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Vlaštovky nad Míčovem

Vážení spoluobčané, milí sousedé,
dostává se vám do rukou 3.číslo letošního Pětilístku, ve kterém si dovolujeme zhodnotit uplynulé
období tohoto „netradičního roku“, a zároveň přinášíme aktuální informace pro všechny občany naší
obce.
Uplynulé léto s sebou přineslo nejen proměnlivé počasí, kdy slunečné dny střídaly dny chladnější a
deštivé (dle srovnání minulých let jsme zažili jedny z nejdeštivějších prázdnin od roku 2014 a
nejchladnějších za poslední 3 roky). Díky dostatku vláhy naše zahrádky netrpěly suchem, a my se tak
mohli dočkat bohaté úrody ovoce, na druhé straně ale i nárůstu plísní poškozených plodů. V některých
lokalitách prožívají houbaři opět úspěšné žně, jen smutný pohled na prázdné plochy pokácených stromů
v důsledku kůrovcové kalamity a hromady klestí kazí celkový dojem z návštěvy lesa.
Tento rok je pro všechny opravdu výjimečný nenadálými událostmi, se kterými se každý z nás snaží
vypořádat. Ať už se jednalo o nečekanou povodeň v některých částech naší obce (viz samostatný článek)
či vyrovnání se s různě měnícími se vládními opatřeními ve snaze zabránit šíření nemoci COVID-19. I když
léto bylo poměrně klidné, většina z vás zvolila svou dovolenou či odpočinek v tuzemsku, poznávala krásy
naší země a užívala si chvíle bez roušek. S příchodem podzimu sledujeme s obezřetností příchod druhé
vlny koronavirové nákazy. I přesto, a hlavně právě proto, si dodejme více energie a pozitivní nálady do
dalšího období a popřejme si navzájem mnoho pevného zdraví a síly, abychom v naší obci mohli žít
spokojeně, překonali vše, co ještě přijde, i když opět tak trochu v klidovém režimu.
Mgr. Sylva Bořková – místostarosta obce

