3 / 2021
10.září 2021

y Vážení spoluobčané, milí sousedé,
s blížícím se podzimem přinášíme do vašich domácností již 3.číslo letošního Pětilístku, abychom
zhodnotili uplynulé období v naší obci a zároveň informovali všechny občany o všem, co se děje v naší
vesničce.
Letošní léto si s námi, co se týče počasí, dosti pohrálo. Zažili jsme několik tropických dnů vyúsťujících
v slabší i silné bouřky, ale i častější deštivé dny s postupným ochlazováním a klesáním teplot. Zkrátka,
počasí plné extrémů, s obavami jsme sledovali řádění tornáda na Moravě a vzpomenuli na loňskou
povodeň v naší obci, jejíž následky se ovšem s těmi moravskými nedají srovnávat.
Na druhé straně jsme si díky rozvolňujícím opatřením mohli více užít přízně sousedů, prožít příjemné
chvíle se svými příbuznými či strávit dovolenou v Česku či některých bezpečnějších destinacích ve světě
díky testování a proočkování většiny občanů. Jsme rádi, že jsme mohli uskutečnit naplánované akce pro
naše občany, kvůli covidovým opatřením a dlouhé odmlce nám všem společně strávené chvíle již velmi
chyběly. Přejeme vám, abyste si užili nadcházející „babí léto“, které nás dle předpovědi počasí ještě čeká,
a nad šálkem kávy si zpříjemnili chvilky naším Pětilístkem.
Mgr. Sylva Bořková – místostarosta obce

Vážení spoluobčané,
I v tomto vydání Pětilístku se Vám pokusím přiblížit aktuální dění na obecním úřadě a v našich
obcích.
Nadále pokračují přípravné práce pro realizaci vrtu v obci Jetonice, v současné době se řeší administrativa
spojená s napojením pozemku 51/1 v Jetonicích, na němž bude celý vrt a veškeré příslušenství umístěno
k síti elektrické energie. Jsou vyhotoveny veškeré potřebné dokumentace, žádost o připojení je podána
vlastníkovi distribuční sítě, tedy společnosti ČEZ Distribuce a.s. Po schválení naší žádosti a připojení
pozemku budou následovat další stavební práce, samozřejmě bude záležet také na tom, co nám počasí
dovolí. Stavba vrtu a úpravy v obci Rudov byla definitivně ukončena. Náklady na dokončené práce na
tomto vrtu uhrazeny. Ještě dle dodatku ke smlouvě o „Realizaci vrtu v obci Rudov“, a s ohledem na
dotační podmínky, dojde k likvidaci vybudovaného průzkumného vrtu. I když k realizaci vrtu v Rudově
nedošlo, náklady na již provedené práce, včetně sanace průzkumného vrtu jsou z 80 % hrazeny dotací.
Dále od podzimu opět pokračují terénní práce v obci Míčov související s novým mapováním. Většina
vlastníků nemovitostí v Míčově již obdržela dopis z Katastru nemovitostí s informacemi, kdy bude
v řešení právě jejich nemovitost. Vy, co jste ještě tuto zprávu neobdrželi, ji můžete očekávat v horizontu
14 dní. Během letních prázdnin se pracovnice katastrálního úřadu v obci nepohybovaly, důvodem je
mimo dovolených i to, že zpracovávaly již sesbíraná data a informace.
Aktuálně také probíhá tvorba nových obecně závazných vyhlášek, které nahradí stávající. Jedná se o
vyhlášku, kterou se určuje výše poplatku za odpady v roce 2022. Předem uvádím, že se rozhodně
neuvažuje o zdražování. Důvodem změny vyhlášky je především změna v zákoně o odpadovém
hospodářství. Dále pak aktualizace vyhlášky o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí.
Poslední je zcela nová vyhláška, týkající se údržby zeleně na pozemcích soukromých vlastníků. Důvodem
je v tomto případě to, že obec na vlastní náklady udržuje množství pozemků, které jsou v soukromém
vlastnictví nebo vlastnictví jiných organizací. Problémem je také to, že při neúdržbě, především tedy
nesečení travnatých ploch, dochází k zaplevelení a poškozování sousedních pozemků. Tyto vyhlášky
budou schváleny do konce tohoto roku na nadcházejících veřejných zasedáních. Nejbližší termín
veřejného zasedání je stanoven na čtvrtek 14.10.2020 od 18 hodin. Oproti původně plánovanému
termínu došlo k posunutí o týden, důvodem je konání volem do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve
dnech 8. – 9.10.2021.
Další novinkou po posledním veřejném zasedání je účast naší obce v soutěži ,, O řešení posouvající obce
do roku 2030“, kam jsme se na základě doporučení Sdružení místních samospráv a následně schválením
zastupitelstvem přihlásili s kompletní výměnou svítidel veřejného osvětlení, které u nás proběhlo před
několika lety.
Na závěr bych rád poděkoval všem, kteří se jakkoliv podílejí na chodu obce, všímají si i svého okolí mimo
hranic svého pozemku. Děkuji všem, kteří pomohli opět nastartovat život v naší obci po uvolnění vládních
restrikcí, ať už pomocí při uskutečňování kulturních a společenských akcí, tak i těm, kteří se neváhali
zúčastnit a podpořit tak dění v naší obci. O proběhlých i plánovaných akcích se dočtete níže. Pevně
doufám, že se situace z loňského podzimu nebude opakovat, a my se budeme moci potkávat častěji.

