4 / 2019
1. října 2019

Vážení spoluobčané, milí sousedé,
dostává se vám do rukou již čtvrté číslo čtvrtletníku „ Pětilístek“, ve kterém přinášíme aktuální
informace ze života naší obce, přehled akcí a aktivit probíhajících v posledním období, včetně
fotogalerie. Léto a doba dovolených jsou pomalu v nenávratnu, a my zažíváme první podzimní dny s
náznaky babího léta, houbaři si užívají pravých "houbařských žní" a z místních lesů nosí plné koše
jedlých hub, zahrádky se halí našim přičiněním do podzimního kabátu a příjemná posezení v rodinných
altáncích pomalu střídá teplo našich domovů. Dovolte nám, abychom vám ke zpříjemnění volných chvil
nabídli ke čtení tento čtvrtletník. Jsme rádi, že Pětilístek si získal čtenářskou pozornost většiny občanů
naší obce, o čemž svědčí i sledovanost veřejnosti na stránkách naší obce a zpětné reakce občanů.
Doufáme, že se nám alespoň trochu daří zvedat informovanost veřejnosti, o což se budeme snažit i
nadále, a noviny tak budou plnit svou funkci. Velmi děkujeme všem přispěvovatelům za zasílané články,
postřehy, fotografie i potřebné rady či vzpomínky, jsou pro nás nejen inspirací, ale i důležitým zdrojem
informací.
Mgr. Sylva Bořková, místostarostka obce

Vážení spoluobčané,
máme za sebou třetí čtvrtletí roku 2019. Doufám, že jste si letní prázdniny, nebo ještě lépe, celé léto
náležitě užili, odpočinuli si a načerpali dostatek sil na přicházející zimu. Je tu opět čas zhodnotit dění
v obci v tomto uplynulém období a snad i trochu nastínit, s čím počítáme v nejbližší době. Doufáme, že
i v tomto výtisku najdete řadu užitečných a zajímavých informací.
Během celého tohoto období probíhalo ve všech obcích budování soudržných ploch pro kontejnery na
tříděný odpad, plochy pro turistická odpočinková místa, opraveny jsou čekárny v Sušicích i v Míčově,
jsou dokončené schody na hřbitov, je připravena plocha pro umístění nové čekárny ve Zbyslavci. Do
konce roku budou dodělány ještě plochy pro samostatně stojící BIO kontejnery. Tím budou hotovy
alespoň z větší části již dlouho odkládané práce. V obcích Jetonice a Rudov jsou již nainstalovaná nová
zastřešená turistická stání, ke kterým by v příštím roce měly být dodány informační cedule. V Míčově
jsme se dočkali nových vývěsních ploch, a to jak pro obecní úřad, tak pro hasiče a sportovce. V obci
Jetonice bylo doplněno v rámci rekonstrukce elektrického vedení jedno svítidlo VO. Nově jsme se
rozhodli na žádosti obyvatel nastavit svícení lamp veřejného osvětlení i v Míčově na celonoční svícení,
tak jako tomu již nějaký čas je ve Zbyslavci a Rudově. K plánovaným vrtům v obcích Jetonice a Rudov
obdrží občané bližší informace na veřejném zasedání konaném 6.11.2019. Dále pak na základě jednání,
a vzhledem k zásadním rozdílům mezi stavem evidovaným a stavem skutečným, byla na Katastrální úřad
Pardubického kraje podána žádost o obnovu operátu novým mapováním. Rovněž byla podána žádost o
sepsání veřejnoprávní smlouvy s městem Heřmanův Městec, která má za úkol zajišťovat sociální služby
seniorům s trvalým bydlištěm v našich obcích. Zde se čeká na projednání této žádosti Radou města HM.