Vážení spoluobčané,
v minulém vydání Pětilístku jsem v posledních řádcích končil poděkováním všem za vzorné
zvládnutí ,,koronavirové krize“ a doufal jsem, že druhá polovina roku už bude jenom klidnější. Ani
v nejmenším jsem netušil, co nás potká už o pár dní později, v neděli 14. června.
Kdo by také čekal, že nás tady ,,na kopci“ zastihne blesková povodeň. Když jsem tuto zprávu dostal, zprvu
jsem si myslel, že se jedná pouze o hloupý žert. Bohužel jsem se nakonec přesvědčil o tom, že se jedná o
skutečnost. Blesková povodeň se dotkla řady našich obyvatel a jejich domů, chat i zahrad, naštěstí se
nám však podařilo se s ní vypořádat. I poslední následky budou zanedlouho opravené.
Povodni se věnujeme v samostatném článku, ale v těchto řádcích bych velice poděkoval všem místním
obyvatelům, chatařům i chalupářům, kteří neváhali nabídnout pomocnou ruku a zapojili se do pomoci
těm postiženějším a těm, kteří se podíleli na pomoci záchranným složkám a následnému odstraňování
následků. I když se mi někdy zdá, že je v lidech mnoho nenávisti, závisti nebo zloby, tato situace mě
přiměla k jistému přehodnocení. Byť se jednalo o situaci velice nepříjemnou, přeci jen něco pozitivního
na ní je. Ukázalo se, že v sobě máme stále ještě hodně dobrého, a když je potřeba, dokážeme si pomoci.
Velké poděkování patří především všem HASIČŮM, kteří při povodni zasahovali, a bylo to dohromady 8
jednotek – SDH Žďárec u Seče, SDH Třemošnice, SDH Žlebské Chvalovice, SDH Lipovec, SDH Heřmanův
Městec, SDH Běstvina, SDH Ronov nad Doubravou a SDH Míčov-Sušice.
VELKÉ poděkování patří místní jednotce SDH, která zasahovala od vyhlášení poplachu až do večerních
hodin a následně pokračovala v odstraňování následků a další pomoci našim obyvatelům i následující
den. Poděkování patří také majiteli ubytovacího zařízení ve Zbyslavci, který nabídl možnost ubytování
zdarma pro evakuované obyvatele. Věcně nám pomohl také jeden dárce vysoušečem zdiva. Poděkování
patří i těm, kteří poskytli pomoc finanční. Osobně děkuji obci Dolní Beřkovice, která nám poskytla
finanční dar ve výši 20.000 Kč. Velmi si této pomoci vážíme, neboť tato obec vycházela z vlastní zkušenosti
s povodní.
VŠEM TEDY VELIKÉ DĚKUJI!
Povodni se dále věnujeme v samostatném článku, pojďme tedy dále. K největší akci, na které se pracuje
již druhým rokem jsou bezpochyby vrty v Jetonicích a Rudově, v minulém vydání jsem zmiňoval zadávání
Veřejné zakázky malého rozsahu. Z této veřejné zakázky byla vybrána firma s nejnižší cenou. Tou je firma
Vodní zdroje Ekomonitor, spol s.r.o. s celkovou cenou 2.646 104 Kč vč. DPH, přičemž z této částky bude
80 % hrazeno z dotace. Firma již přebrala od obce místa, kde se vrty budou budovat a v současné době
zařizuje veškeré nutné kroky k započetí prací, jako stavební a jiná povolení. Pokud vše půjde podle plánu,
mohlo by se s prvními pracemi započít ještě letos, to je však závislé také na počasí, vývoji situace
s koronavirem atp.
Stále před sebou máme ještě práci na odvodnění některých komunikací v obcích Míčov a Sušice, kde
v současnosti probíhá jednání s dalšími stavebními firmami, které by toto mohly realizovat.
Podařilo se nám získat grant od MAS Železné hory z.s. ve výši 10.000 Kč na obnovu švestkové aleje ve
Zbyslavci. Od Pardubického kraje jsme obdrželi dotaci na místní komunikace ve výši 80.000 Kč, zde jsme
původně počítali s částkou vyšší, ale vzhledem k výdajům na řešení koronavirové krize rozhodl Krajský
úřad o pokrácení dotací z Programu obnovy venkova na maximálně tuto částku.
Nad rámec původních plánů byly vzhledem ke zkušenosti s povodní obnoveny příkopy v obci Rudov v celé
jejich délce a opraven mostek u křížku. Příkopy byly vyhloubeny také v Sušicích a částečně vyměněno
zničené zatrubnění. V Sušicích nás čeká ještě výměna zatrubnění zhruba v úseku 30 m a oprava povodní
poškozeného povrchu vozovky. V Míčově byly vyčištěny zanešené a již takřka zapomenuté ,,žlabovky“
vedoucí podél části komunikace od seníku do obce. V tomto prosím spoluobčany o trpělivost, práce
probíhají na více místech v místních částech, na vše přijde řada a do zimy bude opraveno.

Zásadní opravou prošla cesta v rekreační oblasti Lovětín, kde je nyní opraven povrch v délce 800 metrů.
(viz. foto).

