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y Vážení spoluobčané, milí sousedé,
přichází nám čas prázdnin a dovolených a léto se k nám chová vskutku rozmarně. Od
počátečních tropických veder, přes deštivé přeháňky se silnými bouřkami, řádění větru, které
s sebou nemilosrdně bralo vše, co stálo v cestě, až po chladnější počasí, připomínající spíše
podzim. Ale, jak praví básník: „Kdyby se občas počasí nezměnilo, polovina lidí by neměla o čem
povídat“ (Jules Romain). Předpovědi počasí vyznívají na další období již optimističtěji, takže si
letní chvíle můžete užít příjemně, třeba i s naším Pětilístkem, kde vám ve 2. čísle nabízíme další
aktuální informace z naší obce.
Dovolte mi, abych vám popřála krásné léto, strávené ve zdraví plné zážitků i odpočinku,
houbařům těšení se na houbařské úlovky, rybářům plné udice, hospodyňkám bohatou úrodu
ovoce v podobě sklepů plných zavařenin a dětem spoustu prázdninových chvil se svými
kamarády.
Mgr. Sylva Bořková – místostarostka obce

Vážení spoluobčané,
máte před sebou druhé číslo Pětilístku v tomto roce a v něm se vám pokusím přiblížit
aktuální dění v naší obci probíhající a připravované práce, i zhodnotit akce již proběhlé.
Tradičně začnu největší akcí, která probíhá již několik let, a to je
budování zdroje pitné vody pro obec Jetonice. Vy, co v obci žijete
nebo jí třeba jen procházíte či projíždíte, jste si jistě všimli, že
došlo k významnému posunu ve stavebních pracích, stavba jako
taková je takřka hotova. Nyní probíhají montážní práce na
technologickém vybavení (čerpadla, úpravna vody, odpady atd. ).
Místo je již oplocené a v letošním roce by ještě mělo dojít ke
zprovoznění zařízení a odběrného místa. První etapa tedy bude
hotová, následovat by měla druhá, což je výstavba vodovodního
řádu po obci. Bude to jistě nelehký úkol a také je to především
administrativní práce na řadu dalších let. Věřím však, že se tuto
akci podaří dotáhnout do zdárného konce.
Obyvatelé Míčova si jistě všimli, že se po obci pohybují geodeti, což znamená, že se
posunulo také nové mapování obce Míčov. Některé z vás již geodeti navštívili, k dalším teprve
dorazí. Vždy budete telefonicky nebo osobně informováni dopředu, kdy se toto vyměřování
bude týkat vašich nemovitostí. Tato práce bude dokončena během prázdnin, následovat bude
zpracování map. S úplným dokončením mapování počítáme na konci roku 2022 nebo začátkem
roku 2023, záleží na délce námitkového řízení, ke kterému budou přizváni všichni majitelé
dotčených pozemků.
Před míčovskou hospůdkou je nově vybudovaná dřevěná
terasa s nádherným výhledem do kraje, jistě to bude mnohem
příjemnější posezení než dosavadní provizorium. Na dodání
venkovního nábytku zatím čekáme, ale měl by být dodán každým
dnem. Půjde o stoly a lavice z kombinovaného materiálu kov a
dřevo, terasa bude doplněna i slunečníky, osvětlení je již hotové.
Celkové náklady na vybudování terasy, osvětlení, nábytek jsou
zhruba 220.000 Kč.
Dále došlo k terénním úpravám nevzhledného prostoru při
vjezdu do obce Míčov od Sušic, prostor je zatím zatravněn, do
budoucna by si zasloužil i další
osazení okrasnými nebo ovocnými
dřevinami.
Současně s touto akcí byl obnoven také ,,rybníček“ v obci
Rudov, který v posledních letech připomínal spíše močál. Malá
náves v této obci tak zase vypadá o něco lépe, před několika lety
byl opraven křížek a v loňském roce zde také přibylo turistické
sezení (obcí vede turistická trasa).
Podařilo se také dokončit administrativní práce a projekty
k rekonstrukci prodejny, a tak je nyní před námi výběr firmy, která
bude celou akci realizovat. Půjde o další krok vedoucí k revitalizaci

