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Vážení spoluobčané, milí sousedé,
přinášíme vám poslední podzimní číslo zpravodaje Pětilístek v tomto volebním období 20182022. Již brzy, a to 23. - 24.září 2022 se otevřou volební místnosti, abyste si zvolili nové
zastupitele, kteří se budou prostřednictvím vašich připomínek a námětů podílet na budoucnosti
naší obce.
Abychom vám přiblížili kandidáty do komunálních voleb 2022 a volební programy kandidujících
sdružení, uveřejňujeme speciální předvolební číslo.
Mgr. Sylva Bořková – místostarosta obce

Slovo místostarosty
Vážení sousedé,
když jsem na podzim 2018 přijala nabídku kandidovat do zastupitelstva obce Míčov-Sušice, šla
jsem s představou být alespoň částečně nápomocna při podílení se na chodu obce, rozvoji této
vesničky, kterou jsem si za 16 let, kdy zde žiji, zamilovala.
Pokud bych měla zhodnotit svou práci v zastupitelstvu obce v uplynulém období, tak mohu
zodpovědně říci, že mi dala spoustu nových zkušeností, příležitostí poznat nové sousedy, blíže si
s některými popovídat i v souvislosti s vykonáváním funkce kronikáře obce. Díky vyprávění
sousedů, pamětníků jsem měla možnost blíže poznat historii obce a ve spolupráci s Městským
archivem v Chrudimi zachytit některé vzpomínky i historická fakta v obecní kronice či v rubrice
Historické okénko zpravodaje Pětilístek. Některá setkání byla velmi srdečná a poutavá, a je věčná
škoda, že někteří pamětníci tu již nejsou s námi a svá vyprávění tak nemohou předat dalším
generacím. Zájemci o historii obce Míčov-Sušice si mohou přečíst zdigitalizované kroniky, díl I.V., které jsou uloženy na Obecním úřadě v Míčově.
Jsem velmi ráda, že se podařilo uskutečnit vydávání čtvrtletníku Pětilístek, který jsme pravidelně
s panem starostou Šimonem psali a tvořili. Velké poděkování za spolupráci patří v tomto ohledu
nejen jemu, ale i všem přispěvovatelům, kteří nám pomáhali časopis obohacovat a zpestřit
v jednotlivých rubrikách. Samozřejmě i tento zdroj informací pro obyvatele je třeba rozvíjet a
aktualizovat, aby měl stále co říci svým čtenářům a splňoval svůj smysl informovat co nejširší
část obyvatelstva.
Při práci knihovnice obce jsem pracovala v Místní knihovně v Míčově, kde jsem místním
dospělým i dětským čtenářům půjčovala knižní tituly nejen z míčovské knihovny, ale i výpůjčky
v rámci Výměnného knižního fondu Městské knihovny Chrudim, kde nám pracovnice
chrudimské knihovny vždy ochotně vyšly vstříc a plnily všechna naše čtenářská přání, takže jsme
si mohli půjčovat i knihy na objednávku z oddělení dospělých, knihy z Katalogu systému KOHA,
ale i novinky, které právě vyšly. Podařilo se převést do místní knihovny řadu nových knižních
titulů, encyklopedií, které si lze na požádání půjčit v rámci půjčovních hodin. Míčovská knihovna
byla rozšířena o nový regál na knihy, aby našly nové tituly důstojné místo v regálech. Jako
praktické se osvědčilo ukládání pročtených starších knížek ve vstupu do OÚ, kde si lidé mohou
vzít libovolnou knihu na čtení či přinést již přečtenou knihu, aniž by navštívili místní knihovnu.
Půjčování knížek bylo v tomto volebním období stanoveno bez poplatků z důvodu zvýšení
čtenářského zájmu obyvatel a využití kapacity knihovny. Starším občanům jsou dopravovány
výpůjčky na požádání až do domu.
Práce pro občany a obec, ve které žijete, je zajímavá a pestrá, člověk ji musí vykonávat nejen se
zájmem, láskou k místu, ve kterém žije, ale i s pocitem a vědomím, že je to práce, kde nemůžete
očekávat každodenní poděkování za to, co děláte, že se nikdy nezavděčíte všem, neboť, co
člověk, to jiný názor, co soused, to jiné starosti, co část obce, to jiné potřeby. Vykonáváte práci,
která často není vůbec vidět, „prokousáváte se“ hromadou tiskopisů, formulářů, hlášení apod.,
což zná každý úředník, který v současnosti vidí, že nárůst byrokracie je vskutku zatěžující.
Vzhledem k tomu, že moderní doba je spojena stále více s digitálním světem, podléhá veškerá
dokumentace postupné digitalizaci a je vyřizována v elektronické podobě.
Práce na úřadě v uplynulém volebním období mi přinesla nejen spoustu nových zkušeností, ale
také postřehů a ponaučení, co je třeba zlepšit, změnit, aby práce celého zastupitelstva byla
mnohem více viditelnější, zastupitelé více komunikovali s lidmi a reagovali na jejich podněty a
připomínky. Nízkou míru komunikace uvnitř zastupitelstva a jejich větší zapojení do společně
organizovaných obecních akcí považuji za slabou stránku práce, kterou je třeba bezpochyby
změnit a zlepšit.