K výraznému posunu došlo v jednání se zástupci Římskokatolické církve, která přislíbila řešení
dlouhodobého problému s pozemky. Nyní čekáme na cenový odhad. Vykupování či směna pozemků
proběhne v několika etapách, a vždy samozřejmě bude podléhat předchozímu projednání na zasedání.
V tuto chvíli probíhají přípravy na hladký průběh voleb do Krajského zastupitelstva, které se budou konat
v termínu 2. a 3. října.
Připravujeme se také na vydání nové OZV upravující poplatky za komunální odpad, o čemž jsem se
zmiňoval také v minulém vydání Pětilístku. O odpadech píši pokaždé, a toto vydání nebude výjimkou,
tentokrát tomu však nechám samostatnou kapitolu. Zde jen doplním, že nově byly ve všech částech a
také rekreačních oblastech umístěné popelnice na kovový odpad.
Závěrem bych všem chtěl poděkovat za trpělivost, některé plánované věci bohužel neběží úplně tak, jak
bychom chtěli, ale všichni se je snažíme zvládnout, jak nejlépe umíme. Tento poněkud zvláštní rok nám
úplně nepřeje, věřím však, že se nám podaří vše dotáhnout úspěšně do konce.

Na závěr bych vás chtěl opět pozvat na veřejné zasedání, které se uskuteční ve čtvrtek 8.řijna 2020
od 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Body veřejného zasedání budou zveřejněny na
stacionární i elektronické úřední desce a ve vývěskách. Na zasedání bude nutné dodržovat právě
platná vládní nařízení spojená s řešením koronavirové krize.

Povodeň – 14. červen 2020
V neděli 14.června v časných dopoledních hodinách nikdo z občanů Míčova, Sušic a Jetonic netušil, že
krátce před 11.00 hodinou se z dusného počasí strhne prudký vytrvalý déšť, který s sebou přinese
zatopení sklepů místních domků, škody na komunikacích a majetku občanů, přerušení příjezdových
komunikací v důsledku záplav i ohrožení životů. Souhrou několika nepříznivých okolností, kdy voda valící
se z polí a okolních lesů zvýšila hladinu soukromého rybníka v Míčově natolik, že přetekla přes hráz
rybníka a hrnula se do údolí a brala s sebou vše, co jí stálo v cestě. V této situaci, kdy byl přerušen přívod
elektrické energie, nastala situace, kterou dle mnohých pamětníků zdejší obyvatelé nepamatují, a voda
se stala pro všechny nebezpečným živlem, se kterým jsme se museli v co nejrychlejší době vypořádat,