Informace k nadcházejícím kulturním akcím:
• 5.-6.října (víkend) pořádá OÚ Míčov – Sušice zájezd na Jižní Moravu . Odjezd v 7.30 zast. Sušice
– Míčov (u autobus. zast. v 7.45 hod.) – Zbyslavec ( u rozcestí u zast. V 7.55 hod) - směr Mikulov
J.Morava ( v autobuse účastníci zaplatí poplatek za nocleh + degustaci), ostatní na místě
Program zájezdu: 1.Po příjezdu na Moravu zastávka na oběd v restauraci
2.Prohlídka Mikulova (Svatý kopeček, zámecké zahrady + okolí)
3.Ubytování v Penzionu Kristýna - Novosedly u Mikulova
4.18.00 - řízená degustace + výklad sommeliera + ochutnávka vín
posezení ve vinném sklípku s hudbou
5. Odjezd – neděle 10.00 hod
• 9.listopadu – Svatomartinské menu v hospůdce na Míčově od 12.00 hod.- menu a od 14.00
hod. hudební doprovod. Nutná rezervace předem!
• 30.listopadu – Adventní zastavení v Kostele sv. Matouše na Míčově od 15.00 hod. Po skončení
akce následuje Rozsvěcení vánočního stromu u OÚ v Míčově spojené s občerstvením a
nabídkou vánočních výrobků, perníčků aj.
• 7.prosince 2019 – Mikulášská nadílka v KD v Míčově od 15.00 hod. Pro děti budou připraveny
mikulášské nadílky.
• 13.-14.prosince 2019 – Adventní zájezd s bonusem do Budapešti. Bližší informace budou ještě
zveřejněny.

Máme již takřka za sebou letošní sezonu, která byla překvapivě s jedním jediným tréninkem jednou
z nejúspěšnějších za posledních 15 let. Od posledního vydání Pětilístku jsme se zúčastnili v sobotu
3. srpna noční netradiční soutěže v Jezbořicích, kde jsme se v předešlém roce ukázali poprvé, a i přesto,
že se jedná o netradiční útoky, ten náš byl ještě poněkud netradičnější a stali jsme se tak jakýmsi
půlnočním překvapením – kdo byl první, si nikdo nepamatuje, ale na nás jistě nezapomenou nikdy,
sklidili jsme největší úspěch, i když nám patřilo jedno z posledních míst. Letos se nám ,,dařilo“ o
poznání lépe a umístili jsme se přesně na 8. místě z celkově 16 družstev. Další soutěž proběhla v Kostelci
u Heřmanova Městce, Memorial Fandy Krále, na tomto dvoukolovém závodě se nám příliš nedařilo,
umístili jsme se na 6. z 8 míst. I to se dá počítat za úspěch, vzhledem k tomu, že jsme se sešli v počtu 4
členů, přičemž k provedení útoku je třeba 7 lidí. Nezbylo nám tedy než si vypůjčit z jiných sborů.
Poslední naší soutěží byla naše domácí „O pohár starosty obce“ a „Putovní pohár SDH Míčov-Sušice“.
Druhého ročníku soutěže se zúčastnilo celkem 6 družstev. Z Heřmanova Městce, Konopáče, Načešic,
Kostelce, domácí hasiči z Míčova a jedno speciální družstvo složené ze členů TJ TATRAN Míčov, které
se také stalo největším překvapením celého závodu, když v druhém kole bojovalo o první místo
a tím i o putovní pohár. V prvním kole
zvítězilo družstvo domácích,
na druhém místě Heřmanův Městec
a třetí místo obsadili hasiči z Kostelce
u Heřmanova Městce. Oproti
prvnímu ročníku, kdy pršelo a skrze
mlhu nebylo vidět přes půl
hřiště, se nám letos vydařilo i počasí
na jedničku, a až na pár menších
technických problémů lze považovat
tuto akci za zdařilou. Poděkování
patří především všem, kteří
se účastnili realizace soutěže, TJ
TATRANu za umožnění využití areálu
a zázemí k pořádání této akce, závodníkům, a děkujeme i těm, kteří se přišli podívat a podpořit činnost
místních hasičů, hasičský sport a kulturní dění v obci.