Další oblastí, kterou jsem měla na starosti, byla práce v kulturní komisi, která představovala
velmi pestrou a zajímavou činnost s cílem obohatit kulturní a společenský život v naší obci.
Zároveň děkuji i ostatním členkám kulturní komise, paní Soně Šimonové, která se vzorně starala
o přípravu jubilejních balíčků a absolvovala se mnou většinu návštěv k jubilantům. O organizaci
Dne seniorů se svědomitě starala také paní Ing. Ludmila Čechová, která v roce 2019 organizovala
Zájezd do Budapešti.
Kulturní a společenské akce, které se podařilo uskutečnit v uplynulých letech, jako Maškarní
průvod, Rozsvěcení vánočního trhu, Adventní zastavení v míčovském kostele, Zájezd do vinného
sklípku na Moravu, Zájezd na Floru Olomouc, Zájezd do Kroměříže, Dětské dny, Pálení čarodějnic,
Mikulášské nadílky v KD či Mikulášské obchůzky obcí by nebylo možné zrealizovat bez
obrovského nasazení místních lidí, kteří ve svém volném čase a nezištně pomohli k tomu, aby se
obyvatelé vesnice mohli sejít, popovídat si a příjemně se pobavit. Velké poděkování za pomoc
patří TJ Tatranu Míčov za realizaci Maškar, hasičům za pomoc při Rozsvícení vánočního stromu a
Mikulášských nadílkách v KD, organizaci Dětského dne, paní Anně Vaisové, rodině Holubových
ze Sušic, panu Bořkovi Romanovi a paní Lence Svobodové při pomoci a organizaci Mikulášských
obchůzek obcí a vytváření programu v KD pro děti, panu Marcelu Šindelářovi za pomoc při
nahrávání varhanních vánočních melodií do obecního rozhlasu, rodině Šimonových a spoustě
dalších sousedů při přípravě Dětských dnů, panu starostovi za podporu, pomoc i účast na všech
kulturních akcích, členům rodiny Machových z místní hospůdky za skvělá menu a občerstvení,
která připravovali k jednotlivým obecním akcím. Vyjmenovat všechny nelze, tedy přijměte
všeobecný dík vy všichni, kteří jste se různým způsobem podíleli na kulturních akcích.
Neboť v katastrálním území Míčov se nachází také pohřebiště, spadá do činnosti úřadu také péče
o místní hřbitov. O údržbu hřbitova, sekání trávy na hřbitově a úklid jeho okolí se vzorně stará
paní Jitka Heřmanová, za což ji patří velké poděkování, a to za veškerou práci, kterou odvádí pro
obec. Pokud jste v poslední době zaznamenali zvýšený nárůst trávy na hřbitově, prosíme o
trpělivost, posekání bylo zdrženo z důvodu výkyvů počasí i z důvodu delší nemoci paní
Heřmanové.
V uplynulém volebním období bylo vydán nový Řád veřejného pohřebiště, postupně byly
aktualizovány a doplňovány informace od pozůstalých příbuzných do hřbitovní knihy jako cenný
zdroj pro budoucí generace. Převážná většina Smluv o nájmu hrobového místa bude po 10-ti
leté lhůtě končit ke konci roku 2023. Nájemci hrobových míst budou včas obeznámeni obecním
úřadem o uplynutí lhůty a dalším možném prodloužení Smlouvy za podmínek, které budou
v kompetenci nového zastupitelstva obce. Probíhají přípravné práce na digitalizaci celého
hřbitova a vypracování nové digitální mapy hřbitova. Jedná se o poměrně rozsáhlou práci, neboť
v průběhu 10 let trvání smlouvy zaznamenala podoba hřbitova včetně nájemců hrobových míst
značných změn.
Zda se mi moje práce a snaha přispět k rozvoji obce alespoň částečně podařila, nemohu
posoudit, to musí posoudit ostatní. Vím, že spoustu práce je třeba ještě dokončit a navázat na
předešlé. Ať bude v naší práci pokračovat kdokoliv z níže uvedených kandidátů, přeji mu spoustu
sil a úspěchů v této krásné, ale ne lehké práci.
Mgr. Sylva Bořková – místostarostka obce

Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych v tomto vydání Pětilístku zhodnotil končící volební období 2018 – 2022,
protože, jak jistě většina z vás ví, do následujícího volebního období již nekandiduji, a to ani jako řadový
zastupitel obce. Svou působnost na obecním úřadě jsem započal jako zastupitel v 19 letech 1. listopadu
2010, následovala pozice starosty obce, a to po volbách v roce 2014 a následně po volbách 2018 v této
funkci pokračoval. Celkem tedy dlouhých 12 let na místním úřadě, 8 let starostování. Po této době přišla
chvíle, kdy jsem se dostal k rozhodnutí posunout se v životě dál, získat v životě nové zkušenosti, věnovat
se vlastnímu podnikání a v neposlední řadě si také najít konečně více času na vlastní život, rodinu a
přátele, což je bohužel při kumulování dvou či více pracovních pozic velice složité. Z mého pohledu v tuto
chvíli nemožné. Pevně věřím, že se blížících voleb v hojném počtu zúčastníte, protože jste to právě vy,
kdo rozhodují o složení zastupitelstva v následujících čtyřech letech. Vrátím se teď k rekapitulaci
uplynulého volebního období, k tomu, co se podařilo, co méně a co se nám, bohužel zrealizovat
nepodařilo.
Již po volbách v roce 2018 se začalo jednat o zdrojích pitné vody pro místní části Jetonice a Rudov. V roce
2019 se začalo s prací na projektu, zjišťování dotačních možností a zajišťování veřejné zakázky. Bohužel
v druhé jmenované obci, v Rudově došlo ke zrušení realizace vrtu – zdroje pitné vody, a to na základě
špatných výsledků čerpacích zkoušek a rozborů kvality vody. Proto zde nakonec došlo k sanaci zkušebního
vrtu a v další práci se nepokračovalo, toto rozhodnutí padlo v červnu roku 2021. Ovšem v případě Jetonic
se zadařilo vše dotáhnout do zdárného konce a zdroj pitné vody v obci zajistit, dokončovací práce
proběhly tento měsíc, tedy v září 2022. Na tuto akci obec získala dotaci ve výši 80% nákladů.
V následujících letech by se obecní úřad mohl zaměřit na další etapu této akce, což by byl vlastní rozvod
vody po obci, tedy vybudování vodovodního řádu. Jak sami nyní vidíme, není to akce na rok, realizace
vrtu trvala čtyři roky, a tak jako realista odhaduji, že budování řádu bude trvat obdobně dlouhou dobu.
Vše však závisí na zájmu obyvatel a rekreantů v obci a samozřejmě na rozhodnutí nového zastupitelstva
v akci pokračovat či ne.
Na začátku roku 2019 jste také měli možnost poprvé číst obecní zpravodaj Pětilístek, skvělý nápad p.
místostarostky, který se podařilo zrealizovat a který dodnes považuji za velice přínosný z pohledu
informovanosti obyvatel i z pohledu zdroje informací pro následující generace. Pevně věřím, že bude
vydávání zachováno i novým vedením úřadu, byť se jedná o značné množství práce navíc. Ohlasy obyvatel
i rekreantů mluví jednoznačně pozitivně. V tomto roce byly dále vybudované zpevněné plochy pro
kontejnerová stání, byly opraveny čekárny v Míčově a Sušicích, v Jetonicích bylo instalováno nové veřejné
osvětlení. Opět se navázalo na vyjednávání o odkupu církevních pozemků a také byly podniknuty první
kroky k novému mapování v Míčově. Paní místostarostka Mgr. Sylva Bořková si navíc vzala za úkol
vytvoření nového ,,Řádu veřejného pohřebiště“.
Rok 2020 byl zpočátku klidný rok, následně se ale změnil v důsledku onemocnění COVID, které
významným způsobem ovlivnilo dění nejen v naší obci, ale po celém světě. Od tohoto roku mají místní
obyvatelé možnost využívat knihovnu zdarma, dozvěděli jsme se také, že naší žádosti o dotace na vrty
bylo vyhověno, což byly pozitivní zprávy. COVIDová pandemie bohužel do našich plánů dost významně
zasáhla, znemožnila pořádání kulturních akcí, omezení provozu firem, služeb i úřadů, významně
pozastavila či zcela zastavila spoustu projektů. I přes tyto nepříznivé podmínky se však některé věci dařilo
úspěšně zrealizovat. Asfaltová komunikace v Míčově, získali jsme grant na výsadbu stromů ve Zbyslavci a
Míčově – celkem 74 ks. Rozběhlo se společné jednání obcí Běstvina, Míčov a Lipovec o získání
kompostérů pro obyvatele zdarma, na které naše obec nakonec získala dotaci ve výši zhruba 250.000 Kč,
a tak všech 65 zájemců kompostér získalo. Byla instalována nová čekárna v obci Zbyslavec.
14.června 2020 postihla naši obec blesková povodeň, něco, co by na Míčově čekal skutečně málokdo,
byla to velice nepříjemná událost, ale i s tou jsme se dokázali vypořádat. Po této bleskové povodni
následovala oprava zatrubnění kanalizace na povrchovou vodu v Sušicích, která byla zničena, oprava
cesty na Lovětíně v úseku 800 metrů nebo také bagrování příkopů. To vše byly náklady navíc, se kterými
jsme samozřejmě nepočítali, nicméně si dovolím říci, že obec měla a stále má značné finanční rezervy, a
tak to neovlivnilo další investiční plány. Rok 2020 byl prvním rokem, kdy rozpočet skončil deficitem,
v předchozích dvou letech obec končila rozpočet vždy ve výrazném přebytku.
Abych rok 2020 nekončil negativně, tak v roce 2020 se v době rozvolňování proticovidových omezení
nám podařilo uspořádat ve spolupráci s hasiči, fotbalisty a obcí promítání letního kina a první ročník akce