aby nevznikly ještě větší škody. Aby nedošlo k zatopení dolní části Míčova hrozícím protržením hráze,
došlo na příkaz policejních a hasičských složek k vyhlášení evakuace obyvatel dolní části Míčova a
přilehlého okolí do místního kulturního domu. Většina majitelů ohrožených domků využila možnost
přenocování u svých příbuzných, domky byli nuceni opustit do druhého dne a zástupci Policie ČR přes
noc nejohroženější oblast Míčova sledovali včetně vedení obce až do odvolání.
Jednou z nejpostiženějších obyvatelek Míčova byla paní Fidlerová, na jejíž přání zveřejňujeme děkovný
dopis popisující danou událost. Z důvodu ochrany osobních údajů jsme uveřejnili pouze konkrétní jména
osob s vydaným souhlasem, jména ostatních dárců neuvádíme (pozn. redakční rady).
„V roce 2020 mě potkalo mnoho zlého, abych poznala hodně dobrého. Říká se, že všechno zlé je pro něco
dobré. Život je tvrdá realita… 14.6.2020 přijela sestra Hanička, které je 56 let, a přivezla s sebou rodiče
na oběd. Otci je již 88 let, ten se v chaloupce č.13 narodil, mamce je 84 let. Svítilo sluníčko, nic
nenasvědčovalo blížící se katastrofě. Najednou začalo vydatně pršet a dvorek se plnil vodou. Otevřela
jsem dveře a povodňová vlna, která dosahovala asi 1,5 m, se valila na náš domek. Stačila jsem pouze
zabouchnout dveře. Křičela jsem: „Musíme vedle do místnosti, tam budeme výš než v kuchyni“. V kuchyni
už byla voda nad kolena a pořád stoupala… Přebrodili jsme kuchyň a chodbu, kde vše plavalo. Z okna
jsme zahlédli, jak nám odplouvají auta…“ Co se to děje? Rodičům jsme pomohli na postel, aby nestáli ve
vodě a zavřeli za sebou rychle dveře. Voda pořád stoupala…, byla do půl dveří, tekla sklepem, venkem,
kuchyní… Telefonem jsem volala hasiče a policii, ať nás někdo zachrání nebo se utopíme. Nebylo kam
utéct. Půda je přístupná z venku domu. Kdo toto nezažil, nepochopí. Byl to boj o holý život, strach o rodiče,
kteří byli v šoku. Věřím, že Andělé stáli při nás. Andělé v uniformách, hasiči, kteří nás zachránili.
Zvedla se druhá vlna solidarity, sousedé, starosta, místostarostka, všichni pomáhali odklízet spoušť po
povodni. Pan Kain z Míčova donesl finanční pomoc, rádio a čokoládu na nervy. Paní Hanzlíková Dana
z Míčova mi předala dopis, finanční pomoc a čokoládu. S pomocí Českého červeného kříže, který inicioval
pan starosta Milan Šimon, byl zřízen transparentní účet – pomoc pro nejvíce postižené povodní, na který
přispěli nemalou částkou: pan Martin Chaloupka, Sylva a Roman Bořkovi, Emil Bulavčák, Dagmar
Drahotová, TJ Tatran Míčov, MSc Jaroslav Svoboda, Monika a Tomáš Horáčkovi, Bedřich Dítě, Kamil pekař,
manželé Cibulkovi a 3 další dárci. Celkem bylo vybráno 30.000,-Kč, které mi byly předány zástupkyněmi
červeného kříže 7.7.2020 (dodatečně na transparentní účet byla připsána ještě platba 4.000, -Kč dne
4.8.2020 - pozn. redakce). Zaplatila jsem za ně dveře do domu (viz foto). Chtěla bych jménem svým a celé
naší rodiny Táborských z celého srdce poděkovat všem, kteří přispěli. Vaší pomoci si nesmírně vážíme a
moc děkujeme. S pokorou a vděčností chci poděkovat za záchranu našich životů hasičům, panu starostovi
Milanu Šimonovi a místostarostce paní Sylvě Bořkové, kteří pro obec dělají, co mohou. Velké díky všem,
celé vesnici za pomoc.
Děkujeme. Libuše Fidlerová rozená Táborská a rodina Táborská.

staré dveře čp.13

nové dveře – zvenku

nové dveře – zevnitř

To byl pouze jeden z mnoha osobních příběhů, které se odehrávaly v povodňový den.

Nemalé škody vznikly také v obci Sušice, k rozvodnění rybníka a ohrožení okolních staveb došlo i
v Jetonicích, k zatopení cest a škodám došlo také v Lovětínské oblasti.

Lovětín

Sušice

Jetonice

Lovětín

Nesmíme zapomenout na všechny obyvatele, kteří
se vlastními silami pokoušeli zvládnout vzniklou
kalamitu ve svých domcích, jim patří též velké
poděkování za to, že danou situaci se snažili
zachránit a zvládli.
Obrovské poděkování patří hlavně zásahovým
jednotkám hasičských sborů, Policii ČR, s jejichž
okamžitou pomocí se podařilo situaci uvést pod
kontrolu. Říká se, že nejlépe člověka poznáš v krizové
situaci. Spousta lidských příběhů, ochoty pomoci ostatním, vlně solidarity, kdy lidé nezištně nabízeli
pomoc ať fyzickou či materiální, cizí lidé nabízející pomoc třeba jen radou na dálku či vysláním svých
hasičských jednotek a finanční pomoci, zapůjčení čerpadla, vysoušečů od SDH, zkrátka všem patří velké
poděkování ze strany nejen vedení obce, ale i všech lidiček, kterých se nabízená pomoc týkala.

