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y Vážení spoluobčané, milí sousedé,
podzim se přehoupl do své druhé poloviny, krásné slunné dny babího léta, kdy jsme se těšili
z procházek přírodou plné pestrých podzimních barev, jsou nenávratně již minulostí. Užili jsme
si nejen teplého začátku podzimu, zažili ale i dny silně větrné, jejichž následky jsme pocítili jen
zlehka v podobě spadlého stromu pod Sušicemi či později krátkodobého přerušeného osvětlení

na Míčově. Na druhé straně
jsme měli možnost zaznamenat
létající balony nad naší obcí a
sledovat, zda se jim podaří
přistát na místě určení.
I houbaři si dodatečně přišli na
své a pyšnili se svými „dary lesa“
Nastoupil
nám
sychravý,
mlhavý podzim, zahrádky se
díky našemu přičinění připravily
na zazimování, a nepříjemný
chlad nás nutí pobývat ve A nůši mám na zápraží ..
vyhřátých domovech. Svatý
Martin tentokrát na bílém koni dle pranostiky také se
svou sněhovou pokrývkou nepřijel, a tak jsme si
martinský svátek užili alespoň v podobě dozlatova
upečené husičky či lahodného moku svatomartinského vína.
Tyto, a řadu dalších postřehů či informací, přinášíme mezi vás v dnešním 4.vydání letošního
Pětilístku. Přeji vám, milí sousedé, abyste se alespoň na chvíli rozptýlili při čtení našeho
zpravodaje a získali aktuální informace k nadcházejícímu adventnímu období.
Jsme rádi, že jsme mohli doposud realizovat plánované akce pro občany, na druhé straně jsme
si ale vědomi, že stávající situace týkající se šíření COVID -19 je problematická a nevyzpytatelná.
Uskutečnění všech nadcházejících akcí v naší obci bude také záviset na vydávaných opatřeních
vlády proti šíření covidové nákazy či bude přizpůsobeno aktuální situaci.
Dovolte mi, abych vám z celého srdce popřála do příštích dnů hlavně pevné zdraví, dostatek
optimismu a sílu k překonání další covidové vlny. Věřme, že naše obec se díky proočkovanosti a
rozumnému přístupu lidí, ohleduplnému chování dokáže vyrovnat se situací co nejlépe.
Mgr. Sylva Bořková – místostarosta obce

Vlaštovky

Vážení spoluobčané,
do konce roku 2021 už nám zbývá pouze pár týdnů, většinu práce pro letošní rok již máme za
sebou. Jsou tu i takové, které se bohužel z časových důvodů nestihly zrealizovat. O dění v uplynulých
měsících a o tom, co je ještě v plánu a co nás čeká do konce roku, se dočtete v následujících řádcích.
Doufáme, že i v tomto výtisku Pětilístku najdete řadu užitečných informací a odpovědí na časté dotazy.
I nadále pokračují práce na vrtu v Jetonicích, kde počítáme s tím, že by během jarních a letních měsíců
mělo již dojít k vlastní výstavbě a zařízení celého vrtu, včetně úpravny vody atp. Vrt v Rudově byl zcela
ukončen, původní průzkumný vrt je již zasypán. Vyúčtování za veškeré uskutečněné práce na tomto vrtu
jsme již předali k proplacení 80 % nákladů, na což máme nárok, i když k úplné realizaci nedošlo. Během
měsíce října byly vydány všechny kompostéry, které obec zakoupila společně s obcemi Běstvina a Lipovec
zájemcům, kteří se o něj v letech 2018 a následně v roce 2020 přihlásili pomocí anketního lístku. I na tuto
akci naše obec získala 80 % dotaci. Celkové náklady na pořízení ještě nejsou vyčísleny, ale bude to zhruba
částka 380.000 Kč.
Již byly také zcela ukončeny terénní práce zaměstnanců Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, které
probíhaly mimo prázdninové přestávky od jara letošního roku v rámci nového mapování. Na základě
smlouvy mezi obcí Míčov - Sušice a Katastrálním úřadem bude v následujících týdnech v zadávacím řízení
na veřejnou zakázku vybrán dodavatel, který zajistí mimo jiné podrobné měření polohopisu, vyhotovení
měřičských náčrtů atd. Tyto práce budou probíhat od jarních měsíců. Po obci se tedy budou pohybovat