Míčovské vinobraní.
Rok 2021 - nejen na základě Místního programu obnovy venkova, ale především na základě rozhodnutí
zastupitelstva bylo zadáno firmě Alerion vytvoření obecních symbolů, kdy finální obecní symboly měli
možnost vybírat přímo obyvatelé obce formou ankety. Přestože celý proces trval jeden a půl roku, i toto
se podařilo dotáhnout do zdárného konce. Udělování symbolů prochází zdlouhavým schvalovacím
řízením. Nakonec však bylo vše završeno předáním dekretů k obecním symbolům v pondělí 12. září 2022
v Praze. Nyní se již budeme s těmito symboly potkávat ve všech pěti našich místních částech.
Částečnou rekonstrukcí prošla hasičská zbrojnice, kde byla především již nevyhovující elektroinstalace,
zavedla se také voda do klubovny, bylo vyměněno osvětlení garáže, klubovny i dalších místností,
v klubovně byl snížen strop – sádrokartonovými podhledy a proběhly další drobnější práce. Bylo řešeno
odvodnění komunikací v obci Sušice. Opravou prošel také prostor bývalé šatny v KD. Byl schválen odkup
nemovitého majetku TJ TATRAN obcí.
V posledním roce volebního období, tedy v období od začátku roku do vydání tohoto Pětilístku nedošlo
možná zdánlivě k větším investičním akcím, budování či rekonstrukcím, nicméně to zcela úplně není
pravda. I administrativní či projektová práce je prací a je nezbytná pro realizaci dalších projektů.
A tak tedy v letošním roce jsou v naší obci prováděny další práce směřující k nové digitální mapě Míčova,
které jsou nutné pro další pozemkové úpravy, realizaci staveb, sportovišť nebo třeba rekonstrukcí
komunikací apod. Také byl dokončen zmiňovaný vrt v Jetonicích, což je důležité pro navazující fázi
budování vodovodního řádu. Byla zhotovena projektová dokumentace k rekonstrukci interiéru místního
obchodu, která je nezbytná k vlastní realizaci této rekonstrukce. Dokumentace je připravena v souladu
s architektonickou studií středu obce Míčov, a tak na ni lze plynule navázat při rekonstrukcích dalších částí
budovy či venkovního prostranství. V obci Rudov byl vyčištěn rybníček v návaznosti na rekultivaci návsi,
v Míčově byly provedeny terénní úpravy nevzhledného okraje komunikace směřující do areálu bývalého
JZD. Proběhla také oprava povrchu místních komunikací v Míčově a Zbyslavci, na což obec získala 100.000
Kč dotaci z Programu obnovy venkova Pardubického kraje. Před místním hostincem vznikla nová terasa,
a tak i zde máme důstojně vypadající místo pro setkávání ve středu obce přímo navazující na obecní úřad
a hostinec, navíc s nádherným výhledem, který ocení nejen místní obyvatelé. Původně plánovaná oprava
komunikace mezi Sušicemi a Prachovicemi neproběhla z důvodu objízdné trasy pro BUS, kvůli uzavřené
komunikaci v Kostelci u H.M.
O všem uvedeném výše by se dalo rozepsat mnohem víc, pojměte však toto jako shrnutí uplynulých
4 let zjednodušeně, v kostce.
Výše uvádím, co se v obci podařilo udělat, neznamená to však, že to vždy bylo bez chyby, že se vždy
jednalo ze strany mé, či zastupitelstva o nejlepší volbu, jistě by se spousta realizovaných projektů dala
udělat lépe, třeba rychleji nebo levněji. V žádném případě toto nepopírám, současně však vím, že úřad
mohu ukončit s čistým svědomím, s tím, že jsem vždy jednal v zájmu obce a tak, aby to nikoho
nepoškozovalo a tak, jak mi to v danou chvíli přišlo správné. Celé období jsem také slýchal kritiku,
většinou opodstatněnou a na místě, často subjektivní, protože každý se na danou situaci, akci, investici
díváme jinak, třeba podle toho, jestli mně samotnému něco přináší nebo ne. Ale občas jsem se setkal
s kritikou neopodstatněnou, alespoň to tak tedy vnímám, a to především od lidí, kteří kromě vlastní
kritiky pro obec nedělají vůbec nic.
Chyb jsem jistě za těch 8 let nadělal jistě dost, toto hodnocení nechám na vás, ono totiž bylo kde ty chyby
dělat. Ten, kdo chyby nedělá, je nedělá zpravidla z toho důvodu, že nedělá vůbec nic.
Člověk se celý život bez ohledu na věk učí a pro mě tedy úřad byl velkou školou života, mnoho jsem měl
možnost se naučit, pochopit, taky poznat spoustu lidí, kteří mě posunuli dál.
V každém případě ve své funkci nekončím s žádným negativním pocitem, výčitkami ani uražeností nebo
snad naštvaný. Jsem rád, že jsem měl tu možnost v této pozici být a rozhodně nebudu tvrdit, že bych do
ní nevstoupil někdy znovu. Až zase bude chuť, čas a elán tuto práci pro obec a lidi v ní vykonávat, protože
především bez chuti do práce a elánu to nemá smysl.
Závěrem bych chtěl poděkovat zastupitelům obce za jejich práci a naši spolupráci, stejně tak mé díky patří
členům kulturní komise a finančního a kontrolního výboru, za jejich práci. Zvláštní poděkování pak patří
paní místostarostce Mgr. Sylvě Bořkové a účetní obce Ing. Adéle Holubové, které mi byly po celé čtyři
roky silnou oporou a bez nich bych svou funkci, dnes můžu říci zcela jistě, vzdal dávno před koncem
mandátu starosty.
Děkuji i zaměstnancům obce, kterých zde pracovalo v průběhu volebních období několik za tyto roky,
děkuji za odvedenou práci i ochotu. Práce to není lehká, ale velice náročná a zavděčit se všem je i zde
nemožné.