občanského vybavení v naší obci, cílem je získat moderní prodejní prostor odpovídající 21.
století, dosáhnout energetických úspor i většího komfortu pro zákazníky. Samozřejmostí je také
výměna či doplnění již nevyhovujících rozvodů elektřiny, odvětrávání prodejny, nevyhovující
skladovací prostory atd. Kdy tato rekonstrukce interiéru prodejny fakticky proběhne, lze pouze
odhadovat, vybrat firmu zvládneme v následujících dvou měsících, ale s realizací počítám reálně
až na přelomu zimy a jara 2023. Náklady na prodejnu by se měly pohybovat okolo 1 milionu
korun. Dále v nejbližších týdnech dojde k opravám komunikací v obci Zbyslavec a Míčov – do
konce prázdnin bude dokončeno. Ve Zbyslavci se bude jednat o opravu úseku komunikace
k ozdravovně, v Míčově pak půjde o část komunikace u domu č.p.80, úsek komunikace u firmy
SPAZ a opravu výtluků a děr v rámci celé obce. Byla také alespoň částečně opravena komunikace
Sušice – Prachovice. Zde není možné aktuálně provádět větší opravy. Důvodem je, že po této
komunikaci v současnosti vede objízdná trasa kvůli uzavírce v obci Kostelec u H.M. Čekáme také
na dodání obecních symbolů, které budou umístěny na OÚ, při vjezdu do jednotlivých obcí nebo
třeba v zasedací místnosti OÚ. Poprvé jsme znak také použili v tomto výtisku Pětilístku.
Závěrem bych ještě rád poděkoval všem, kteří se mimo svůj vlastní dvorek starají i o
vzhled naší obce a všímají si okolí svého domu, toho, co je za plotem. Každé jaro se setkáváme
s tím, že obce nejsou posekané hned. Tráva na jaře roste rychle a není v našich silách udržet
anglicky střižený trávník, když si každý poseká i kousek před plotem bude naše obec upravenější.

•
•

Zhodnocení uskutečněných akcí:

30. dubna proběhlo na hřišti TJ Tatran Míčov již tradiční Pálení čarodějnic. Akce se vydařila ke
spokojenosti všech. Za účasti dětí, mnohých přistrojených v malé čarodějničky a čarodějníky, a
za přihlížení dospělých jsme zapálili míčovskou čarodějnici, která u některých dětí budila
skutečný respekt. Nechybělo ani opékání buřtíků u malého ohýnku, občerstvení pro dospělé a
společné „klábosení se sousedy“ až do večerních hodin. Nikdo neulétl, jen po čarodějnici zůstala
hromádka popela… Tak snad opět za rok přiletí …….

•

Dobrovolná úklidová akce „Ukliďme si Míčov“, která probíhala v rámci celorepublikové
akce „Ukliďme si svět“, proběhla ve dvou kolech. Poprvé jsme se sešli v sobotu 2.4., kdy
počasí příliš nepřálo, i tak se ale zúčastnilo 11 aktivních místních obyvatel a díky nim se
podařilo sebrat cca 770 kg odpadků a vyčistit tak část míčovského okolí.