geodeti s technikou na vyměřování a přesně vyměřovat všechny body označené zaměstnanci
Katastrálního úřadu v průběhu roku 2021.
Na úřední desce a na internetové úřední desce si můžete všimnout návrhů dvou obecně závazných
vyhlášek. Jedná se o OZV č.1/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství a OZV
Č.2/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství. Tyto vyhlášky budou
schvalovány na dalším veřejném zasedání a jejich účinnost bude od 1.1.2022. Druhá zmiňovaná vyhláška
OZV č.2/2021 bude určovat výši poplatku za odpady pro rok 2022.
Poslední veřejné zasedání roku 2021 proběhne ve čtvrtek 16.12.2021. Mimo zmiňovaných vyhlášek a
dalších záležitostí bude na této schůzi také schvalován Rozpočet obce Míčov - Sušice na rok 2022.
Návrh rozpočtu obce Míčov - Sušice na rok 2022 bude zveřejněn minimálně 14 dní před touto schůzí,
tedy nejpozději 2.12.2021. Na poslední schůzi dojde ke schválení rozpočtu, ale i zde je ještě možné
provádět změny. Pokud tedy budete mít nějaké návrhy, co by v rozpočtu mělo být a není tam, nebo
naopak, zúčastněte se tohoto zasedání. Po schválení je již rozpočet pro rok 2022 závazný.
V posledním vydání našeho Pětilístku jsem končil slovy ,,Děkuji všem, kteří pomohli opět nastartovat
život v naší obci po uvolnění vládních restrikcí …“
Vzhledem k aktuální situaci už nevím, jak ukončovat tyto řádky nyní. Snad jen, přeji vám všem pevné
zdraví. A také extra silné a pevné nervy všem, které tato situace postihuje.

•
•

25. září se v Míčově v KD konala tradiční posvícenská zábava, kde všem přítomným zahrála
heřmanoměstecká kapela Saturni. Akce se vydařila, do sálu se přišlo pobavit a oslavit míčovské
posvícení s hudbou na 106 hostů.
6. listopadu připravila místní hospůdka pro zájemce Posezení se svatomartinskou husou. Příznivci
dobrého jídla se mohli těšit na chutné svatomartinské menu, které sestávalo ze čtyř chodů, husí
paštiky, polévky, hlavního chodu a dezertu. Od 14:00 hodin se mohli přijít pobavit i další hosté, neboť
přítomným hrála celé odpoledne k občerstvení, tanci i poslechu hudební skupina SAFYR. Velké
poděkování patří rodině Machových za vzornou přípravu akce a výborné jídlo.

Plánované akce:
•
V sobotu 13.listopadu byl u Obecního úřadu v Míčově instalován vánoční strom, aby
v letošním roce zdobil naši obec od Adventu po Tři krále, a přinesl tak radost nejen místním
dětem, ale i dospělým. Strom byl převezen ze Zbyslavce od manželů Horáčkových, kterým tímto

velmi děkujeme za jeho věnování. Zároveň patří poděkování i všem zúčastněným za pomoc a
firmě SPaZ za poskytnutí jeřábu.

•
sobotu 27.11.2021 se uskuteční v Kostele sv. Matouše na Míčově
„Adventní zastavení“, kde již tradičně přivítáme letošní příchod Adventu. Můžete se opět těšit
na zpěv paní Aleny Tiché za doprovodu hry na varhany paní Radky Zdvihalové a housle pana
Petra Zdvihala. Akce začíná v 15.00 hodin v kostele sv. Matouše.

•
Po skončení Adventního koncertu se přesuneme před Obecní úřad v Míčově, kde bude
zahájeno v 16.00 hodin slavnostní „Rozsvícení vánočního stromu“.
Přítomní návštěvníci si budou moci zakoupit vánoční dekorace, svícny, adventní věnce, mohou
si pro radost odnést zdobené tradiční perníčky apod. Občerstvení bude zajištěno (svařené víno,
horký ovocný nealko nápoj, čaj i něco k zakousnutí).
Novinkou letošního adventního setkání bude také vánoční focení s tiskem fotografií přímo na místě. Přítomní návštěvníci si
budou moci zakoupit vánoční dekorace, svícny, adventní
věnce, mohou si pro radost odnést zdobené tradiční perníčky
apod. Občerstvení bude zajištěno (svařené víno, horký ovocný
nealko nápoj, čaj i něco k zakousnutí).
Novinkou letošního adventního setkání bude také vánoční focení s tiskem fotografií přímo na
místě. Opravené prostory bývalých šaten v Kulturním domě budou dočasně využity jako fotoateliér. Svou premiéru budou mít tyto prostory právě při Rozsvícení vánočního stromu, kdy zde
fotografka, paní Nicol Čechová, bude pořizovat adventní fotografie návštěvníkům zdarma a hotové fotografie si budou moci lidé přímo odnést domů.
Přijďte společně s námi prožít předvánoční atmosféru, srdečně zveme všechny občany.
Obecní úřad také plánuje Mikulášskou nadílku, a to na sobotu 4.12.2021. Podobně jako minulý rok, tak i letos, za dodržení všech hygienických opatření,
bude jednotlivými částmi obce opět procházet Mikuláš s Andělem i Čertem,
aby zhodnotili míru ,,letošního zlobení dětí“. Objednávky a bližší informace,
prosíme, směřujte na telefon 722 937 124 Mgr. Sylvě Bořkové nebo se nahlaste
v místním obchůdku na Míčově.
Míčov-Sušice