Ohlédnutí za uskutečněnými akcemi:
,,Letní akce s kapelou Polarita"
V sobotu 26.června na hřišti na Míčově proběhla vydařená kulturní akce na hřišti TJ TATRAN Míčov, mimo
jmenované kapely POLARITA byla k vidění a poslechu také bubenická show v podání MIKA RONOSE. Po
celou dobu zde byla široká nabídka kvalitních vín z vinařství s. Florian Bzenec. Občerstvení bylo zajištěno
z kiosku TJ TATRAN Míčov. Pro děti byly po celé odpoledne k dispozici skákací hrady a spousta dalších her.
Počasí nám tentokrát přálo, a tak i počet návštěvníků této akce dosáhl 300 osob, z toho zhruba 60 dětí.

Zájezd do Kroměříže na výstavu FLORIA 2021 – 7.srpna
Kolem 6.45 hodin jsme opouštěli vesnici po nastoupení všech výletníků - a hurá směr Kroměříž! Počasí
slibovalo krásný slunný den, a cestu přes Mohelnici, Olomouc až do Kroměříže se zastávkou na benzinové stanici jsme zvládli bez problémů. V Kroměříži jsme hladce předložili již předem zakoupené vstupenky a, dle zájmu každého výletníka, postupně procházeli areál výstaviště. Měli jsme možnost prohlédnout si i nakoupit z nabídky okrasných rostlin, bylinek, kaktusů a sukulentů. Řada prodejců nabízela i řemeslné výrobky a běžné spotřební zboží. Jen škoda, že kvůli epidemiologickým opatřením byly uzavřeny
vnitřní prostory výstaviště, aby se dodržela patřičná bezpečnostní nařízení. V prostorách tržiště si mohli
zájemci prohlédnout i moderní a historickou zemědělskou techniku, navštívit výstavu drobného zvířectva (domácích králíků, zakrslých králíčků, holubů, domácí drůbeže) a okrasného ptactva. Většina výletníků poobědvala v areálu výstaviště a před ostrým poledním slunkem se snažila chránit ve stínu na lavičkách. Přitom mohla sledovat či poslouchat nabízený kulturní
program. Před 14.00 hodinou jsme opustili areál a společně
se vyfotografovali před výstavištěm.
Výletní program byl obohacen o návštěvu Květné zahrady
v Kroměříži, která byla společně s Podzámeckou zahradou
a kroměřížským zámkem zapsána v roce 1988 na Seznam
světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Jedná
se o unikátní zahradní dílo, které nechal vybudovat ve 2.pol.
17. stol. olomoucký biskup Karel z Lichtensteinu. V centru
zahrady stojí osmiboký pavilon – Rotunda. Jednu stěnu zahrady tvoří kolonáda – galerie celofigurálních antických
soch, mužských i ženských. Prošli jsme rozsáhlé zahradní prostory osázené pestrobarevnými květinami,
vyzdobené květinovými nádobami, zahradními altánky, vodními fontánami, klidnými zákoutími a cestičkami poskytujícími příjemný stín ve slunném dni.
Po půl čtvrté odpoledne jsme opouštěli Kroměříž. Při zpáteční cestě jsme se u Mohelnice zastavili v prodejně tvarůžků, abychom nakoupili Olomoucké tvarůžky a jiné podobné dobroty a dostatečně „provoněli prostor autobusu“. Domů jsme se vrátili v podvečerních hodinách příjemně unavení.