Zhodnocení proběhlých akcí:
•
25.července se uskutečnil 8.ročník závodu v triatlonu „Ocelák Kraskov“, jehož účastníci projížděli
naší obcí kolem 15.00 hodiny. Počasí letošním závodníkům přálo, a mohli se tak utkat v trojboji
dospělí,junioři i celé skupiny. Naše obec pomáhá Kraskovu při organizaci závodu dohledem nad
průjezdem obcí.

•
V pátek 14.srpna 2020 se na místním hřišti TJ Tatran Míčov konalo Vinobraní, které organizoval
obecní úřad. Akce byla pořádána pro všechny obyvatele naší obce a zahrnovala program pro děti, pro
které byly připraveny skákací hrady i program pro dospělé účastníky, kteří se mohli těšit na ochutnávku
vín z vinařství sv.Florian ze srdce jižní Moravy. Od 17.00 hodin následovalo vystoupení pardubické poprockové kapely Polarita a od 21.00 hodin čekalo pro všechny letní kino s promítáním nové české komedie
z vinařského prostředí 3BOBULE. Oproti předcházejícím velmi slunným dnům nás před konáním akce
potrápilo počasí v podobě deště a bouřek, takže jsme s politováním museli zrušit akci pro děti a odložit
na jiný termín. V době, kdy začínal program pro dospělé, se nebe naštěstí umoudřilo, a tak si zúčastnění
hosté mohli náležitě vychutnat nabízené víno a pivo včetně uzených klobás v místním stánku na
fotbalovém hřišti, poslechnout si skvělou kapelu, která svým vystoupením nadchla všechny věkové
kategorie a zatančit si podle libosti. Milovníci filmu Bobule mohli zhlédnout 3.pokračování filmu při
komfortnějším sezení v nových skládacích lehátkách.

Děkujeme všem, kteří se podíleli na organizaci celého programu, zvláštní poděkování patří spolku
SPOKUL z Heřmanova Městce, který zajistil promítání filmu a instalaci promítacího zařízení.

Rušení akcí!
Vzhledem k tomu, že dochází k výraznému nárůstu počtu nakažených osob v ČR, a s ohledem na opatření
vlády ČR proti šíření koronavirové nákazy a s ohledem na maximální ochranu zdraví místních občanů se
ruší plánované akce v podzimním období, a to posvícení v místní hospůdce, posvícenská zábava i,
bohužel, již jednou přesunutý Den seniorů, který se měl uskutečnit v sobotu 2.října. Věříme, že danou
situaci občané pochopí a akce se uskuteční v nejbližším možném bezpečnějším termínu.
Děkujeme.

•
26.9.2020 v 18.00 hod. proběhne v kostele sv.Matouše mše s nedělní platností, obětována za
farníky svěřených farností. Možnost přistoupení ke svátosti smíření lze před nebo po skončení mše svaté.
Dle přijatých vládních nařízení jsou i v prostorách kostela povinné roušky, jak pro účastníky bohoslužeb,
tak i pro duchovní. Roušku je možné sundat před přijetím svatého přijímání.
•
V průběhu letních měsíců trávili na místní faře členové Salesiánského hnutí svůj čas nejen
opravami budovy fary a přilehlého prostranství, ale i letními aktivitami v rámci prázdninových táborů.
A proto jste mohli během prázdnin zaznamenat zvýšený počet mladých lidí v naší obci. Někteří
z míčovských obyvatel byli osloveni přímo dětmi v rámci plánované návštěvy, kdy byli obdarováni
drobnými dárečky jako projev poděkování za to, že mohou trávit svůj volný čas mezi námi. V rámci
jedné prázdninové hry, kdy salesiánské děti obcházely místní občany s prosbou o darování
přebytečných výpěstků z našich zahrádek výměnou za drobný balíček (např. sáček soli…), předaly
sousedům také pozvánku k účasti na vernisáži výstavy po vzoru Guiseppa Arrimbolda. Přijali jsme
pozvání dětí, a tak také trochu i ze zvědavosti přišli na návštěvu fary. Čekalo nás milé přivítání i
překvapení v podobě pestrých obrazů vyrobených z plodů našich zahrádek. Děti nás seznamovaly
s jednotlivými díly, nabídly nám občerstvení v podobě táborového čaje, a mohli jsme také nahlédnout
do vnitřních prostor fary, přičemž jsme tiše zavzpomínali na dětská léta strávená na táborech, protože
právě toto prostředí vybízí k dětské fantazii a dobrodružství. Na oplátku jsme dětem poděkovali za milé
přijetí, popovídali s nimi a prodiskutovali potřebu třídění odpadu a vhodnost vlastních popelnic u fary,
abychom zajistili tříděný odpad v celé obci.
Příspěvek poskytli Sylva a Roman Bořkovi