Druhé kolo se uskutečnilo 7.května, kdy se do úklidu míčovského okolí zapojili nejen
dospělí, ale aktivně v rámci svých možností a sil pomáhaly i děti.
Uklízela se stejná lokalita v Míčově, jako u prvního úklidu – od čekárny směrem ke Zbyslavci,
podél komunikací. Dále pak část lesa za obcí Sušice a podél komunikace Sušice – Prachovice.
Množství sebraného odpadu bylo neuvěřitelné, a to 300 kg. Podařilo se nám alespoň částečně
vyčistit příjezdové komunikace do naší obce. Na závěr akcí čekalo na účastníky malé
občerstvení, diplomy za účast v akci ,,Ukliďme si Míčov“, děti obdržely i věcné dárky v podobě
sladkostí a věcných cen s ekologickou tematikou.
Poděkování patří všem, kteří se zapojili a věnovali svůj čas úklidu a zkrášlení okolí naší obce, a
kterým není lhostejná ochrana přírody, i když mnohdy odhozené odpadky jsou vizitkou
projíždějících turistů, kteří si neuvědomují, že ,,Jak se k přírodě chováme, tak se nám příroda
odvděčuje“.
Děti o svém sběru napsaly kratičký příspěvek do našeho Pětilístku:
„Celkem jsme dnes nasbírali
15 pytlů. Všechny nás
překvapilo, co jsme našli:
lopatu, boty, půlku šatníku,
podrážku, plechovky atd.
Všechny nás to bavilo do té
chvíle, kdy dva kamarádi našli
kožešinu a všude je štípalo.
Celou dobu jsme se drželi na
stejném místě a nedokázali
jsme si představit, „jaký jsou
lidi čuňata a proč to dělají“. „

DĚTSKÝ DEN 2022
Vzhledem k nepříznivému počasí byl letošní plánovaný Dětský den přesunut z původního
termínu 25.6 na neděli 26.6.2022. Počasí v neděli všem již přálo, a tak si cca 100 dětí nejen
z naší vesničky, ale i z blízkého okolí mohlo dětský den užít s příjemnými letními teplotami
opravdu skvěle.
Po úvodním zahájení a nastoupení všech dětských účastníků
obdržely děti igelitové tašky s drobnými dárky a sladkostmi. Již
tradičně byl Dětský den zahájen „Jízdou zručnosti“ ve všech
věkových kategoriích, kdy děti absolvovaly na kolech cyklistickou
dráhu a s překonáváním překážek. Dále je čekala „Jízda pomalosti“,
pro mnohé náročnější disciplína, „Jízda odstrkovadel a malých kol“.
Výherci obdrželi diplomy i pěkné odměny. Malí sportovci měřili své
síly také ve „Skákání v pytlích“, „Chození na chůdách“, „Střelbě
ze vzduchovky“. Po celém areálu sportovního hřiště TJ Tatran Míčov
mohly děti navštívit i další sportovní stanoviště jako chytání zvířátek,
hod kroužky na čápa, hod kroužky na cíl, výkop do fotbalové branky,
stříhání sladkostí dřevěnými velkými nůžkami, hod míčkem
do zajíce. V rámci Dětského dne byly pro děti připraveny také skákací hrad, malá i velká
trampolína, fotografování s koníkem, ukázka hasicí výstroje. Po absolvování všech disciplín
si děti vyšplhaly na majku, kde byly pro ně připraveny zajímavé ceny. Příjemným osvěžením
v horkém odpoledni bylo pro děti „řádění v hasičské pěně“. Občerstvení bylo po celé
odpoledne zajištěno v místním kiosku. Jménem obecního úřadu děkujeme organizátorům
akce, všem dobrovolníkům, kteří se podíleli na přípravě a úspěšném průběhu Dětského
dne, a bez nichž by akci nebylo možné zrealizovat, všem sponzorům, kteří přispěli na tuto

dětskou akci.. Největší odměnou pro dospělé a organizátory akce byly usměvavé
a spokojené tváře dětí, i řada dospělých se zapojila a dnešní odpoledne tak strávila se
svými dětmi ve sportovním duchu.

Plánované akce:
Vinobraní:
Vinobraní v červnu ? A na Míčově, kde je to samý pivař ? Proč ne !
Před třemi lety vznikla tato akce promítáním filmu 3 Bobule, no a my se rozhodli pokračovat i
třetím rokem. V dnešní příliš vážné době jsme tuto akci pojali naprosto uvolněně tak, aby si ji
mohl každý užít po svém, děláme si to tak trochu po ,, Míčovsku“. A tak se na tomto Vinobraní
můžete těšit nejen na kvalitní vína, a to z Moravy z Bzence z Vinařství sv. Florian, ale na celý
program, který začíná od 15:00 hodin. Na své si přijde celá rodina. Pro děti budou k dispozici
skákací hrady, trampolíny a další hry – tedy celá hrací plocha. Dospělí se pak mohou těšit na
kvalitní jídlo
, které zajišťuje DE&LU catering, takže burgery, klobásy, párky v rohlíku,
trhané maso, míchané nápoje, zmrzlina, … samozřejmě pivo i něco ostřejšího.
K tomu bude živá hudba, od 20:00 hodin předkapela a od 22:00 hodin hlavní kapela BADYS,
která bude hrát do 2:00 hodin. Celá akce pak bude končit podle vás kolem 3 – 4 hodiny ráno.
Tak doražte, počasí je objednané.

