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Vlaštovky Vážení spoluobčané, milí sousedé,
tři měsíce uplynuly jako voda, a my jsme tu opět s dalším, tentokrát druhým číslem Pětilístku,
abychom vás informovali o aktuálním dění v naší obci.
Počasí se nám mění jako na houpačce, polojasno se střídá s přeháňkami, občas i bouřkami. Naše zahrádky
zažily teplotně nejchladnější květen za posledních 30 let a vyšší teploty jsme zažili naposledy kolem
10.května. Snad nám nadcházející léto ukáže svou příjemnější tvář, a my si s rozvolňováním vládních
opatření budeme moci užít společných setkání a letního sluníčka při plánovaných akcích. Věříme, že
situace kolem pandemie se bude obracet k lepšímu a náš život se vrátí opět do normálu.
Proto mi dovolte, abychom vám, milí sousedé, popřáli příjemné léto prožité se svými blízkými, klidné dny
plné pohody, zdraví a regenerace sil.
Mgr. Sylva Bořková – místostarosta obce

Vážení spoluobčané,
ač se může zdát, že se toho v posledních měsících v naší obci mnoho neodehrálo, opak je
pravdou. Tyto měsíce byly naplněny množstvím administrativní práce, která je bohužel nezbytnou
součástí veškerých našich plánů a záměrů.
Jedním z těch zásadních jsou vrty v obcích Jetonice a Rudov. Již máme za sebou čerpací zkoušky
i vzorkování, testování kvality vody. Zde, bohužel, dle údajů uvedených v Závěrečných zprávách
z průzkumných prací vyšlo najevo, že plánovaná realizace vrtu a rozvodu vody po obci Rudov nebude
možná. Čerpací zkouška ukázala, že vydatnost vrtu není dostačující. Navíc kvalita vody není dobrá a
potřebovala by další úpravy, problémem jsou především vysoké hodnoty manganu. A nedopadly zde
dobře ani výsledky radiochemických rozborů. Technologie na úpravu této vody by byla nepoměrně dražší
a, vzhledem k nemožnosti vodu rozvést do domácností, realizace tohoto projektu pozbývá svého
významu.
Naopak čerpací zkoušky v obci Jetonice dopadly výborně. Zde je vydatnost vrtu několikanásobně vyšší
než je potřeba a z rozborů vody plyne, že bude stačit pouze minimální úprava čerpané vody.
Z výše uvedeného tedy vyplývá, že se bude pokračovat pouze v práci na vrtu v Jetonicích.
Další letošní dlouho připravovanou akcí je nové mapování Míčova. Někteří z občanů obce Míčov
již obdrželi ,,Pozvánku k zjišťování průběhu hranic“. Tuto pozvánku postupně dostanou všichni vlastníci
nemovitostí v obci Míčov. Trvale přihlášeným se předává osobně a majitelům rekreačních objektů bude
doručena poštovní cestou. Veškeré informace budou zveřejňovány na úřední desce, internetových
stránkách obce a na veřejných zasedáních. Mapování obce bude letos jistě patřit mezi tu časově
nejnáročnější záležitost, vzhledem k vyžadované neustálé spolupráci obce s katastrálním úřadem a
následně geodety.
Byla dokončena dílčí rekonstrukce v hasičské zbrojnici, o které jsem se zmiňoval již v prvním
vydání Pětilístku. Aktuálně tedy zbývá pouze vymalovat, uklidit a uvést vše do původního stavu.
Dále řešíme opravy místních komunikací, kde máme v současné době nabídky od čtyř firem. O výsledné
firmě bude rozhodnuto na veřejném zasedání ve čtvrtek 17.6.2021.
V obci Sušice se dokončuje oprava poškozeného zatrubnění z loňské červnové povodně. Dále jste si zde
mohli všimnout připraveného stavebního materiálu u čekárny. Připravuje se také již dlouho odkládané
odvodnění komunikace v Sušicích. Svedená voda bude napojena na již opravené potrubí v dolní části
obce Sušice.
Na OÚ proběhla také inventarizace majetku, přezkoumání hospodaření obce za rok 2020 a veškeré revize.
Při přezkoumání hospodaření obce nebyly zjištěny žádné chyby ani nedostatky.