Uplynulé čtvrtletí bylo naštěstí v naší obci klidné, naše jednotka nemusela vyjíždět k žádnému zásahu.

V sobotu
13.
listopadu zajišťovala
jednotka SDH Míčov
kácení a převoz
vánočního stromu ze
Zbyslavce.

Po podzimním kole sezony 2021/2022 poprvé jako Prachovice/Míčov je náš tým na
první příčce v tabulce. Podařilo se nám v sedmi zápasech vyhrát, v jednom jsme
s týmem z Orle remizovali 2:2. Prohru máme jedinou, a to z venkovního zápasu na
hřišti Slatiňan. Děkujeme za podporu všem fanouškům v roce 2021 a těšíme se na
jarní kolo. I po spojení s týmem z Prachovic, což fotbal na Míčově i v Prachovicích
alespoň nějak zachránilo, platí, že bychom byli rádi za nové hráče. Pokud tedy máte
chuť si zahrát, kontaktujte nás, nebo se třeba přijďte podívat na některý z tréninků během zimní přípravy
na hřišti v Prachovicích nebo v Míčově.

Výsledky zápasů podzimního kola sezony 2021/2022

Tabulka sezony 2021/2022

UPOZORNĚNÍ

Změna svozu komunálního odpadu
Od 1.11.2021 do 31.3.2022 (zimní období) bude svoz komunálního odpadu probíhat každý týden ve
čtvrtek.
Malé BIO kontejnery byly již odvezeny a bude využíván již jen velký kontejner u hřbitova.

•

Ve dnech 8. a 9.10.2021 proběhly Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.
Občané volili v obci Míčov-Sušice takto:

Místní knihovna

Vážení čtenáři,
v rámci Výměnného fondu MěK Chrudim jsme do míčovské knihovny zapůjčili další nové tituly knih
naučné literatury pro mládež i dospělé, beletrie pro mládež i dospělé od známých i méně známých
českých i světových autorů, např. Kena McClura, Robina Cooka, Nesbo Jo, Roberts Nory, Erskine Barbary,
Wood Barbary, historické romány Františka Niedla, celou řadu psychothrillerů pro milovníky detektivek.
Po malé čtenáře na podzimní deštivé dny čeká např. “To nejlepší z Hurvínka“ od Heleny Štáchové, spousta
pohádkových knih, Příběhy vánoční noci. Pro mladé slečny „Girl online jde svou cestou, „Girl oOnline na
turné“ či „Girl online“ od Z.Sugg, knihy o dinosaurech, hradech, tvoření vánočních dárečků, ale i knihy
s badatelskou tematikou.
Obohaťte své podzimní sychravé večery příjemnými chvílemi nad svou oblíbenou knihou a neváhejte
navštívit místní knihovnu v Míčově. Knihy zapůjčujeme zdarma.
Půjčovní doba: v Po od 17.00 – do 19.30 hodin nebo dle telefonické domluvy: kontakt 722 937 124.
•

Před koncem letošního roku plánujeme vydat ještě předvánoční, tedy 5.číslo číslo Pětilístku.

•

Upozornění pro nájemce hrobového místa
Upozorňujeme nájemce hrobových míst na hřbitově v Míčově, že
jakékoliv změny týkající se hrobového místa (např. změnu majitele
Smlouvy o nájmu hrobového místa, uložení urny či rakve do hrobu,
rušení hrobového místa apod) je třeba nahlásit na OÚ z důvodu
řádného vedení hřbitovní evidence. Děkujeme.

Schody u postranního vchodu na hřbitov
byly upraveny protiskluzovou vrstvou.

Kostel sv. Matouše v Míčově

Jetonice

Rudov

Sušice

Zbyslavec

Lovětín

Míčov

Hřiště TJ TATRAN Míčov

Před koncem letošního roku plánujeme vydat ještě
předvánoční, tedy 5. číslo Pětilístku.
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