Děkuji členům místního Sboru dobrovolných hasičů, za součinnost, perfektní spolupráci s obcí a pomoc
nejen při výjezdech, ale třeba také při organizaci kulturních akcí. Stejně tak i členům TATRANu za podporu
a jejich fungování. Jsou jistě nejpodstatnější složkou naší obce, bez které by tu kultura takřka vymizela.
Pevně doufám, že se vám dostane i nadále podpory ze strany obce, která je nezbytná pro další fungování.
Děkuji taky všem občanům obce, chatařům i chalupářům za podporu a pomoc ať už morální či fyzickou,
všem, kteří projevili a projevují zájem o obec, těm, co nám pomáhají udržovat život a kulturu v naší obci.
Je to důležitější, než si myslíte. My tu žijeme a jaké si to tu uděláme a jaké mezi sebou budeme udržovat
vztahy, podle toho se nám tu také bude žít. Po osmi letech končím jako starosta obce Míčov-Sušice, ale
v naší obci se nadále budeme vídat.
Osobně novému vedení, novému zastupitelstvu, které budeme volit 23. – 24. září přeji, ať se jim práce
daří, ať při ní mají co nejméně překážek a řeší co nejméně nepříjemností. Pokud bude ze strany úřadu
zájem, jsem připraven být samozřejmě nápomocný při co nejhladším nástupu nového zastupitelstva, bez
ohledu, kdo na těchto postech bude. Nečekají vás v úřadě pravděpodobně ty nejlehčí roky s ohledem na
dění v Evropě, v České republice. Pevně však věřím, že se to dá zvládnout. I když doba nebude úplně
jednoduchá, nezapomínejte podporovat další rozvoj obce, podporovat místní kulturu a ty, kdo kulturu
v obci tvoří, základní služby v obci nebo třeba zázemí pro děti a mládež. Jistě bude potřeba více rozmýšlet
nad tím, kam peníze z rozpočtu půjdou, ale taky je třeba si uvědomit, že ,,Šetření nevede vždy k úspoře“.
Milan Šimon – starosta obce

