů a s dalšími partnery. Spolek S-STOP, jak se zkráceně bude
označovat Spolek pro sport, turistiku a ochranu přírody, je otevřený pro všechny, nejen pro trvale bydlící
v obcích našeho 5tilístku. Každý, kdo má zájem pomoci přírodě nebo zlepšit vzhled a životní podmínky
našich obcí nebo jen smysluplně trávit volný čas, je srdečně vítán. Budeme se těšit.
Jménem spolku Tomáš Horáček, předseda výboru.

Úřední hodiny OÚ: z důvodu přehlednosti byly úřední hodiny obecního úřadu změněny na jednotnou
dobu, a to každé pondělí od 17.30 - 19.30 hodin
Poplatky pro rok 2019
Schválený poplatek za odpady na rok 2019 je 500,-Kč na trvale hlášeného obyvatele a 500,-Kč na
rekreační objekt.
Pytlový svoz tříděného odpadu umístěte večer nebo ráno ve svozový den v zavázaném pytli označeném
štítkem před svůj dům a o jeho odvezení se postará firma. Pokud vám dojdou pytle, můžete si náhradní
vyzvednout na OÚ. Termíny svozů v r. 2019: 31.1, 14.2., 28.2., 14.3., 28.3., 11.4., 25.4., 9.5., 23.5., 6.6.,
20.6., 4.7., 18.7., 1.8., 15.8., 29.8., 12.9., 26.9., 10.10., 24.10., 7.11., 21.11, 5.12. a 19.12.
Poplatek za psa zůstává ve stejné výši, t.j. 70,-Kč za jednoho psa a 100,-Kč za každého dalšího psa.
Poplatky je možné uhradit přímo na OÚ Míčov-Sušice v úředních hodinách, každé pondělí od 17.30 19.30 hod. nebo pomocí internetového bankovnictví, případně z pobočky vaší banky přímo na bankovní
účet OÚ. V případě využití platby na účet je nutné uvést správný VARIABILNÍ SYMBOL, který se skládá
z prvních dvou čísel, které rozlišují jednotlivé místní části + číslo popisné nebo evidenční. Míčov 10,
Zbyslavec 20, Sušice 30, Jetonice 40, Rudov 50 (např. pro č.p. Míčov 32 by byl VS 1032 + uveďte pro
přehlednost své jméno. Číslo účtu obce Míčov-Sušice je 10725531/0100.
Místní knihovna : Pro milovníky knih je v provozu místní knihovna na OÚ V Míčově, do které jsou
kromě vlastních knih zapůjčovány knižní tituly v rámci výměnného fondu Knihovny Chrudim, díky
němuž knihy pravidelně obměňujeme. V současné době je tu k dispozici cca 400 svazků knih a desítky
časopisů. Rádi bychom zvýšili čtenářský zájem občanů a návštěvnost knihovny. Pro všechny
zaregistrované čtenáře nabízíme možnost zamluvení knihy, objednání z chrudimské knihovny, u seniorů
možnost donášky knih do domu. Je možné nahlížet do databáze knih ONLINE, kde si lze vyhledat knihu
prostřednictvím ONLINE katalogu. Popřípadě knihu objednat tel. na čísle 722 937 124 (u místostarosty
obce Mgr.Sylvy Bořkové, která objednávku vyřídí). Provoz knihovny: 17.00 - 19.30 hod. Roční
registrační poplatek je 50,-Kč.
Informace pro nájemce hrobových míst na hřbitově v Míčově: Oznamujeme majitelům hrobů na
veřejném pohřebišti v Míčově, že se od 1.1.2019 uzavírají nové nájemní smlouvy a bude se vybírat
nájemné z hrobových míst (týká se pouze smluv, jejichž platnost vypršela k 31.12.2018). Nájemcům
budou účtovány poplatky za nájem hrobových míst na období 1.1.2019 - 31.12.2028 (smlouvy se uzavírají
na 10 let)
malý hrob - 2m2 - 660,-Kč, velký hrob - 4m2 - 720,-Kč
Nájemní smlouvu je možné uzavřít na OÚ nebo po dohodě na tel.: 722 937 124 či na e-mailu:

místostarosta @micov-susice.cz požádat o zaslání nájemní smlouvy poštou.
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