•

Setkání seniorů – 24.července 2021

Po roční odmlce způsobené coronavirovými opatřeními jsme měli možnost opět uspořádat pro naše seniory setkání v místním KD. I když stále platila jistá omezení při pořádání hromadných akcí uvnitř prostoru, nic nebránilo našim občanům, aby si přišli popovídat se svými sousedy, poslechnout si tóny hudební skupiny SAFYR a celkovou náladu si zpříjemnit drobným občerstvením a šálkem kávy či jiného lahodnějšího moku. Domů odcházeli účastníci akce s květinou a drobným dárečkem, které pro ně připravil
Obecní úřad.

•

Posvícenská zábava s kapelou SATURNI
Tradiční posvícenská zábava se letos uskuteční v sobotu 25. září v sále KD v Míčově, letos
s heřmanoměsteckou kapelou Saturni. Začátek je ve 20:00 hodin.

•

Volební menu
V sobotu 9.10. od 11:00 hodin v Míčovské hospůdce

•

Místní hospůdka zve všechny zájemce na Svatomartinskou husu, a to v sobotu
6. listopadu 2021.
Objednávky se přijímají v míčovské hospůdce.
Více informací najdete včas na stránkách obce
www.micov-susice.cz.

Poděkování
•

Děkuji Obecnímu úřadu Míčov-Sušice za gratulaci u příležitosti mých jubilejních
narozenin a předání balíčku s květinou. Byla jsem potěšena a ráda jsem si
popovídala se zástupci OÚ.
Ještě jednou děkuji a přeji mnoho úspěchů.
Jaroslava Moravcová - Míčov

Železné hory očima malířů
•

Vedle velkých malířů české krajiny, jako byli například Antonín Slavíček či Antonín Chitussi,
zachytil ve svých obrazech krásu krajiny Železných hor i Jindřich Prucha (1886-1914) - český malíř,
portrétista a významný kolorista. Pruchovo dílo je úzce spojeno s prostředím Železných hor, vždyť
například na Župandě, samotě nad obcí Běstvina v Železných horách namaloval významná díla
jako např. „Vnitřek bukového lesa“, „Májový den“, „Před bouří“. Připomeňme obrazy „Chrudimka
u Hoješína“, „Podobizna učitele Zavadila“ či obraz „Míčov“, který Jindřich Prucha namaloval
v roce 1913. Snad náš čtenář při pohledu na tento obraz zachytí místo, kde malíř své dílo
namaloval.

Desetidílný cyklus „Jaro v Železných horách“, „Chalupy v Železných horách“. Je nesmírná škoda, že tento
talentovaný malíř v roce 1914 padl na haličské frontě u obce Komarovo a ve své tvorbě tak nemohl
bohužel pokračovat.
(Z knihy „Jindřich Prucha v dopisech a vzpomínkách“, uspořádal Zdeněk Sejček, vydáno v Praze 1988,
nakladatelství Odeon. Kniha je koncipována formou vzpomínek Pruchovy sestry Vojslavy i rodinné a
ostatní korespondence).
Děkujeme za zapůjčení knihy paní Naděždě Trojanové ze Sušic. (pozn. Redakce) .

•

Zároveň paní Trojanová zapůjčila do Pětilístku archivní snímky místních hasičů a archivní snímek
míčovské třídy.

