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Vážení spoluobčané, milí sousedé,
nastal nám nejkrásnější čas v roce, čas vánoční, čas radosti, očekávání, tužeb, splněných přání,
náhodných setkání, společných chvil s nejbližšími i vzpomínek na ty, kteří s námi již nemohou být. Naše
domovy zaplní vůně cukroví, melodie koled, záře vánočních stromků. Dovolte nám, abychom i my,
jménem zastupitelstva obce, popřáli vám všem radostné, klidné a spokojené vánoční svátky, do nového
roku 2020 mnoho zdraví, štěstí, lásku, úsměv a pohodu. Přejme si, aby nadcházející rok byl pro všechny
rokem úspěšným v osobním i pracovním životě.
Mgr. Sylva Bořková – místostarosta obce

Vážení spoluobčané,
konec roku bývá obdobím bilancování uplynulých měsíců, hodnocením toho, co se povedlo a co
méně, co se stihlo a co se nestihlo (úspěchů a neúspěchů). Stejně tak nás tento čas svádí k výhledu do
budoucích dnů, týdnů a měsíců. Dělat jakékoli předpovědi bývá ošemetná záležitost, přesto se však
pokusím na několika řádcích nastínit plány do roku 2020 a především zhodnotit dosavadní činnost v
roce 2019. Vzhledem k tomu, že v každém předchozím čísle Pětilístku jsem informoval o průběžné
činnosti, vyjádřím se nyní již stručněji.

Mezi úspěchy jistě patří vybudování soudržné plochy pro kontejnery, turistická stání, opravy čekáren
v Sušicích a Míčově, ve Zbyslavci byla vybudována plocha pro novou čekárnu, s jejíž umístěním
počítáme během zimy dle počasí. Výměna rozvodů a doplnění osvětlení v obci Jetonice. Ale třeba také
vznik tohoto čtvrtletníku. Kompletní revize Smluv o nájmu hrobového místa a nový řád veřejného
pohřebiště, úspěšná jednání s Katastrálním úřadem Pardubického kraje, díky kterým začne již od
příštího roku práce na novém mapování prvního katastru naší obce. Velkým krokem dopředu je určitě i
jednání s Královéhradeckou diecézí, která po jednání s obcí, a především také díky vstřícnému přístupu
pana faráře M. Vrbiaka, přistoupila nejen na dílčí již probíhající opravu kostela sv. Matouše v Míčově.
Dále došlo ke vzájemné dohodě týkající se narovnávání pozemkových nesrovnalostí a prodeje či směny
pozemků, o které má obec zájem, a s níž by se mělo začít již právě v následujícím roce.
Nejzásadnějším problémem je pro nás řešení vrtů v obcích Jetonice a Rudov. Na začátku měsíce mi
byla doručena ,,Žádost o podporu ze Státního fondu životního prostředí,“ včetně všech dalších
dokumentů a projektů potřebných k vlastní žádosti. Původně jsme počítali s tím, že se tato akce započne
ještě v letošním roce, někdo by tedy mohl považovat její nerealizaci za neúspěch. Možná jím je, ale já to
vnímám především jako přílišnou důvěru firmě, která rychlejší termín původně uváděla, a také naše
přání, aby to skutečně tak rychle šlo. Časem jsme se ale museli vrátit do reality. Termín se výrazně
prodloužil a původně odhadovaná cena znásobila. Tím se dostávám k výhledu na rok 2020. Prvním
největším bodem je další práce na právě na uvedených vrtech až k jejich úspěšné realizaci – dnes již
s výrazně realističtějším pohledem. Další větší akcí je vybudování nové asfaltové komunikace v Míčově
a opravy stávajících komunikací ve všech místních částech obce dle potřeby, na což je podána žádost o
dotaci na Pardubický kraj. Dále je zde několik déle odkládaných, většinou drobnějších prací, které, jak
doufám, budeme schopni dokončit. MAS Železné hory nám také přislíbila dotace na výsadbu stromů a
případně umístění dřevěných herních, sportovních a vzdělávacích prvků na pozemcích obce. O dalších
záměrech jistě budu informovat v následujícím čísle Pětilístku, na úřední desce a na internetových
stránkách obce. Pevně věřím, že se nám podaří tyto naše cíle a samozřejmě i další, dle našich a vašich
představ v co největší míře a k co největší spokojenosti plnit.
Rok nám uplynul rychle jako voda a opět tu máme nejkrásnější svátky v roce. Dovolte mi popřát vám
krásné vánoční svátky. Přeji vám, abyste je mohli prožít v kruhu svých blízkých a přátel a užili si klid
v dnešní uspěchané době. Do nového roku 2020 vám přeji hodně zdraví, štěstí a mnoho úspěchů.