Rekonstrukce míčovské fary

VOLBY 2020
Ve dnech 2.-3.října 2020 se budou v naší obci konat volby do Zastupitelstva Pardubického kraje
2020. V nejbližších dnech obdrží občané obálky s hlasovacími lístky do svých schránek. Volit se bude
opět ve volebním okrsku č.1., a to v zasedací místnosti budovy Obecního úřadu Míčov-Sušice.,
v pátek od 14.00 – do 22.00 hod a v sobotu od 8.00 – do 14.00 hodin. Žádáme voliče, aby se řídili
pokyny volební komise, do volební místnosti vstupovali s rouškou nebo obdobnou ochranou nosu a
úst, využili připravené dezinfekční prostředky, dodržovali vyznačené nebo přiměřené rozestupy.
Doporučujeme využít vlastní psací potřeby pro úpravu hlasovacího lístku.

Příspěvky našich občanů
Dobrý den, milí spoluobčané.
Zdravím vás na začátku podzimu, který bude, doufejme, klidnější, plný barev a
pohody.
V dnešním článku se budu věnovat léku Warfarinu, se kterým má nejeden z Vás
zkušenosti. Warfarin tablety se vyrábí 2 mg (bílé), 3 mg (modré) a 5 mg (růžové).
Blokuje účinky vitamínu K, čímž snižuje srážlivost krve. Warfarin se používá
k prevenci a léčbě hluboké žilní trombózy dolních končetin (sraženiny v žilách
dolních končetin) a plicní embolie (krevní sraženiny v plicních tepnách), prevenci a
vzniku krevních sraženin při fibrilaci síní (srdeční arytmie), k prevenci vzniku a opětovnému výskytu
krevních sraženin po infarktu myokardu a po operaci srdeční chlopně. Lidé léčící se Warfarinem
pravidelně dochází na kontroly Quickova testu, často označovaném jako INR, provádí se ze žilní nebo
kapilární krve (odběr krve z prstu). Lékař ordinuje dávky Warfarinu na základě výsledku testu tak, aby byl
pacient v požadovaném tzv. terapeutickém rozmezí, nejčastěji bývá mezi hodnotami 2-3, při některých
onemocněních i o málo více. Pro správný účinek léčby je důležitá stabilní hladina vitamínu K v těle. Ten
je v těle, mimo jiné, nezbytný pro tvorbu koagulačních faktorů, tj. látek, které se podílejí na srážlivosti
krve. Řadí se mezi vitamíny rozpustné v tucích, jeho množství neovlivní tepelné zpracování. Vitamín K je
získáván z potravy a část je vytvářena střevními bakteriemi. Důležité je, aby množství vitamínu
K přijímaného stravou bylo stálé, nevhodná je nárazová konzumace potravin s vysokým obsahem
vitamínu K.