Už v předešlém vydání našeho čtvrtletníku jsme psali o úspěšné
sezoně 2018/2019, která pokračuje i nyní, v sezoně 2019/2020.
Sezonu TJ Tatran zahájil v sobotu 24. 8.2019 na hřišti sousedních
Prachovic, kde zápas skončil remízou 1:1. Do chvíle sepisování
těchto řádků to byl jediný gól, který jsme inkasovali a následující
čtyři zápasy jsme tak mohli slavit jen výhry. 1.září v Jenišovicích
(0:3), 7.září na domácím hřišti s týmem ze Stolan (2:0), 14. září
v Trhové Kamenici (0:1) a nakonec na posvícenském domácím
utkání 21. září proti Chroustovicím B (6:0). Aktuálně tak držíme
první příčku v tabulce. Na jaké další zápasy se můžete těšit, a kam
nás můžete přijet podpořit, se můžete podívat v tabulce níže. Nejbližší domácí zápas nás čeká v sobotu
12.10.2019 od 16:00 hodin. (před vydáním tohoto čísla se ještě odehrál zápas 28.9. s Dřenicemi) . Stále
také sháníme nové hráče do našeho týmu, tak pokud máte chuť si zahrát, nebojte se přijít.

Tatran ole!

Léto je neodvratně minulostí a podzimní počasí nám
letos dopřává i houbařské potěšení. Věřím, že jste
prožili příjemné období, i díky přívětivějšímu rázu
počasí v letošním roce.
I když jsme letos sucho nepociťovali tak intenzivně
jak tomu bylo v předešlých letech, neměli bychom
přestat přemýšlet nad tím, jak se na období sucha
připravovat. V minulých číslech bylo v této rubrice
hodně obecných informací. Téma nedostatku vody a
dopady změny klimatu se už staly obsahem mnoha
pořadů, článků a zpráv snad ve všech médiích. To je
rozhodně dobře, a měli bychom nad těmito informacemi přemýšlet a každý si udělat svůj názor.
Důležité je, abychom se snažili na základě tohoto i o změnu svého chování, byť to může být z počátku
nepohodlné. V minulém čísle jsem Vám slíbil, že se podělím o některé své zkušenosti a návrhy. Rád
bych poděkoval všem, kteří se se mnou podělili o svůj pohled na toto téma, o své postřehy a
připomínky ke článkům v našem Pětilístku. Děkuji, moc si vážím Vašeho zájmu, podpory a
konstruktivních připomínek. Také by Vás zajímala další témata, jako například stav lesů s ohledem na
gradující kůrovcovou kalamitu. Plánuji, že se tomuto tématu v některých z dalších čísel budu také
věnovat.
Vraťme se k tématu zadržování vody v krajině. Už jsme si ujasnili, že naše obce jsou na pomyslné
„střeše“, odkud voda jen odtéká a žádná k nám nepřitéká. Jsme odkázáni v převážné míře jen na
atmosférické srážky, vodovodní řád neberu v potaz. Proto je právě pro nás klíčové přemýšlet o tom, jak
tyto srážky co nejlépe zadržet a zpomalit odtok pryč. Neměli bychom však tuto potřebu zadržovat vodu
v přírodě vnímat jen jako problém okolní krajiny. Týká se to každé obce, každého domu, každé zahrady,
nebo kousku veřejné zeleně. Právě v obcích, kde jsou zastavěné a zpevněné plochy, které zabraňují
vsakování vody, je způsob hospodaření s dešťovou vodou zásadní.