KOMUNÁLNÍ VOLBY 2022
Volby do zastupitelstva obce Míčov-Sušice konané ve dnech 23. a 24. září
2022 proběhnou ve volební místnosti – v zasedací místnosti obecního
úřadu v Míčově
V pátek 23. září od 14:00 do 22:00 hodin a v sobotu 24. září od 8:00 do
14:00 hodin
Voliči bude umožněno hlasování po prokázání jeho totožnosti a státního
občanství České republiky platným občanským průkazem nebo platným
cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky nebo
cestovním průkazem.
Neprokáže-li volič uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu
hlasování umožněno.
Hlasovací lístky budou voličům dodány do domácnosti (na adresu trvalého pobytu) nejpozději do úterý
20. září 2022, v den voleb může volič tyto obdržet i ve volební místnosti.
Přístup do volební místnosti není bezbariérový, voličům bude umožněno volit v prostoru před vstupem
do budovy v níž je volební místnost. U vstupu do budovy bude zveřejněn telefonní kontakt pro přivolání
členů komise s přenosnou volební schránkou.
V rámci voleb do Zastupitelstva obce mohou nemocní a nemohoucí voliči využít možnost volit do přenosné volební urny. Zájemci se mohou nahlásit na tel. čísle OÚ 469 663 310.

PATRIOTÉ - Sdružení nezávislých kandidátů

Motto
Férovost a zodpovědnost pro budoucnost
„Volební program je převážně vnímán jako seznam prázdných slibů, které po volbách už málokoho
zajímají. Je lepší veřejně sdělit občanům, jakým způsobem se bude rozhodovat, než jim slibovat“.
KDO JSME:
PATRIOTÉ - Sdružení nezávislých kandidátů vzniklo jako bezprostřední reakce na konání komunálních
voleb v naší obci pro období 2022-2026
PROČ JDEME DO VOLEB:
Z pozice volených zástupců máme větší šanci ovlivňovat a kontrolovat události v obci a v regionu. Rádi
dokončíme probíhající akce a budeme pokračovat v již naplánovaných projektech. Chceme nabídnout
pomoc při řešení s přebujelou byrokracií, která je přítěží pro občany, tak i pro úřad samotný. Budeme
činit kroky k přiblížení radnice našim občanům, kteří si ji prostřednictvím daní vlastně platí.
NAŠE PRIORITY
Správa obce a ekonomika
Každý člověk, rodina, živnostník a firma přistupuje ke svému majetku s rozmyslem a promýšlí jednotlivé
dílčí investice a výdaje. Radnice jako veřejný úřad má pouze peníze svěřené od občanů prostřednictvím
daní,
a proto by se k nim měla chovat ještě lépe.
Máme zájem prosadit:
• transparentní zadávání veřejných zakázek a zveřejňování hospodaření obce
• efektivní a ekonomicky hospodárný chod obce
• snaha o vyrovnaný rozpočet obce nebo přebytkový
• maximální využití dotací z Evropských fondů a vyhlášených dotačních titulů
• spolupráce s občany na projektech, které sami navrhnou a jejich realizace a podporu
• nezapomenout na mládež a seniory
Životní prostředí
Chceme být dobrým hospodářem v oblasti životního prostředí. Zachovat krajinný a stavební ráz našich
obcí je naším cílem.
• vytvořit efektivní systém výběru poplatků za svoz odpadů, jelikož obec doplácí cca polovinu
poplatku za odpady
• posílit snahu o třídění odpadů občany a firmami
• podpora využívání ekologického vytápění
• prosadit další projekty výsadby a udržování zeleně
Investice a rozvoj obce
Bez investic je další rozvoj naší obce nemyslitelný. Naším cílem je investovat rozumně a co
nejhospodárněji na základu požadavků a potřeb občanů obce.
• rozvoj služeb, živnostníků a drobného podnikání z regionu obce
• realizace dalších odpočinkových zón
• dokončení projektu vodovodu v části obce Jetonice
• samozřejmostí je údržba a opravy případně budování místních komunikací a chodníků pro
zvýšení bezpečnosti chodců i řidičů
• udržování majetku obce a jeho rekonstrukce a opravy (prodejna potravin), správa budovy kabin, sportovišť a požární zbrojnice
• zlepšení vzhledu ostatních a travnatých ploch
• vytvoření stabilního týmu stálých zaměstnanců obce
• zajištění doplňkových služeb pro naše seniory pro důstojné stáří
• zkvalitnění dopravní obslužnosti obce

