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Vážení spoluobčané, milí sousedé,
přinášíme vám první číslo Pětilístku v letošním roce 2022. Příroda se pomalu probouzí ze
zimního spánku, a holé stromy a vykácené lesní porosty smutně odhalují špatné lidské návyky
v podobě odhozených odpadků, plechovek, PET lahví a dalších věcí, které do přírody rozhodně
nepatří. Žijeme v Železných horách, které chceme mít čisté, a tak jsme se rozhodli, že se aktivně
zapojíme do celostátní akce „Ukliďme svět“, kterou koordinuje Český svaz ochránců přírody
(ČSOP). Vždyť příroda si naši pomoc zcela jistě zaslouží! Ukliďme svět je dobrovolnická úklidová
akce, která probíhá na území celé České republiky jako součást světové kampaně Clean Up the
World. Cílem je uklidit nelegálně vzniklé černé skládky a pohozené odpadky. Všichni
dobrovolníci, kteří se do akce zapojí, upevňují nejen svůj kladný vztah k přírodě, k prostředí naší
vesnice a okolí, ale nutí je také zamyslit se nad tím, jak odpadky vznikají.
Akce se bude konat v sobotu 2.dubna 2022. Každý, kdo se bude chtít zapojit do úklidu, obdrží
od obce rukavice a pevné pytle pro sběr odpadků.
Zároveň vyhlašujeme fotografickou soutěž – zájemci o fotografickou soutěž zdokumentují místo
před začátkem úklidu a po něm. Nejhezčí a nejzajímavější fota budou také oceněna, popřípadě
se souhlasem účastníka zveřejněna v Pětilístku.
Mgr. Sylva Bořková – místostarosta obce

Vážení spoluobčané,
máme zde první vydání Pětilístku tohoto roku. Již čtvrtým rokem se můžete v tomto našem
čtvrtletníku dozvídat o dění v naší obci, a tak se vás opět pokusím co nejlépe seznámit s probíhajícími
pracemi, děním na úřadě a také plánovanými akcemi v posledním roce volebního období.
Jak jistě víte z minulých vydání, vrt v obci Rudov nebude, vzhledem k výsledkům čerpacích zkoušek,
realizován a veškeré práce na něm byly ukončeny i administrativně. Práce na vrtu v Jetonicích však běží
dál již čtvrtým rokem. Po třech letech administrativy bylo vydáno stavební povolení, a vypadá to, že
v blízké době se již dostaneme k vlastním zemním a stavebním pracím. Počítám tedy s tím, že vrt by mohl
být v tomto roce dokončen. Následně bude však nutné dostat vodu do domácností. Bude tak
v kompetenci nově zvoleného zastupitelstva, zda bude v zajišťování pitné vody pro Jetonice pokračovat.
Práce to bude zcela jistě vzhledem k administrativě na celé volební období.
Další probíhající akcí je mapování v obci Míčov, kde na jaře začne práce v terénu, a dostaneme se
přímo k vyměřování pozemků a staveb. V současné době probíhá veřejná soutěž, která má za úkol vybrat
geodetickou firmu, která toto bude zajišťovat. Všichni vlastníci, kterých se toto týká, se včas dozvědí další
informace o průběhu i termínech. Vlastní vyměřování bude probíhat od
května do srpna 2022.
V obci Sušice byly zcela dokončeny opravy kanalizace, propadlých
mostků, příkopů, kde jsou po jedné straně v délce celé obce nově
betonové žlaby, díky kterým bude možné udržovat příkop v čistém
nezanešeném a funkčním stavu. Proběhly zde také terénní práce a byla
přemístěna vývěska od hlavní komunikace. Dojde ještě ke konečné
úpravě terénu, osetí s výsadbou několika kusů dřevin či keřů.
V letošním roce jsou v plánu opravy komunikací v obcích Míčov a
Zbyslavec. Sušice částečně, vzhledem k tomu, že po komunikaci
Prachovice – Sušice bude vedena objízdná trasa z důvodu výstavby
splaškové kanalizace v obci Kostelec u H.M.
Mezi další významnější akce bude patřit i vybudování dřevěné terasy před
hostincem v Míčově, což by mělo hospodě dodat na atraktivitě a díky
terase také získáme nové venkovní posezení s výhledem do kraje a na hrad Lichnice, který určitě stojí za
to. Terasa bude vyrobena z masivního dřeva. Náklady na její výrobu jsou zhruba 120.000 Kč bez DPH.
Stejný výrobce nám bude dodávat také dvě informační turistické cedule, které budou umístěny
v Jetonicích a Rudově.
Významnou investiční akcí pak bude rekonstrukce v místním obchodě, kde se mimo rekonstrukce
elektroinstalací počítá také s dalšími opravami a modernizací obchodu. Rekonstrukce obchodu je
v dlouhodobém plánu Místního programu obnovy venkova. Na celou rekonstrukci je vypracován projekt.
Na základě projektu a dalších dokumentů a požadavků bude vypsána
veřejná soutěž na firmu, která bude rekonstrukce provádět. Vše bude
probíhat ve spolupráci a v souladu s pronajímatelem, tedy COOP
Jednota Hlinsko i architektonickou kanceláří MOD architekti, jež je
autorem projektu. Práce budou tedy probíhat v souladu s rozvojovou
architektonickou studií obce. Celá rekonstrukce proběhne tak, aby
prodejní a skladovací prostory odpovídaly dnešní době, dnešním
požadavkům i normám, které v současné době dodrženy nejsou.
Náklady na tuto akci jsou velmi zhruba vypočítány na 850.000 Kč,
vzhledem k dynamickým změnám cen materiálu, energií atp. se však
bude měnit. Nyní jsou podnikány kroky k vypsání soutěže na firmu,
která bude akci realizovat.
Dále je v řešení odvodnění komunikace ve spodní části obce
Míčov, na což bude zpracován projekt a cenový návrh.
Bylo také schváleno využití sálu KD pro hraní badmintonu s cílem
rozšířit sportovní využití pro obyvatele v naší obci.