A to můžeme změnit a ovlivnit přímo my. A cože bychom mohli dělat konkrétně? Je toho dost a je to
hodně o individuálních podmínkách každého pozemku, způsobu jeho využívání, o specificích každého
domu a jeho okolí. Ale obecně si můžeme říct některá doporučení, která nám umožní lépe překonat
suchá období a minimalizovat následné škody. Zároveň taková doporučení přispívají svou malou měrou
k zadržování vody a k malému koloběhu vody v přírodě.
Jako jedno z prvních doporučení bych zmínil sečení trávníků. Z vlastní zkušenosti můžu říct, že má smysl
nad tímto přemýšlet. Po loňském létě byl trávník na naší zahradě v žalostném stavu. Velké plochy
proschlé trávy, řada míst zcela bez porostu a do toho působení hrabošů a krtků a následné akce našich
psů, kteří se je snažili vyhrabat. Někdo by se mohl zeptat, zda jsme trávník kropili, když bylo sucho. Ne,
nekropili. Že se tedy nemůžeme divit, jak nám trávník proschnul? Ano, asi by byl v lepším stavu,
kdybychom ho pravidelně a vydatně zalévali. ALE, naše téma přeci je, jak to dělat, abychom efektivně
hospodařili s vodou v období, kdy je a bude její nedostatek. Se zaléváním trávníku tedy nepočítám ani
do budoucna. Vyzkoušeli jsme však v letošním roce jiné rady.
Předně jsme se s manželkou domluvili, které části zahrady nejsou pro naše využívání tak důležité a v
podstatě je jen sečeme, ale nijak nepotřebujeme pro naše aktivity. A velká část plochy nejvíce
postižené suchem v předchozím roce se nacházela právě v takto vyčleněné části. Na této „nevyužívané“
ploše jsme letos nechali růst svévolně „louku“ a sekali prozatím jen jednou v době první seče. Musím
konstatovat, že jsme byli překvapeni, co že nám to na zahradě vlastně roste za různé druhy rostlin a
trav, jejichž přirozenou krásu jsme nikdy nepoznali díky návyku pravidelného sečení na krátko.
Odměnou za náš ústupek byl nejen krásný pohled na rozmanitě kvetoucí malou louku, ale i pohyb
několika druhů motýlů a čmeláků. Co nás však překvapilo nejvíce byl stav po prvním sečení strunovou
kosou. Po holinách a proschlých místech ani památka. A bez zalévání. V takto vysoké trávě se totiž
vytvořil malý oběh vody, ve formě rosy a množství odpařené vody z půdy je u takového porostu také
výrazně menší, než u trávníku sečeného na krátko. I naši psi, kteří se přes tento vysoký porost proháněli
bez zábran si užívali vlhko a chlad, které jim tato mini louka poskytla. V konečném důsledku jsme ani
omezení prostoru na zahradě nepocítili. Jsme rozhodnuti v tomto pokračovat i v dalších letech a
nejspíše plochu rozšíříme a dosejeme dalšími druhy vhodných lučních rostlin. Jsem zvědavý, jak se mini
louka bude do budoucna chovat v různých obdobích a jak se to projeví v druhové rozmanitosti hmyzu
létajícího na zahradu. Na zbývající části trávníku, který jsme i nadále upravovali sekačkou, jsme
vyzkoušeli dvě věci. Výrazně jsme zvýšili výšku sečení. Tam, kde jsme dříve sekali na „dvojku“ jsme
změnili nastavení na „čtyřku“. Po prvním sečení to byl trochu nezvyk. Po pár dnech jsme si ale zvykli a
nepocítili jsme žádný horší pocit při chůzi a pohybu po trávníku. Naopak, drobné nedokonalosti a
„ošklivá“ místa nejsou tak zřetelná a trávník na oko vypadá zeleněji a zdravěji. V důsledku má delší pažit
i další efekt, který souvisí s druhou věcí, kterou jsme zkusili na sečených plochách. Tou je frekvence
sečení. Dříve jsme sekali jednou za dva týdny, někdy dokonce každý týden. Bylo to o pocitu
způsobeného zvykem na krátký trávník. Sečení na větší výšku vede k tomu, že nemáte pocit a ani
potřebu tak často sekat. Takže v letošním roce jsme sekali méněkrát, než v minulých letech. Nebudu
uvažovat o úsporách, ty jsou minimální, ale škody způsobené suchými týdny, které i v letošním létě byly,
jsou znatelně menší. Tento způsob tak budeme používat i v dalších letech. Musím však konstatovat, že i
tak jsou na zahradě stále místa, kde ani úprava sečení nepomohla a celodenní plný sluneční svit trávník
zničil. Na tato místa nechceme ani v budoucnu zakládat vysoký luční porost, protože tyto plochy
chceme využívat k pravidelnému pohybu nás i třeba občasnému přejezdu autem. Proto přemýšlím o
tom, jak tato místa v budoucnu zastínit. Plánuji, na která místa vysadit stromky (ovocné i okrasné), aby
po několika letech začali tyto plochy zastiňovat a trávník měl šanci přežít období sucha stejně, jak to
zvládá trávník, který nám už stromy po část dne zastiňují.
To co popisuji v předchozích řádcích není nic neznámého. Jsou to doporučení a rady, které se běžně
objevují. Ale teprve vlastní zkušenost je opravdu cenná a jsem přesvědčený o tom, že s trochou snahy a
opravdu jen drobnými ústupky z dosavadních návyků, může většina z nás nejen zmírňovat dopady
klimatické změny na svoje domovy, ale i tou pomyslnou kapkou přispět k návratu prostředí blíže
přirozenému stavu. Možná bychom se všichni divili nad množstvím vody, které takovouto změnou na
své zahradě v naší půdě udržíme navíc oproti předchozímu stavu. Zkusíte se také zamyslet nad tím, zda
a jak byste mohli změnou svých zažitých zvyklostí pomoci zmírnit dopady přísušků a pomoci k
zadržování vody na svých pozemcích? Zatím jsem nezmínil například hospodaření s vodou. Tak třeba
příště ;)
I nadále budu rád za vaše nápady, názory a připomínky. Přeji vám prožití krásného a barevného
podzimu.