• Hospůdka Míčov
V souvislosti s uvolňováním vládních opatření se v dohledné době připravují akce v místní hospůdce.
Konkrétní informace najdete na www stránkách obce a facebook.com/hospudkamicov.cz/.

• Pozvánka na setkání s hudební skupinou Polarita
S pardubickou skupinou Polarita jste mnozí měli možnost se
potkat na Míčově již v loňském roce, kdy její vystoupení bylo
součástí ,,Míčovského vinobraní“. Po velmi příznivých ohlasech
nás tato skupina navštíví opět i v letošním roce, a to v sobotu
26. června 2021. Diváci se mohou těšit i na bubenickou show
Mika Ronose (bubeník Marpo a Trouble Gang).
Akce proběhne v areálu TJ TATRAN Míčov. Součástí programu
bude i nabídka moravských vín, Vinařství sv. Floriána. Hudební
část pro dospělé je plánována od 17:00 hodin. Vstupné 100 Kč
na osobu.

Zároveň si na své přijdou i děti, pro které bude připraven

dětský program

od 15:00 hodin – připraveny
budou skákací hrady a dětské hry včetně sladkých odměn.
Vstupné pro děti do 15 let zdarma.

Občerstvení bude zajištěno po celou dobu konání
akce.

V pátek 21. května proběhl
po dlouhé době svoz
kovového odpadu ve všech
místních
částech.
Sesbíraného
kovového
odpadu bylo nad naše
očekávání hodně, vzhledem
k dobrým výkupním cenám
se hasičům svoz vyplatil.
Získaná finanční částka (cca
21.000,-Kč) bude využita
zejména na dovybavení
opravené zbrojnice. Už před
tímto
svozem
došlo
k odvezení šrotu, který se
nacházel
za
budovou
hasičské zbrojnice.
Naše hasičská jednotka v letošním roce zatím žádný výjezd naštěstí neabsolvovala. Na druhé straně se
hasiči neúčastnili ani žádné soutěže v požárním sportu, jelikož téměř všechny byly zrušeny kvůli
pandemii.

Dokončovací práce na rekonstrukci hasičské zbrojnice

Nové elektrorozvody, osvětlení, podhledy a
přívod vody

Z důvodu úbytku počtu hráčů, o kterém jsme se zde již několikrát zmiňovali, došlo ke
sloučení fotbalových týmů TJ TATRAN Míčov a SK Prachovice. Vzhledem k nízkému
zájmu hráčů a stále vyššímu věku těch stávajících bylo toto spojení jedinou šancí, jak
fotbal v naší obci udržet. V praxi to bude znamenat, že stejně jako tréninky, i zápasy
budou probíhat střídavě na hřišti Míčova a Prachovic. Počet domácích zápasů
odehraných na hřišti na Míčově tedy klesne na polovinu, hrát se zde tedy bude zhruba
1x za měsíc. Rozpis zápasů na nadcházející sezonu v době vydávání tohoto čísla Pětilístku není ještě znám,
a tak se ho dozvíte na vývěsce u obchodu na Míčově a také na stránkách obce, případně Facebooku TJ
TATRAN Míčov.

• Sčítání lidu
K 10.5.2021, kdy bylo ukončeno online sčítání lidu v České republice, bylo z 270 obyvatel obce MíčovSušice sečteno 55,9% občanů online, a 11,7% v listinné podobě, tedy celkem se sečetlo 67,6 % obyvatel.

• Sekání trávy v obci
Péči o travní porosty v obci zajišťuje paní Jitka Heřmanová, která
seká trávu v obcích Míčov a Sušice, sekání obecních pozemků
v obcích Jetonice, Rudov a Zbyslavec má na starosti pan Marcel
Pecka, sekání větších ploch realizuje pan Matěj Šimon obecním
traktůrkem.