Proběhne i řada dalších menších akcí, o těch se dozvíte v průběhu roku v Pětilístku, na veřejných
zasedáních, jejichž termíny naleznete na dalších stránkách čtvrtletníku, na webu a sociálních profilech
obce Míčov-Sušice.
Další z podstatných informací je zrušení Jednotky požární ochrany obce Míčov-Sušice, viz. Rubrika
,,Hasiči“ a konání několika kulturních akcí. Na zasedání také bylo schváleno pokračování ve spolupráci
s Chrudimskou knihovnou. Ve středu 9.3.2022 proběhla v budově OÚ a hasičské zbrojnici kontrola z HZS
Pk. Tato kontrola byla zaměřena na plnění bezpečnostních předpisů, požární ochrany, vedení
dokumentace, revizí, rozmístění a dostupnost hasicích přístrojů, označení uzávěrů vody, plynu elektřiny
a přístupnosti nouzových východů, dále také udržování zdrojů vody pro případ požáru.
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Plánované akce
o 18.6.2022 - Výročí 80 let založení TJ TATRAN Míčov
Program: Začátek ve 12 hodin,
od 13 hodin - zápas Tatran Míčov stará garda : HC Pardubice
16 hodin - zápas Tatran Míčov : TJ Sokol Jenišovice
20 hodin -kapela Dukla vozovna
(jedná se o předběžný program akce, oficiální bude zveřejněn)
o

16.7.2022 – Letní akce na hřišti TJ Tatran Míčov
Opět máme v plánu akci spojenou s vínem a hudbou, vinaři z Bzence samozřejmě
dorazí. Večer bude hrát kapela BADYS a ještě druhá kapela, tu si zatím necháme jako
překvapení, konkrétní program bude zveřejněn v dalším vydání Pětilístku.

o

Setkání seniorů – 3.9.2022
Tradiční akce proběhne i letos, v zářijovém termínu, těšit se můžete na kapelu SAFYR.

Humanitární sbírka na pomoc Ukrajině

V návaznosti na události týkající se války na Ukrajině se
zdvihla vlna humanitární pomoci po celém světě. Aby byla
pomoc organizovanější, vznikla asistenční krajská střediska
pomoci, kam směřovala a směřuje veškerá materiální
pomoc občanů. I naše obec ve spolupráci s Pardubickým
krajem a Hasičským záchranným sborem Pardubického
kraje vyhlásila humanitární sbírku na pomoc Ukrajině, a to
v týdnu od 1.března do soboty 5.března. I přesto, že někteří
občané poskytli Ukrajině již finanční pomoc, neváhali
podpořit i materiální sbírku organizovanou v naší obci. Lidé
přinášeli humanitární materiál dle pokynů Pardubického
kraje a požadavků ukrajinských občanů prchajících před
válkou a bránících svou vlast. Celkově byly vybrány 4 ks
spacích pytlů, 5 karimatek, 16 kusů dek a přikrývek včetně
polštářů, zimní oblečení – zateplené bundy a kabáty (50 kusů), vesty, kalhoty (12 kusů), zimní
boty (2 páry), čepice, zimní svetry a mikiny (12 kusů), košile, ponožky (77 kusů), rukavice,
vojenské kukly.