Komunikace s občany
Radnice musí být pro občany rovnocenným partnerem.
• prostřednictvím moderních (internet, sociální sítě, mobilní aplikace) i klasických komunikačních prostředků (Pětilístek, rozhlas), které jsou nenahraditelné poskytovat občanům maximum
informací o dění v naší obci
• získávání zpětné vazby od občanů k důležitým rozhodnutím a možnost aktivního zapojení občanů do dění v obci postavit jako jednu z priorit komunikace
Společenský život
Bez něho není obec. Musíme ho zachovat a podporovat.
• Tradice, kulturní a sportovní dění v obci (Maškara, Čarodějnice, Den dětí, Vinobraní, Ukliďme
Česko, Setkání seniorů, Posvícení, Mikuláš a Rozsvěcení vánočního stromu a trhy, Štědrovečerní zpívání v kostele)
• Podpora rozvoje sportovních aktivit dětí mládeže i dospělých (tenis, fotbal)
• Zájmové spolky (Hasiči, TJ Tatran, Ženy)
• Pokračování ve vydávání obecního časopisu (Pětilístek)
Kandidáti sdružení nezávislých kandidátů PATRIOTÉ do zastupitelstva obce Míčov-Sušice
P.č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Jméno a příjmení
Ing.Ludmila Čechová
Milan Kosina
Martin Rippl
Eva Kuchařová
Miroslav Čech
Tomáš Sobotka
Milan Čech

Věk
55
75
52
33
41
54
28

Povolání

Trvalý pobyt

účetní
důchodce
řidič DPMP
dělnice
pracovník kontroly
mistr
řidič

Zbyslavec 25
Míčov 9
Rudov 10
Jetonice 2
Zbyslavec 24
Zbyslavec 25
Zbyslavec 25

Název politické strany,
politického hnutí
Bez politické příslušnosti
Bez politické příslušnosti
Bez politické příslušnosti
Bez politické příslušnosti
Bez politické příslušnosti
Bez politické příslušnosti
Bez politické příslušnosti

Zleva: Miroslav Čech, Ing. Ludmila Čechová, Tomáš Sobotka,
Milan Kosina, Martin Rippl, Eva Kuchařová, Milan Čech

Komunální volby 2022
Vážení spoluobčané,
dovolte nám, abychom se vám prostřednictvím obecního zpravodaje Pětilístek
představili. V komunálních volbách 2022 se budeme ucházet o vaše hlasy jako

„Sdružení nezávislých kandidátů za rozvoj obce Míčov-Sušice“

JSME ČÍSLO 2.
I když ne zcela všichni kandidáti patří mezi rodáky, přesto nám všem záleží na tom, aby naše
obec i nadále vzkvétala a všem našim spoluobčanům se zde hezky a spokojeně žilo.

Naše cíle:
Dokončení rozpracovaných projektů:
• instalace čekárny a zpevnění hráze rybníka v Jetonicích
•

dokončení turistického sezení a úprava prostoru v okolí sběrného místa na tříděný odpad
ve Zbyslavci

•

úprava veřejného prostranství v okolí kapličky na Zbyslavci včetně výsadby okrasné
zeleně

•

dokončení revitalizace rybníčku na návsi v Rudově včetně instalace nového zábradlí u
rybníčku

•

oprava místní komunikace v Sušicích směrem na Prachovice

•

rekonstrukce COOP prodejny v Míčově

•

řešení pozemkových nesrovnalostí po probíhajícím mapování obce Míčov

Jsme si vědomi, že se nacházíme v nelehkém období, a bude třeba zvážit priority, do jakých
projektů investovat.

Odpadové hospodářství a životní prostředí:
•

na základě pozitivních zkušeností z konání akce Ukliďme Česko (Ukliďme Míčov) bychom i nadále
chtěli pokračovat v udržování pořádku v naší obci a jejím okolí

•

zajistíme doplnění sběrných nádob do jednotlivých částí obce s cílem předcházet tak zakládání
černých skládek

•

v rámci zachování čistého životního prostředí naší obce budeme i nadále prosazovat dotování
třídění odpadů ze strany obce, neboť v současné nelehké ekonomické situaci bychom nechtěli
zatěžovat naše spoluobčany vysokými finančními náklady za odpady, o to více budeme dbát na
důsledné dodržování pořádku v katastru obce

Kultura, sport, volný čas:
•

i nadále se chceme aktivně zapojovat, tak jako doposud, do organizace akcí jako jsou
Maškarní průvod, Pálení čarodějnic, Dětský den, Setkání seniorů, Míčovské vinobraní,
Posvícení, Mikulášská nadílka v obci, konání vánočních trhů, Rozsvícení vánočního
stromu, Adventní zastavení v Kostele sv.Matouše

•

po dokončení převzetí sportovního areálu TJ Tatran Míčov pod obec budeme i nadále
využívat tyto prostory pro konání veřejných kulturních i sportovních akcí, dbát o údržbu
areálu a zaměříme se na rozšíření sportovních aktivit v rámci sportovního areálu (např.
workoutové hřiště)

Sociální pomoc občanům:
•

i nadále budeme podporovat zajištění domácí péče o seniory, např. ve spolupráci
s chrudimskou charitou, též formou sponzorských darů se podílet na zkvalitnění péče
v Domovech pro seniory, kde jsou umístěni naši občané