Archivní snímek hasičů v obci Sušice
1.řada nahoře zleva: p. Grof, p. Zemek, p.Holub, p. Kučera Antonín, p.Josef Mrázek, p. Jiří Trojan, p. Kepr
ml.
2.řada dole zleva: p.Hronek, p. Kučera Stanislav, p. Koreček Václav, p. Kepr st., p. Brom

Foto školní třídy IV.B z Míčova
r. 1946-1947

• Místní knihovna
Vážení čtenáři,
do míčovské knihovny byly převedeny další knihy z Městské
knihovny Chrudim, které byly zaevidovány. V současné době eviduje
naše knihovna 518 katalogizovaných knižních jednotek, které
nabízíme místním čtenářům. Z nově zaevidovaných knih lze
nabídnout našim čtenářům naučnou literaturu pro dospělé – knihy
o zahradě, o jehličnanech, o pěstování pokojových rostlin, pro
kuchařky recepty do kuchyně – oblohy a zdobení, příprava zeleniny, encyklopedie o zvířatech, kniha
„Nejkrásnější města světa“. Možná vás zaujme titul knihy „Tajemství českých kronik“- Čornej P., „Tajné
cesty do vesmíru“ od G.F.Stanglmeiera, „Obrazové dějiny umění“, knihy o pravěké přírodě či „Velká kniha
o jménech“. I milovníci detektivek si přijdou na své. Všechny tituly jsou uvedeny v katalogu knihovny, do
kterého můžete nahlédnout a knihu si u nás vypůjčit. Přejeme příjemný čtenářský zážitek. (Půjčovní doba
knihovny Míčov : Pondělí 17.00 – 19.30 hodin)
Za míčovskou knihovnu Mgr. Sylva Bořková

•

Volby do Poslanecké sněmovny České republiky se konají v pátek 8. října a sobotu 9. října 2021. První
den probíhá hlasování od 14:00 do 22:00, druhý den od 8:00 do 14:00 hodin. Volební místnost je
umístěna tradičně v zasedací místnosti obecního úřadu Míčov-Sušice.
Ze závažných důvodů (např. zdravotní stav) můžete požádat obecní úřad nebo okrskovou volební komisi
o umožnění hlasování mimo volební místnost.

• Hledáme vánoční strom
Na náves do Míčova hledáme pravidelně rostlý
jehličnan o výšce přibližně 10 - 15 metrů. Strom
by měl být dobře dostupný pro těžkou techniku,
ale dokážeme si poradit i s méně přístupným
terénem. Pokud vlastníte pěkně rostlý strom a
máte zájem ho věnovat pro vánoční výzdobu obce
na dobu adventu, směřujte prosím vaše nabídky
na obecní úřad, mob.: 602 644 201, e-mail:
obecniurad@micov-susice.cz
Poté, co darovaný strom doslouží svému účelu
jako součást vánoční výzdoby, bude v případě
zájmu dřevo vráceno dárci.
Rozsvěcení vánočního stromku proběhne i letos o prvním adventním víkendu, konkrétně v sobotu 28.
listopadu.

První mistrovské utkání tentokrát již ve spojení SK Prachovice a TATRAN Míčov proběhlo o poslední
srpnové sobotě na domácím hřišti v Míčově proti týmu z Bořic. O branky v tomto zápase nebyla nouze,
konečný výsledek tohoto zápasu 7:3.
Další zápas proběhl v neděli 5. září od 17 hodin na hřišti v Zaječicích.

22. minuta zápasu Míčov-Bořice ( Míčov vede 3:0), výsledek zápasu 7:3. Gratulujeme!!!

Vlaštovky u obecního úřadu čekající na společný odlet

Rozkvetlé lekníny na sušickém rybníku

Fotografie pořízeny v září 2021

Sportovní odpoledne pro děti a program pro
dospělé s hudební skupinou Polarita

Redakční rada:

Šimon Milan - odpovědný za tvorbu tisku + foto snímky
Mgr. Bořková Sylva – odpovědná za tvorbu tisku + vlastní příspěvky
Horáček Tomáš – logo zpravodaje
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