Součástí humanitární sbírky byly i konzervy (95
kusů) a jiné trvanlivé potraviny (31 kusů těstovin,
10 krabic rýže, dětské přesnídávky, SUNAR, čaje,
piškoty, sušenky, káva, polévky, zahuštěné mléko,
bonbony pro děti.) K odvozu byla připravena i 1
krabice volně prodejných léčiv, 1 krabice
hygienických potřeb (zubní kartáčky, zubní pasty,
vatové tyčinky, 1 krabice drogerijního zboží (mýdla,
šampony, vlhčené ubrousky apod.), 8 balíků
dětských plen, 28 balíků toaletního papíru, 15
balíků toaletních kapesníků, 1 krabice obvazového
materiálu (obvazy, náplasti, obinadla, trojcípé
šátky, izotermické folie, obvazové čtverečky), 1
lehátko.
Veškerý humanitární materiál byl zabalen,
popsán a prostřednictvím hasičského sboru MíčovSušice přepraven v neděli do Krajského skladu
humanitární pomoci v České Třebové a odtud
centrálně vypraven na překladiště na hranice
s Ukrajinou.

Poděkování
Velmi děkujeme všem občanům, kteří přispěli materiální pomocí na tuto sbírku jako výraz
vyjádření solidarity s ukrajinským lidem a odsouzení ruské invaze na Ukrajině.

KNIHOVNA

Vážení čtenáři,
Březen je měsícem knihy. I když jarní sluníčko ťuká na okna, večery jsou stále ještě chladné, a
tak si je můžeme zpříjemnit oblíbenou knihou. Vyberte si z nabídky Místní knihovny či zvolte si
v katalogu KOHA titul, který vás zaujme. Knihy zapůjčujeme zdarma.
Ke konci roku 2021 sčítá naše knihovna 230 knižních titulů, z toho 206 knih krásné literatury a
77 knih literatury naučné. Nově bylo v loňském roce zaevidováno 53 knih. Z chrudimské
knihovny byly během roku dvakrát zapůjčeny knihy v rámci výměnného fondu Knihovny či byly
zapůjčovány knihy z oddělení dospělých čtenářů chrudimské knihovny na žádost našich čtenářů.
Na základě usnesení zastupitelstva obce byla odsouhlasena Smlouva o sdružování prostředků
na nákup výměnného fondu pro knihovny v regionu Chrudim na rok 2022, kde byla
odsouhlasena výše příspěvku 7,- Kč/obyvatele obce. Z těchto prostředků MěK Chrudim
nakupuje do regionálního výměnného fondu další knihovní jednotky.
Půjčovní doba: v Po od 17.00 – do 19.30 hodin nebo dle telefonické domluvy : kontakt Mgr.
Sylva Bořková 722 937 124.

UPOZORNĚNÍ
Změna svozu komunálního odpadu
Od 14.dubna 2022 (letní období) bude svoz
komunálního odpadu probíhat jednou za 14 dní,
každý lichý týden. Tedy ve čtvrtek 14. dubna,
následně čtvrtek 28. dubna, ..
Svoz BIO odpadu bude zahájen v úterý 12.4.2022.
-----------------------------------------------------------------------------------

TERMÍNY VEŘEJNÝCH ZASEDÁNÍ V ROCE 2022
Čtvrtek 10.3.2022
Čtvrtek 14.4.2022
Čtvrtek 19.5.2022
Čtvrtek 16.6.2022
Čtvrtek 21.7.2022
Čtvrtek 21.8.2022
Čtvrtek 15.9.2022

vždy od 18:00 hodin v zasedací místnosti OÚ

Jarní kolo sezony 2021/2022 bude zahájeno v sobotu 23. dubna na hřišti v Bořicích. První ,,domácí“ zápas
následující sobotu od 17:00 hodin v Prachovicích proti týmu ze Zaječic.
Na našem hřišti v Míčově budou na jaře odehrané pouze dva zápasy, a to v sobotu 4.6.2022 od 17:00
hodin proti týmu Slaťiňany B. Druhý o čtrnáct dní později, v sobotu 18.6.2022 od 16:00 hodin v rámci
oslav 80. výročí založení TJ TATRAN Míčov, kdy soupeřem bude tým z Jenišovic.
Podrobnější program oslav 80. výročí založení bude zveřejněn v dalším čísle Pětilístku.