30.listopadu 2019 se konalo již 3.adventní zastavení v míčovském
kostele sv. Matouše. Předvánoční čas jsme zahájili posvěcením
adventního věnce panem farářem Vrbiakem, po kterém následoval
vlastní koncert duchovních písní sopranistky paní Aleny Tiché. Na
míčovské varhany ji doprovázela paní Radka Zdvihalová. Celý
průběh adventního zastavení, včetně samotného koncertu i krátký
sestřih z Rozsvícení vánočního stromu, si můžete díky Audio
záznamu připomenout na stránkách obce www.micov-susice.cz
v rubrice Fotogalerie.
Nadcházející akce:
V úterý 24.12.2019 proběhne Štědrovečerní mše svatá
v Kostele sv. Matouše na Míčově v 19.30 hod. s farářem panem
Vrbiakem. Mše se mohou účastnit i nevěřící.
Ve středu 25.12.2019 se uskuteční Vánoční zpívání koled
v Kostele sv. Matouše na Míčově od 18.00 hod. Srdečně zveme
všechny, kdo s námi chtějí prožít společně atmosféru Vánoc a
zazpívat si známé vánoční melodie se sousedy a známými. Na
míčovské varhany zahraje pan Miroslav Doležal za pěveckého
doprovodu Kristýny Honzíčkové. Míčovská hospůdka bude
v tento den otevřena s nabídkou teplých nápojů a studené kuchyně.
V sobotu 8.února 2020 se bude konat tradiční masopustní Maškarní průvod obcemi Míčov a Sušice. Akce
začíná v 13.00 hod u míčovské hospůdky. Večer pokračuje ve 20.00 hod taneční zábavou s kapelou PUNC.
Všichni občané jsou srdečně zváni. Přijďte se s námi pobavit a poveselit v masopustním reji.

Zvláštní poděkování patří paní Jitce Machové, která se postarala o
vzornou přípravu a obsluhu při Svatomartinském menu konaném
9.listopadu, o čemž svědčí plná rezervace hostů a zaplněný kulturní
sál spokojených strávníků. Též děkujeme panu Lukáši Machovi za
vzorné zajištění občerstvení při akci Rozsvícení vánočního stromu,
kde si návštěvníci pochutnali na adventním guláši, krémové česnečce
a topince s tatarským biftekem.
Zároveň děkujeme všem občanům naší obce, kteří se podíleli na
přípravě a organizaci kulturních a sportovních akcí v obci v letošním
roce, všem přispěvovatelům do čtvrtletníku Pětilístek, pracovníkům
OÚ, kteří se vzorně starali o udržení pořádku a zeleně v obci, rodině
Holubových za darování vánočního stromu a zkrátka všem lidičkám, kterým není lhostejný život a rozkvět
naší obce. Velké díky.

Rok 2019 se chýlí ke svému závěru. Pro nás byl o poznání lepší než rok 2018, zúčastnili jsme se totiž
celkem 7 soutěží a ze čtyř z nich si dovezli pohár, a to i přesto, že tréninky jsme měli pouze dva, kdežto
v minulém roce byla účast pouze na čtyřech soutěžích s jedním pohárovým místem. Doufám, že se nám
podaří tento úspěch přenést i do nadcházející sezony. Za sbor dobrovolných hasičů Míčov-Sušice děkuji
všem příznivcům za podporu a budeme se těšit na další společné akce v následujícím roce 2020.
Přejeme Vám krásné Vánoce, klidné prožití konce roku a šťastný nový rok bez mimořádných událostí.
Za SDH Míčov-Sušice Jiří Dostál ml.

Podzimní sezóna je za námi, a již si užíváme zasloužené volno, i když nebyla sezóna dlouhá, některé
zápasy nás stály hodně sil a zranění. Důležitým kamenem úspěchu byla parta, od hráčů po realizační
tým, fanoušky, děvčata z kiosku a vůbec všichni, co fotbal na Míčově podporují. V důležitých zápasech,
až na Prachovice, jsme dokázali zabojovat. První místo v tabulce, 8 nul v řadě, 31 vstřelených branek a
jen 4 obdržené mluví za všechno. Na jaře je potřeba na dobré výkony navázat, kdy nás hned v prvním
kole čekají Stolany. Přípravu na jarní sezónu zahájíme na konci ledna "tradičním" soustředěním v
Pardubicích. Během února a března odehrajeme cca 3 přípravné zápasy a jednou týdně potrénujeme.
Stále hledáme nové tváře, co mají chuť do fotbalu, tak neváhejte a pište/volejte!
Závěrem bychom rádi popřáli příjemné prožití vánočních svátků v kruhu rodiny a přátel a také co
nejšťastnější nový rok 2020.
Za TJ Tatran Míčov Jaroslav Svoboda ml.