Tomáš Horáček, předseda spolku

•

V neděli 22.září 2019 se v Kostele sv. Matouše konala první bohoslužba s farářem panem
Milanem Vrbiakem. Bylo to velmi příjemné setkání, kdy pan farář přivítal všechny blízké
sousedy a občany naší obce, popřál jim mimo jiné také mnoho štěstí a zdraví a seznámil
zúčastněné se záměrem pomoci zlepšit technický stav kostela a doplnit chybějící inventář této
stavby. Zároveň informoval všechny zúčastněné o možnosti konání opakovaných bohoslužeb.
Děkujeme za vstřícnost, ochotu i snahu, se kterou pan Vrbiak přistupuje při vzájemných
setkáních a jednáních se zástupci obce.

•

Salesiáni v Míčově
Zdravím všechny starousedlíky v Míčově a rád bych představil, alespoň trochu, dění na faře.
V posledních letech se tam totiž děje stále více víkendů i prázdninových táborů. Jsme častěji
vidět i slyšet.
Objekt fary i zahrady patří Salesiánům z Pardubic. A my z podstaty našeho celoživotního
zaměření jsme vychovatelé. Proto naše aktivity nabízíme dětem, mládeži a celým rodinám
z Pardubic a okolí. Salesiáni jsou řeholníky, kteří jsou součástí katolické církve, tzn., že jsme
věřící. Naše akce ale nabízíme věřícím i nevěřícím.
Cílem našich akcí je naplnit volný čas mladých, pomoct jim poznat sebe sama a naučit je
pomáhat druhým. Jak pro volnočasové programy, tak i pro sebepoznávací a jiné rozvojové
aktivity máme mezi sebou obětavé a vzdělané kamarády. Převážná část naší činnosti se děje
dobrovolnicky, tzn., že kromě salesiánů aktivity vedou mladí i dospělí bez nároku na finanční
honorář. V tomto období má náš Salesiánský klub cca 2 zaměstnance na plný úvazek, 2
zaměstnance na částečný úvazek a cca 40 mladých a dospělých dobrovolníků. V prostorách
fary na Míčově samozřejmě probíhá jen část naších akcí, a tímto můžete přijít do kontaktu jen s
částí našich dobrovolníků.
Děkuji za otevřenost, trpělivost a vstřícnost jak pana starosty, tak i nejbližších sousedů,
pí.Šimonové v prodejně potravin a dalších z vás, s kým přicházíme do kontaktu.
Za salesiány a všechny účastníky akcí Salesiánského klubu
Jiří Woclawek SDB

•
•

Od 1.10.2019 bude svoz komunálního odpadu probíhat každý čtvrtek!
Od 1.1.2020 bude OÚ v Míčově vydávat známky pro psy. Zároveň znovu upozorňujeme
majitele psů na povinnost čipovat každého psa, bez čipování nebude pes očkován!