Zrušení ,, Jednotky požární ochrany“ (JPO 5) místního sboru dobrovolných hasičů.
Bohužel, vzhledem k nedostatku aktivních členů místního sboru, budou učiněny kroky ke zrušení místní
jednotky požární ochrany (JPO), která má za úkol zajišťovat požární ochranu, dohled a prevenci na území
obce Míčov-Sušice a všech jejich místních částech. Jednotka v současném počtu aktivních členů není
schopna tyto služby plnohodnotně a v rámci dodržování legislativních norem plnit.
Zachováno by však zůstalo, alespoň zatím, místní ,,Sdružení dobrovolných hasičů“ (SDH). Toto sdružení
je čistě dobrovolnickým spolkem a nemá povinnost vyjíždět k zásahům. Aktuálně budeme muset začít
podnikat kroky, které zrušení musí předcházet, a to k zajištění
požární ochrany naší obce jinou jednotkou požární ochrany,
tedy hasičským sborem jiné obce.
Tento krok byl také již projednáván na veřejném zasedání dne
10. března 2022 zastupitelstvem obce, které na některém
z následujících zasedání bude tento krok oficiálně schvalovat.
Ke zrušení dojde až v okamžiku, kdy bude mít obec zajištěnou
požární ochranu od JPO některé z okolních obcí. Jako
nejrelevantnější se nabízí JPO obce Prachovice.
Aktuální počet členů SDH Míčov-Sušice klesl na 14. Budeme
doufat a věřit, že se situace v následujících letech zlepší a
nebude muset dojít k úplnému zániku našeho hasičského
sboru.
Prozatím za sebou máme v letošním roce jeden výjezd na
odklizení stromu spadlého přes komunikaci na Lovětíně,
likvidaci vánočního stromu v Míčově v sobotu 5.února a pomoc
při Humanitární sbírce pro Ukrajinu. Tedy odvoz sbírky do
centrálního skladu do České Třebové v neděli 6. března.

Likvidace vánočního stromu.

Centrální sklad humanitární pomoci pro Ukrajinu Česká Třebová.

Úprava příkopů v obci

Přemístění vývěsky vedle sběrných nádob.

Nově je možné si v sále KD v Míčově zahrát badminton!
V sále je nainstalována badmintonová síť a jsou nalepené lajny na dvojhru i čtyřhru. Vše dle platných
pravidel hry. V případě zájmu pište na mail obecniurad@micov-susice.cz nebo volejte na mob.:
602 644 201. Sál je možné půjčit za účelem hry badmintonu za 100 Kč/hod. a je nutné ho rezervovat
dopředu, kvůli zapůjčení klíčů.

UZAVÍRKA KOMUNIKACE V Kostelci u H.M.
Z důvodu budování nové splaškové kanalizace v obci Kostelec u Heřmanova Městce bude v období od
1.5.2022 – 31.10.2022 zcela uzavřena komunikace vedoucí obcí Kostelec u Heřmanova Městce. V tomto
období povede přes obec Sušice objízdná trasa pro BUS. Zásadním způsobem však bude omezen průjezd
Kostelcem již od 1.4.2022. V tomto období tedy bude nutné počítat se zvýšeným provozem v naší obci.
Oficiální objízdná trasa Prachovice – Sušice je sice pouze pro autobusovou dopravu, ale je třeba počítat
s tím, že ji využije množství dalších řidičů. Bude tedy nutné dbát zvýšené opatrnosti při pohybu po této
silnici, ale i po hlavní komunikaci vedoucí přes obec Sušice a Míčov.

Původně zalesněné okolí hřbitova se vlivem poškození kůrovcem změnilo na vykácenou paseku,
kterou postupně odklízí zástupci Lesů ČR, sp.

Spadlý strom u hřbitova po nedávné větrné smršti
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