•
Nejlepším houbařem roku 2019 byl v obci vyhlášen pan Tomáš
Patočka z Míčova, který si na sběr hub pořídil nůši a své houbařské
úlovky hrdě opakovaně přinášel za uznalých pohledů sousedů
k domácímu zpracování.
• O tom, že dnešní
dorůstající mládeži není
lhostejná katastrofální situace
zdejších lesů ohrožených
kůrovcem, a tím hrozící úplné
vymýcení lesních porostů,
svědčí snaha o záchranu
zdejších lesů vysazováním
nových stromků. 12.listopadu
2019 se žáci 7.tříd ze
Základní školy v Heřmanově
Městci vydali za doprovodu
svých třídních učitelek do
okolí Jetonic, aby zde vysázeli 2 000 mladých buků v rámci
projektového odpoledne „Den v lese“. Akci pomohl
zorganizovat pan učitel Vaňkát. Žáci se pod vedením
profesionálního lesníka Ing. Pavla Starého podíleli na úklidu
lesa po těžbě a prakticky si vyzkoušeli práci lesníka. Za
prokázanou snahu je čekala odměna v podobě stromečku do
tříd.

•
I čekání na odvoz komunálního odpadu může být
někdy veselé:

•
Úřední hodiny OÚ: v novém roce 2020 jsou
stanoveny úřední hodiny ve stejné době jako letos, a to:
každé pondělí od 17.30 - 19.30 hodin
Poplatky pro rok 2020
•
Schválený poplatek za odpady na rok 2020 je 500,-Kč na trvale hlášeného obyvatele a 500,-Kč
na rekreační objekt.
•
Pytlový svoz tříděného odpadu umístěte večer nebo ráno ve svozový den v zavázaném pytli
označeném štítkem před svůj dům a o jeho odvezení se postará firma.

•
Poplatek za psa zůstává ve stejné výši, t.j.70,-Kč za jednoho psa a 100,-Kč za každého dalšího
psa. Od nového roku 2020 obdrží majitelé psa na OÚ známku pro psa s názvem obce Míčov-Sušice a
kontaktem na OÚ v Míčově. V případě nalezení psa bude zkontaktován OÚ v Míčově a následně majitel
psa. Majitelé psů mají povinnost čipovat každého psa, bez čipování nebude pes očkován.
•
Poplatky je možné uhradit přímo na OÚ Míčov-Sušice v úředních hodinách, každé pondělí od
17.30 - 19.30 hod. nebo pomocí internetového bankovnictví, případně z pobočky vaší banky přímo na
bankovní účet OÚ. V případě využití platby na účet je nutné uvést správný VARIABILNÍ SYMBOL,
který se skládá z prvních dvou čísel, které rozlišují jednotlivé místní části + číslo popisné nebo evidenční.
Míčov 10, Zbyslavec 20, Sušice 30, Jetonice 40, Rudov 50 (např. pro č.p. Míčov 32 by byl VS 1032 +
uveďte pro přehlednost své jméno. Číslo účtu obce Míčov-Sušice je 10725531/0100.
Kalanetika v KD v Míčově
• 7.ledna 2020 proběhna od 18:00 hodin úvodní hodina kalanetiky pro zájemce v KD v Míčově. Dle
projeveného zájmu bychom zahájili pravidelné cvičení. S sebou karimatku. Pokud mají cvičenky
doma ještě cvičební manuál z minulého nechť ho vezmou s sebou.

HISTORICKÉ OKÉNKO NAŠÍ 0BCE
Kostel sv. Matouše v Míčově
Historie kostela v Míčově
Kostel byl postaven, podle
způsobu
stavby,
zřejmě
v polovině
13.stol.
První
dochovaná písemná zpráva o
farnosti míčovské pochází
z roku 1353. V té době bylo
zřízeno biskupství v Litomyšli.
Náš kostel patřil s ostatními 47
kostely
do
děkanátu
chrudimského. Tehdy zde
musela být již fara. Lze se
domnívat, že ves nebo dvůr již
existovaly také.

