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Vážení spoluobčané, milí sousedé,
máme za sebou nelehké období, které bylo zkouškou nás všech, období, které s sebou přineslo
chvíle naplněné pocity obav, nejistoty a strachu o své zdraví a zdraví svých nejbližších, pocity odloučení
či nuceného přizpůsobení se nouzovým opatřením proti šíření koronaviru. Na druhé straně ale i období
naplněné lidskou solidaritou, vzájemnou pomocí a ohleduplností. Poděkujme všem lidem, kteří přispěli
svou pomocí v této nelehké době a respektováním nutných opatření přispěli k e klidnému průběhu
nouzového stavu.
Stejně jako v ostatních koutech naší země, jsme i my přistoupili k vlastnímu šití roušek či nákupu
ušitých roušek, které jsme mohli získat v místní prodejně a nemuseli pracně shánět jinde. Lidé se naučili
respektovat pokyny v místním obchůdku, dodržovat rozestupy, a díky dostatečně zásobené místní
prodejně jsme přežili nejhorší dny bez větších rizik. O seniory se dokázali postarat nejbližší příbuzní, tak,
aby nebyli vystaveni přímým rizikům nákazy. Také obec nabídla seniorům, kteří neměli možnost pomoci
blízké osoby, zajištění nákupů či dopravy k lékaři. Pro případ potřeby obec nakoupila 40 respirátorů
FFP2, dezinfekci pro občany trvale žijící v obci v počtu 108 ks nákladem cca 20.000,-Kč, kterou
distribuovala mezi občany. Ve spolupráci s hasičským sborem z Prachovic byla provedena opakovaná
dezinfekce veřejných prostranství a rizikových míst v obci.
I když zdánlivě dění v naší obci přešlo do klidového režimu, zrušily se veřejné kulturní akce, lidé se
nemohli shromažďovat, uzavřena byla místní hospůdka i knihovna pro čtenáře, hřiště TJ Tatranu
opuštěně čekalo na své hráče i fanoušky, přesto se pokračovalo v chodu naší obce a „doba nouzová“ se
využila k různým opravám a investičním akcím, které vzhledem k termínu bylo třeba realizovat.
S úlevou se postupně probouzíme do normálního života, přesto opatrnosti nikdy nezbývá. Přejme si
společně, abychom pomaličku „oživovali i veškeré dění naší obce“ a Pětilístek je jednou z vlaštovek, jak
se dozvědět, co je v naší obci nového a co nás v nejbližší době čeká.
Mgr. Sylva Bořková – místostarosta obce

Vážení spoluobčané,
v prvním letošním vydání Pětilístku, který vycházel 13. března, jste se dočetli o spoustě
naplánovaných investičních a kulturních akcí. Bohužel již o den dříve, 12. března, byl v České republice
vyhlášen nouzový stav a následně o tři dny později také karanténa. Já zde budu zmiňovat pouze
zásadnější investiční akce, o těch kulturních se dozvíte na dalších stránkách.
I přes tuto situaci jsme pokračovali bez přestávky v práci. Začátkem dubna jsme od Státního fondu
životního prostředí České republiky obdrželi Rozhodnutí o poskytnutí finančních prostředků na
vybudování vrtů v obcích Jetonice i Rudov. V obou případech nám byla schválena nejvyšší možná výše
dotace, a to 80% nákladů. Celkem jde tedy o částku zhruba 2.162.000 Kč. Na posledním veřejném
zasedání byla následně schválena smlouva s advokátní kanceláří, která bude zastupovat obec při
zadávání Veřejné zakázky malého rozsahu. Z tohoto bude vybrána samotná firma, která bude obě akce
(vrt Jetonice a vrt Rudov) realizovat.
Dále byla firmou HOLD
s.r.o. v obci Míčov vybudována
nová komunikace v uličce naproti
bytovce (viz. Foto), vyasfaltována
plocha u bytovky před garážemi,
což je obecní pozemek, a také byla
napojena komunikace vedoucí
kolem bytovky se silnicí nad
bytovkou. Celkové náklady na tuto
stavbu činily zhruba 1.070 000 Kč.
Zde stále čekáme na rozhodnutí
Pardubického kraje o výši dotace
z Programu obnovy venkova.

V nejbližší době by také měla být započata práce na „Obnově operátu novým mapováním“ v katastru
obce Míčov. Cílem je narovnat nesrovnalosti mezi skutečným stavem pozemků a stavem evidovaným
v mapách katastru nemovitostí. Tento proces však bude trvat minimálně dva roky.

Ve spolupráci s obcí Běstvina (ta je oficiálním
žadatelem) také žádáme o dotace na kompostéry.
Tato dotace je opět ve výši až 80%. O kompostér
v naší obci projevilo zájem cca 70 domácností.
Pokud bude naší žádosti vyhověno, budou
kompostéry dostupné na jaře roku 2021.