HISTORICKÉ OKÉNKO NAŠÍ OBCE
O zaniklé živnosti vápenické
Rozsáhlé ložisko vápencové mezi obcemi Prachovice a Vápenným Podolem dalo v minulém století
vznik průmyslové výrobě vápna.
Ve Vápenném Podole vznikly postupně tři vápenky. V Prachovicích byla postavena jedna. Rovněž tak v
blízkém Kostelci. V podhůří Železných hor v Závratci byla postavena vápenka o dvou šachtových pecích.
Tato horečná činnost dala obživu mnohým z okolních vesnic. Mezi prostým venkovským lidem bylo
snadnou záležitostí sehnat dělníky pro těžkou práci v lomech a vápenkách.
Ti podnikavější nebo movitější začali brzy hledat obživu o něco pohodlnější, avšak náročnější na čas.
Začali obchodovat s vápnem, které rozváželi na svých povozech po širém okolí, blízkém i vzdáleném. Za
tímto obchodováním jezdili více než padesát km daleko. Cesty to byly i několikadenní. Aby bylo vápno
co nejčerstvější, jezdilo se „nakládat“ do vápenky vždy den před zamýšlenou cestou. Na pár koní a vůz
se nakládalo až 2,5 t vápna.
Na jednoho koně 1 až 1,5 t. Aby si navzájem nepřekáželi v obchodování, měli široké okolí rozděleno na
rajony. Takový rajon si každý hlídal, a běda, zavítal-li mu do něho někdo cizí. Aby obyvatelé vesnic
věděli, že přijel vápeník do vsi, volával vždy „vápno, vápno“.
Mezi vápeníky byli samozřejmě i takoví, kteří si rádi přihnuli. Ne nadarmo bylo tehdy známé rčení, že
nikdo nezná lépe hospody než vápenická kobyla. Koně takovýchto pijanů byli tak vycvičeni, že zastavili u
každé hospody, i když jim to jejich pán ani nemohl přikázat. Byli však i pořádní vápeníci, kteří svým
jednáním si zjednali vážnost. Základem k tomu byla poctivost.
V Sušicích se zabývalo touto činností 20 obyvatelů. Proto se neříkalo Sušickým jinak než vápeníci.
Nejvíce se smáli Míčováci. Těm zase říkali hadrníci. Takovéto půtky obyčejně skončily při taneční zábavě
rvačkou. Že mnohdy při tom tekla z nosu krev, je jisté.
Vápenický vůz byl dřevěný. Kola byla okována
silnou obručí upevněnou na loukoti kola, která
byla rovněž dřevěná, hřeby. Oj vozu byla vždy
z březového dřeva. Charakteristickým rysem
kolářského řemesla byly dlouhé březové kmeny,
postavené někde v koutě na dvoře a vždy
oloupané z kůry, aby nekřičely. Vozové kolo bylo
vždy pěkným kolářským dílem. Vápenický vůz
byl před nepohodou krytý celtou, která byla
uložena na obručích zhotovených ze slabého
boučku. Boučky se hledaly vždy ve vysokém
lese. Na koně se v nečase přehodila houně a
celta. „Koňská deka“ vždy páchla na sto honů
koninou. Svést se na takovém voze nebyl nijak
pěkný zážitek. To bylo rámusu a drkání až hlava
nadskakovala. Někteří vápeníci již tehdy poznali
přínos s vratným vytížením. Při cestě domů
kupovali v nížině zeleninu, a s tou pak
obchodovali při návratu zpět domů.
(Čerpáno z Kroniky Míčova, Díl.III, str. 23,
autorem míčovský kronikář Václav Svoboda)

Soutěž „O pohár starosty obce“ a
„Putovní pohár SDH Míčov-Sušice“

Posvícenská zábava

Bohoslužba v kostele sv. Matouše

Kresba kronikáře Václava Svobody – součást přílohy Kroniky Míčova, III. díl

Oprava hřbitovních schodů

Dnes

Dříve

Opravy čekáren na Míčově a v Sušicích

Turistická sezení v Jetonicích a Rudově

Stání pod kontejnery na Zbyslavci – bude ještě zpevněn okraj
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