• Výsledky ankety znak obce
V minulém čísle jsme uveřejnili anketu k návrhu znaku a praporu obce. Celkově se zúčastnilo
ankety 43 občanů, z toho hlasovalo pro:
variantu A:
variantu B:
variantu C:
variantu D:

2 hlasy
7 hlasů
27 hlasů
7 hlasů

Nejvíce hlasů získala varianta C . Vítězný návrh znaku a vlajky pro obec Míčov-Sušice byl schválen
zastupitelstvem obce na veřejném zasedání Obecního zastupitelstva Míčov-Sušice dne 29.dubna
2021 a zaslán heraldikovi ke zpracování. Zhotovitelem grafického náhledu a souvisejících
dokumentů je společnost Alerion, se sídlem v Brně. Žádost o schválení a udělení znaku a vlajky
obce byla zaslána dne 10.května 2021 Podvýboru pro heraldiku a vexikologii do Prahy, aby mohl
Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu doporučit předsedovi Poslanecké
sněmovny Parlamentu České republiky udělení znaku a vlajky obce. Přijetí žádosti bylo ze strany
PS ČR potvrzeno.

• Využití zrekonstruované místnosti obecního úřadu

Jak jsme vás již v minulém čísle Pětilístku
informovali, byla opravena bývalá šatna
kulturního domu. V zájmu zastupitelstva
obce je využití těchto prostor pro služby
občanům naší obce, jako jsou masérské
služby, manikůra, pedikůra aj. Přivítáme
náměty občanů pro využití případně i jiných
služeb. Rozměry místnosti činí 3,5 x 5 metrů.

• Místní knihovna
Vážení čtenáři,
do míčovské knihovny byly zapůjčeny další nové tituly knih z Výměnného fondu MěK Chrudim. Na své si
přijdou nejen milovníci detektivek, trillerů, ale i další beletrie pro dospělé – tituly pro ženy s romantickým
nádechem, ale dramatickými zápletkami. Milovníci ryb či myslivosti mohou využít tituly i z této oblasti.
Ze seznamu lze nabídnout i naučnou literaturu pro dospělé – recepty pro rozkvetlou jarní zahradu,
balkon či terasu, recepty do kuchyně pro mlsné jazýčky, knižní tituly pro cestovatele, houbaře, sportovce
apod.

Vybíráme z nabídky pro ukázku čtenářům:
Naučná literatura pro dospělé
• Kurth Hanns: Lexikon snových symbolů
•

Needham, Bobbe: Ozdobné květináče

•

Delvaux Catherine: 100 receptů pro rozkvetlou zahradu, balkon a terasu

•

Charvátová Barbora: Loudavé vaření

•

Šlégl Jiří: Přes pralesy k ledovcům

Beletrie pro dospělé
• Roberts Nora: Žhavé doteky
•

Historické romány: Beráková Zora: Po meči i po přeslici

•

Březinová Anna. Tajný deník královny Kunhuty
Wood, Barbara: Doktorka Samantha

•

Bryndza Robert: Noční lov

•

Bryndza Robert: Mlha nad Shadow Sands

•

Mc Clure Ken: Krize

•

Mc Clure Ken: V přímém ohrožení

•

Dreyer Eileen: Neohlížej se

•

Dahl Alex: Chlapec mezi dveřmi

•

Kingsley, Jo: Alice v zrcadle (příběh o boji matky a dcery s anorexií)

•

Kovář Stanislav: Pytláci na rybách

•

Rubeška Miloš. Vzpomínky lovce jelenů

•

Skopová Marie: Aerobik

•

Grnweidner Edmund: Houby …..

a spoustu dalších nových titulů k zapůjčení. Vedle nových knih můžete využít výběr z Katalogu KOHA dle
nabídky knihovny a vybrat si dle čtenářského zájmu.
Půjčovní doba knihovny Míčov :
Pondělí 17.00 – 19.30 hodin
OÚ Míčov
Vítáme nové čtenáře. Knihy půjčujeme zdarma, pouze stačí založit si čtenářskou kartičku.
Starším čtenářům nabízíme dovoz vybraných knih do domu. Své čtenářské požadavky můžete směřovat
na Mgr. Sylvu Bořkovou (kontakt 722 937 124).

ARCHITEKTONICKÁ STUDIE NÁVSI
A PŘILEHLÝCH VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ

Vizualizace návsi před místním obchůdkem

Zastupitelstvo obce oslovilo firmu MOD architekti k vypracování architektonické studie návsi a přilehlých
veřejných prostranství Míčova. Zde uvádíme některé příklady návrhů. Pro zájemce plánujeme společné
setkání s architekty nad vypracovanou studií.

Vizualizace prostoru před obecním úřadem a místní hospůdkou
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