Stále se tedy na něčem pracuje, a obec má již proinvestovanou značnou částku. Bohužel však ani nám
se nevyhnou finanční ztráty způsobené opatřeními proti šíření koronaviru. Příjem obce je totiž přímo
závislý na částkách, které se vyberou do státní kasy z daní. Zastavení nebo výrazné zpomalení české
ekonomiky se tedy již dnes podepisuje na příjmu obce. Nemáme důvod k panice, naštěstí máme silné
rezervy z předchozích let a nejsme zatíženi ani žádnými úvěry. Je nyní však třeba více uvažovat nad tím,
do čeho budou peníze investovány, více zvažovat priority a v co nejvyšší míře využívat dotačních titulů.

Další záležitostí, o kterou bych se s vámi rád podělil, je situace v odpadovém hospodářství naší obce. Ta
bohužel není zdaleka ideální. Řešíme ji neustále a snad v každém čísle se k tomuto tématu vracím.
Přestože se snažíme podnikat kroky, které by vedly k většímu vytřídění odpadu, ke snížení nákladů na
odpad, příliš se nám to nedaří. Čísla mluví jasně.
Celkově je bohužel produkce odpadu v naší obci stále vyšší. Aktuálně za odpady vynakládáme asi 25%
rozpočtu obce, a to rozhodně není málo!! Navíc, když svozy tříděného odpadu máme zdarma.
Proběhl opět také jarní svoz velkoobjemného odpadu. Dle odpadových firem je množství
odpadu v naší obci bezkonkurenčně nejvyšší. Oproti jiným obcím násobně. Z toho, co jsme měli
možnost sami vysledovat víme, že velké množství odpadů není od místních obyvatel. Osobně bych toto
množství odhadoval na více než polovinu.
Vzhledem k tomu, že náklady na odvoz velkoobjemného a nebezpečného odpadu hradí obec, což řada
našich občanů ani netuší, a snahou obce je tyto náklady snížit, přistoupíme při podzimním svozu
k razantnějším opatřením, aby tyto služby sloužily hlavně našim občanům.
Odpad bude zásadním tématem nejbližšího zasedání. V jednání bude i změna obecně závazné
vyhlášky, která stanovuje výši poplatku za odpady. O snižování poplatku se jednat jistě nebude.
Děkuji všem, kteří se snaží nakládat s odpady tak, aby množství tohoto ,,drahého komunálního
odpadu“ bylo co možná nejménší. Věřím, že vás je většina, ale stále nám to tu někteří kazí.
Děkuji všem za vzorné zvládnutí ,,koronavirové situace“, naštěstí nás to zásadně nezasáhlo a
všichni jsme to i přes různá omezení a hlavně ve zdraví zvládli.
Závěrem bych vás chtěl všechny pozvat na veřejné zasedání, které se uskuteční ve středu 24.6.2020
od 18 hodin. Body zasedání jsou uvedeny na pozvánce na úřední desce i na našich stránkách.

-

-

25.července proběhne již 8.ročník Závodu v triatlonu „Ocelák Kraskov“, akce začíná v 15.00 hod a
předpokládaný průjezd Míčovem kolem 15.15 – 15.50 hodin. Organizátoři akce v Kraskově srdečně
zvou k účasti i naše občany (členy TJ Tatran, ale i ostatní občany, kteří se chtějí utkat v trojboji, kontaktujte organizátory a přihlaste se k účasti. Informace nabízíme v letáčku:
Přihlášky: uvítáme předem, nejlépe emailem – formuláře ke stažení na webu
Informace a podrobnosti k závodu: kraskov.webnode.cz

-

I když řada naplánovaných kulturních akcí se v z důvodu šíření koronaviru nepodařilo uskutečnit, a
realizace následných plánovaných akcí stále závisí na dalším vývoji, počítáme ve druhé polovině
letních prázdnin s promítáním letního kina na Míčově. Konkrétní informace budou včas zveřejněny a vyhlášeny místním rozhlasem.

-

Vzhledem k tomu, že Dětský den neproběhl letos v běžném termínu, plánujeme uspořádání dětské
akce v druhé polovině srpna. Přesné informace budou zveřejněny na plakátcích a vyhlášeny rozhlasem.

-

Sraz seniorů, původně plánovaný v červnu, byl přesunut na 19.září 2020. Bližší informace
k pořádané akci si přečtete na plakátcích a www.stránkách obce. K tanci i poslechu zahraje hudební skupina SAFYR.

Období koronakrize pro nás, hasiče, bylo
klidné, a naše jednotka nebyla povolána k žádnému
výjezdu. Bohužel však nebylo možné konání soutěží
v požárním sportu, a tak oproti předchozí sezoně
jsme letos ani neměli možnost se účastnit, a třeba
domů dovézt i nějaký pohár. Jak to bude dál?
Uvidíme.
V každém případě bychom všechny rádi pozvali na
3. ročník soutěže v požárním útoku, která se letos
bude konat v sobotu 5. září opět na hřišti TJ
TATRAN Míčov.

Jarní příprava sice proběhla, ale vzhledem k situaci ve světě i v České
republice byly zápasy zrušeny, a nakonec také celé jarní kolo. Nebyl tedy
odehraný žádný z plánovaných zápasů. Opět tedy začínáme až podzimním
kolem sezony 2020/2021.
Můžete se na nás ale přijít podívat v sobotu 20.6.2020, kdy od 14 hodin
hrajeme přátelské utkání s týmem z Heřmanova Městce na domácím hřišti
v Míčově.