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

Míčovský kostelík musel být ve středověku význačným místem. Vždyť ve 14.století dosazoval kněze
k tomuto kostelu sám císař Karel IV., který tu v roce 1370, na hradě Lichnici trávil delší čas. Je známé
jeho poručení, že stávající královské hrady musí navždy zůstat v královských rukách. Je nepochybné, že
navštěvoval i náš kostelík, protože jiného v blízkém okolí v té době nebylo.
Kostel je postaven na nejvyšším místě v okolí. Při obléhání Lichnice sirotky tu zřejmě bylo jedno
z jejich záložních ležení. Není pochyb, že kostelík byl jeho středem. Prostoru kolem kostela se říkalo „Na
ohradě“. Toto pojmenování používali husité pro všechna provizorní polní hrazená místa. Jako příklad
uvádí tehdejší míčovský kronikář Václav Svoboda baštu polního opevnění zvanou „Na ohrádce“, která
byla při obléhání hradu v letech 1428-29 zbudována sirotky. Místo se nalézalo na přístupové cestě ke
hradu u Heřmanova Městce, na samé hraně srázu Lovětínské rokle. Západně od kostela se dochovaly
mělké příkopy, kterými zpevňovali husité buď vozovou nebo kolovou hradbu kolem takových míst.
Zajímavosti z historie kostela:
V osmdesátých letech min. stol. byl při výkopu pro sklep hájenky, která se nachází asi 100 m severně
od kostela, odkryt hrob, ve kterém se spolu s kostelními pozůstatky našly i nějaké keramické sošky. Ve
školní kronice se v zápisu praví, že byl nalezen hrob „husitského bojovníka“. Kam se nález poděl, není
nikde zaznamenáno.

Kostel byl asi po několik staletí od husitských válek neobsazován a byl do roku 1856 lokální. Nadřízený
farní úřad byl v Ronově nad Doubravou. Kolátura míčovská byla velmi rozsáhlá. V minulém století k ní
patřily tyto obce: Skoranov, Starý dvůr, Podhradí, Rudov, Zbyslavec, Jetonice, Sušice a Míčov.
Kostel byl do své definitivní přestavby, v letech 1884-86, asi dvakrát rozšiřován. V kronice se dále píše,
že stěny kněžiště byly vyzdobeny freskami, nějakými postavami. Z původního kostela zbyla pouze
presbytář, kde se dochovala původní klenba, gotická nebo pozdně románská.
Kostel byl od svého přestavění několikrát opravován.
• V dnešní podobě byl postaven kostel v letech 1880-84 nákladem 17.338 zl., varhany
stály 800 zl. /farní kronika/.
• Hřbitov byl rozšířen do dnešní podoby v roce 1890. 4.5. byl vysvěcen /farní kronika/.
• Rekvizice zvonů pro válečné účely v roce 1917. Byl vzat starší zvon z věže /z r. 1489/ a
zvonek ve Zbyslavci.
• Trigonometrický bod na věži kostela byl dán 25.8.1942 a značí nadmořskou výšku
535 m. /farní kronika/.
• 26.6.1949 bylo dokončeno mozaikové okno, na kterém je obraz Matky Boží. Bylo
zřízeno nákladem 50 tisíc Kč / v roce 1953 10 tis. Kč/. Obnos věnoval pan Václav Ryšán,
bratr Josefa a Aloise Ryšána, učitelů, kteří na zdejší škole učili před mnoha lety. Obraz
ten byl věnován na paměť sester Anny a Františky Guthových, dcer bývalého lesního
správce ve Slavkovicích /farní kronika/.
• V roce 1981 byla osazena okna do olova, bylo opraveno i barevné okno, které darovali
kostelu potomci někdejšího učitele míčovského, pana Ryšána.
• V červnu 1996 byla ustavena malá organizační skupina, která si předsevzala opatřit
potřebný finanční obnos na zakoupení nového zvonu pro místní kostel. Jednalo se o
náhradu zvonu, který byl odtud vzat v 1.sv. válce. Během roku bylo vybráno na
příspěvcích od občanů kolátury a některých podnikatelů 40. tis. Kč. O finanční výpomoc
byly požádány velké podniky z okolí, které však nepřispěly, protože jejich finanční
situace jim to nedovolila. V předstihu byl učiněn dotaz ve zvonařské dílně v Brodku u
Přerova na cenu 5 q zvonu (v roce 1996 by takový zvon stál 170 tis. Kč).
• Na podzim r. 1999 byl instalován na střechu kostela /pískovcová zvonička/ opravený
malý zvonek tzv. umíráček. Rovněž byl opraven starý zvonek, u kterého byla opravena
poškozená upevňovací ucha.
(čerpáno z Kroniky Míčova, III.díl, kronikář pan Václav Svoboda)
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