Komunikace s občany:
•

z našeho pohledu je dalším velmi důležitým cílem zvýšení osobní komunikace s lidmi,
vnímání jejich názorů, přání a připomínek

•

pro zajištění kvalitní informovanosti občanů budeme využívat již osvědčených
komunikačních zdrojů jako jsou obecní zpravodaj Pětilístek, webové stránky obce, místní
rozhlas i nově zřízenou aplikaci Munipolis/Mobilní rozhlas, díky které již nezmeškáte
žádné důležité novinky a upozornění z obce a můžete sami posílat různé podněty
k činnosti obecního úřadu

Je třeba, aby lidé na vesnici drželi při sobě a pomáhali si. Chceme k této potřebě
přispět a snažit se zvýšit životní úroveň i vztahy mezi námi všemi.¨
Kandidují:
1. Marková Michaela Mgr.- právník, 27 let
2. Bořková Sylva Mgr. - učitelka, 53 let
3. Spěvák Radek - zámečník – elektrikář, 21 let
4. Holub Kamil - OSVČ, 50 let
5. Bořek Roman - OSVČ, 56 let
6. Krstanovová Jana – obchodník, 55 let
7. Andrle Jaroslav – řidič, 48 let
8. Šefelínová Věra, bankéřka, 53 let
9. Chaloupková Ludmila, DiS – fakturantka, 35 let

Děkujeme všem, kterým není lhostejná budoucnost naší obce.
Děkujeme za vaše hlasy i podporu.

Michaela Marková Mgr.

Sylva Bořková Mgr.

Roman Bořek

Věra Šefelínová

Jana Krstanovová

Kamil Holub

Ludmila Chaloupková, DiS

Jaroslav Andrle

Radek Spěvák

Návod na úpravu hlasovacích lístků

12. září 2022 starosta obce Milan Šimon převzal
v Parlamentu České republiky oficiální dekret
k udělení obecních symbolů – znaku a vlajky obce.

[Přitáhněte pozornost čtenářů zajímavou citací z dokumentu nebo tu zvýrazněte klíčové body. Toto
textové pole můžete jednoduše umístit na libovolné místo na stránce přetažením myší.]

•

Plánované akce
o 24.9.2022 – Posvícenská zábava v Kulturním domě Míčov
K tanci a poslechu bude hrát kapela PUNC
o

15.11.2022 – Svatomartinská husa
Rezervace předem od 15.10.2022 na tel: 773 514 335 nebo přímo v místní hospůdce
u paní Jitky Machové

MUNIPOLIS
Vážení spoluobčané, chataři, chalupáři
i v naší obci jsme pro vás spustili službu MUNIPOLIS / Mobilní Rozhlas, díky které vás nyní budeme
efektivně informovat přímo do vašeho telefonu. Přihlaste se k odběru informací a už nikdy nezmeškáte
důležité novinky a upozornění z naší samosprávy. Informace podle vašich zájmů vám budeme posílat emailem, SMS nebo jako zprávu do aplikace. Služba je zdarma!
Co vám přihlášení do MUNIPOLIS přináší?
● Upozornění na krizové události – výpadky energií, blížící se vichřice, dopravní uzavírky,
varování před podomními prodejci, apod.
● Novinky a důležitá upozornění z úřadu - poplatky, obecní zpravodaj, digitalizované hlášení z
amplionů, ...
● Pozvánky na kulturní a sportovní akce
● Možnost vyjádřit svůj názor v online anketách
● Mobilní aplikaci samosprávy s užitečnými funkcemi
V registračním procesu si sami můžete nastavit, jaké typy informací vás zajímají (např. kultura, doprava,
majitelé zvířat). Doporučujeme vyplnit vaše telefonní číslo a ulici, abychom vás mohli rychle varovat v
případě nečekaných událostí (např. havárie vody, přívalové deště atd.) Vaše údaje jsou v
bezpečí a v souladu s GDPR.
PŘIHLASTE SE K ODBĚRU INFORMACÍ:
https://micov-susice.munipolis.cz/registrace
Registrovat se můžete také osobně přímo na našem úřadu - rádi vám pomůžeme.
Oficiální aplikaci MUNIPOLIS / Mobilní Rozhlas naší samosprávy si můžete stáhnout přímo
na App Store nebo Google Play. Poté si stačí přidat naši obec a budete mít informace vždy po ruce

Poděkování
Děkujeme panu Robertu Kaniovi za zpracování a zaslání návrhů pohlednic obce Míčov-Sušice.

Návrh firmy ALERION
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Šimon Milan - odpovědný za tvorbu tisku + foto snímky
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