I když se budu opakovat, stále hledáme nové hráče. Pokud je nenajdeme, hrozí, že do půl roku
skončíme jako Přestavlky, Raná, Ronov B atd. Nemáš čas na fotbal několikrát týdně, trénink v pátek a
zápas zvládneš? Přidej se k nám a zažij, co v jiném klubu nezažiješ: zápas proti týmu z první ligy, trénink
pod vedením ligového trenéra, zájezd na zápas první ligy a hlavně "zdravou" část týmu, co chodí na
tréninky, zápasy, stylové rozlučky a fajn lidi okolo fotbalu. Jestli tě zajímá víc, napiš nebo zavolej: 777
351 721. Tatran ole!

JEDNOTA SD Hlinsko uspořádala „Velkou velikonoční soutěž 2020“, na základě které bylo 5.května
2020 slosováno 45 cen. I míčovská prodejna zaznamenala své šťastlivce – 3 výherkyně z naší obce
získaly hodnotné ceny: 1.cenu – LeD televizor, 33.cenu – rychlovarnou konvici a 40.cenu – radiobudík.
Všem třem výherkyním gratulujeme!

Od 4.května 2020 je opět otevřena místní knihovna v Míčově. Půjčování knih a časopisů z fondu
míčovské knihovny i v rámci výměnného fondu z Městské
knihovny Chrudim probíhá zdarma v tradiční době, a to: každé
pondělí od 17.00 – do 19.30 hodin. Při půjčování knih se
dodržují platné hygienické předpisy, návštěvníci vstupují
s ochranou úst a použijí dezinfekci u vstupu či jednorázové
rukavice. K zapůjčení nabízíme knižní tituly různých žánrů krásné
i naučné literatury pro děti, mládež i dospělé. Můžete zde najít i
tipy k letním výletům po krásách naší vlasti, zámcích,
rozhlednách či pověsti Železných hor aj. Knihy můžete také
Tato fotka od autora Neznámý autor s
vybírat z pohodlí svého domova formou on-line katalogu na
licencí CC BY
našich
stránkách v rubrice Knihovna a využít naši roznáškovou službu. Kontakt: Mgr. Sylva Bořková –
722 937 124 .
S uvolňovacími opatřeními bylo umožněno také konání bohoslužeb v místní farnosti. A proto se
pravidelně každou sobotu od 18.00 hod. konají bohoslužby v kostele sv.Matouše pod vedením pana
faráře Milana Vrbiaka. Seznam aktuálních bohoslužeb je pravidelně zveřejňován ve vitríně u zdejšího
hřbitova.
Na místním hřbitově bylo instalováno v době nouzového stavu zábradlí u hlavního vchodu od
parkoviště a umístěny 2 kusy laviček pro seniory. Také byla církví dokončena oprava dřevěných okenic
na věži kostela.

-

Místní hospůdka
Na uvolňovací opatření vlády netrpělivě čekala i všechna restaurační zařízení, místní hospůdku
nevyjímaje. Návštěvníci mohou míčovskou hospůdku navštívit, za dodržování dezinfekčních
hygienických zásad, v době:
OTEVÍRACÍ DOBA
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle

ZAVŘENO
ZAVŘENO
18:00 – 22:00
18:00 – 22:00
18:00 – 23:00
18:00 – 23:00
18:00 – 21:00

Novinkou, se kterou přichází místní hospůdka, je nabídka pizzy, kterou si můžete sníst nejen na
místě ale odnést i domů.

Počasí posledních dnů je více než aprílové, dočkali jsme se většího množství srážek, které při teplém
počasí střídají sluneční paprsky. Výsledkem mohou být krásné přírodní jevy, o čemž svědčí následující
snímky pořízené 6.června na Míčově v podvečerních hodinách panem Romanem Bořkem.
I přesto, že dny jsou deštivé, stále toto množství nepokryje nedostatek vody v přírodě. A proto
hospodařme s vodou co nejšetrněji, aby nás letní sucha nedonutila k razantnějším opatřením.

Zapadající slunce a duha nad Míčovem

Východ slunce nad Míčovem – snímek pořídil p. Samuel Adam

Nově byly instalovány i lavičky a odpadkové koše
u autobusové zastávky v Sušicích a na Míčově.
Počítá se i s vybavením ve Zbyslavci, Jetonicích a
Rudově.
Umístění nové autobusové zastávky pod
Zbyslavcem bude realizováno v průběhu srpna.

V době nouzového stavu probíhala i
oprava a nátěry dveří v budově OÚ Míčov.

Redakční rada:

Šimon Milan - odpovědný za tvorbu tisku + foto snímky
Mgr. Bořková Sylva – odpovědná za tvorbu tisku + vlastní příspěvky
Horáček Tomáš – logo zpravodaje
Čtvrtletník Pětilístek vydává Obecní úřad Míčov-Sušice se sídlem Míčov 32, Heřmanův Městec 538 03, IČO 00270491

Uzávěrka příštího čísla 12.září 2020
MK ČR E 23510