• Setkání seniorů
bylo přesunuto na 27.8.2022, bližší informace budou ještě uveřejněny

Sice v silném oslabení a
nedostatku aktivních
členů jsme odstraňovali
následky
bouře
v pondělí 20. června.
Jednalo se naštěstí
především o popadané
větve na komunikace a
také několik spadlých
stromů na silnici mezi
obcemi
Míčov
a
Podhradí, ke značnému
polámání větví došlo
také
na
místním
fotbalovém
hřišti.
Naštěstí však nedošlo k žádným výraznějším škodám.
Místní hasiči se také aktivně účastnili při pořádání
Dětského dne, který se uskutečnil v náhradním termínu
v neděli 26.6.2022, mimo jiné zajistili také pěnu, ve
které se mohly za krásného počasí děti vyřádit.

Sezonu 2021/2022 končíme v A skupině III. Třídy Chrudimska na druhém místě hned za týmem
SK Spartak Slatiňany, kterému se během posledního zápasu proti Stolanům B podařilo získat 3
body. Ve stejný den 18.6.2022, kdy jsme my porazili na domácím hřišti v Míčově hráče
z Jenišovic významným rozdílem 12:1. Tento zápas se uskutečnil v rámci oslav 80. let výročí
založení TJ TATRAN Míčov.

Na oslavách výročí se návštěvníci a diváci dočkali mimo zápasu proti Jenišovicům také zápasu
staré Míčovské gardy, nebo také autogramiády Honzy Jeřábka – kapitána FK Pardubice. Večer
velký ohňostroj a vystoupení kapely DUKLA VOZOVNA. Po celý den pak vynikající caterig,
burgery, kýta, míchané nápoje a mnoho dalšího. Pro děti skákací hrad, zmrzlina, počasí bylo
samozřejmě na objednávku.

VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OBCE

Ve dnech 23. a 24.9.2022 proběhnou Volby do zastupitelstva obce Míčov-Sušice, a to v pátek 23.9. 2022
od 14.00 – 22.00 hod. a v sobotu 24.9.2022 od 8.00 – 14.00 hodin ve volební, zasedací místnosti OÚ
v Míčově. Volební lístky budou dodány voličům nejpozději 3 dny před konáním voleb.

Na území obce Míčov-Sušice je 1 volební obvod. Počet členů do zastupitelstva obce byl usnesením
č.3/2022 z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva ze dne 30.6.2022 odsouhlasen na 7
zastupitelů.

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. detektivky od Agathy Christie, Roberta Bryndzy,
Lisy Regan, Sidney Sheldon aj., historické romány Vlastimila Vondrušky,
Jiřího Bílka, beletrie Roberts Nory, Wood Barbary a řady dalších autorů,
pro malé čtenáře na prázdninové dny čeká beletrie jako např. Lily a já,
Mops jednorožcem, Kůň za dolar, Natálka a Knoflíček, Majda Čmuchalová, Bajky, …. Z naučné
literatury pro mládež můžeme nabídnout výrobu barevných přáníček, Etiketa, Zemědělství,
Hrdinky, knihy o dinosaurech, hradech či knihy s badatelskou tematikou.
Knihovna je otevřena po celou dobu letních prázdnin.
Půjčovní doba: v Po od 17.00 – do 19.30 hodin nebo dle telefonické domluvy : kontakt
722 937 124 Mgr. Sylva Bořková.

Schválený znak a prapor obce Míčov-Sušice včetně cedulí jednotlivých místních
částí obce byly zaslány k výrobě.
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