Potraviny s vysokým obsahem vitamínu K:
• listová zelenina – zelí, špenát, kapusta, salát, natě, čerstvé byliny, brokolice, růžičková kapusta,
řapíkatý celer
• maso, kuřecí, krůtí játra
• olej sójový a olivový
• kopřivový a zelený čaj
• kiwi, ostružiny, rebarbora, borůvky, avokádo
Potraviny se středním obsahem vitamínu K:
• fazole, hrášek, květák, ledový salát, kukuřice
Vhodné potraviny: brambory, mrkev, celer, petržel, rajčata, papriky, oloupané okurky, cuketa, cibule
bílá syrová, houby
Používání alkoholu: denně maximálně 20 – 30 g, tj. 0,5 l piva, 2 dcl vína, 0,5 dcl destilátu
Pokud máte několik dní trvající průjem, zvracení, potíže s příjmem potravy, informujte svého lékaře,
který Vám ordinuje Warfarin. Při léčbě Warfarinem je nutné o tomto informovat každého lékaře, který
Vám bude předepisovat lék. Pokud užíváte doplňky stravy, vždy se poraďte s lékárníkem, protože některé
multivitaminové či bylinné preparáty mohou obsahovat vyšší množství vitamínu K.
LÉKY VHODNÉ K TLUMENÍ BOLESTI a HOREČKY – Novalgin, dále léky obsahující paracetamol, tj. Paralen,
Panadol, Paramix (užívat dle informací v příbalovém letáku)
LÉKY NEVHODNÉ K TLUMENÍ BOLESTI a HOREČKY - Ibalgin, Nimesil, dále léky obsahující kyselinu
acetylsalicylovou tj. Acylpirin, Aspirin
Při užívání je největším rizikem krvácení, které signalizuje vyšší hodnotu INR-krvácení z nosu delší než pět
minut, krev v moči, stolici, černá stolice, nadměrná tvorba modřin bez zjevné příčiny, zvracení, kašlání
s příměsí krve, neobvyklé bolesti hlavy, mimořádně silné menstruační krvácení.
Pokud se říznete, přiložte na poraněné místo suchý obvaz a pevně stiskněte alespoň na pět minut. Když
se vám krvácení nepodaří zastavit, vyhledejte lékařskou pomoc.
VŽDY S SEBOU NOSTE DOKUMENT, ŽE SE LÉČÍTE WARFARINEM.
Bc. Iveta Stratilová

ODPADY – CO VYTŘÍDÍME, TO NEPLATÍME
Jak jste se již mohli přečíst v minulém vydání Pětilístku nebo dozvědět na veřejných zasedáních,
v letošním roce se plánuje schvalování nové OZV (Obecně závazná vyhláška), která stanovuje výši
poplatku za odpady, způsoby a termíny výběru poplatku, ale také odůvodnění výše poplatku. Právě výši
poplatku a odůvodnění její změny vám přiblížím níže.
Náklady na odpady neustále rostou! To je způsobené především neustále rostoucími poplatky za
skládkování odpadu na skládkách a v případě naší obce, bohužel, i mírnému ročnímu nárustu množství
komunálního odpadu.
Náklady na skládkování ovlivnit nedokážeme. Není však na místě se na tento fakt vymlouvat. Nástroj na
snížení množství komunálních odpadů totiž máme. A je to TŘÍDĚNÍ!
Omlouvám se všem, kteří toto čtou opakovaně, ale CO VYTŘÍDÍME, TO NEPLATÍME. Dokážu jistým
způsobem pochopit každého, kdo argumentuje, že netřídí, protože nakonec stejně všechno skončí na
skládce nebo ve spalovně. Možná je třeba si uvědomit nejen tu ekologickou podstatu třídění, ale také tu
ekonomickou. Co to znamená? Netřiďte ,,jen“ pro to, že je to ekologické, ale také pro to, že to může
ušetřit peníze – a pozor! I VAŠE PENÍZE.
Pokud obci rostou náklady na odpady, potřebuje obec na poplatcích na tyto výdaje vybrat. Na těch
poplatcích, které se vybírají od poplatníka. Poplatníkem je v naší obci každý občan, který zde má trvale
hlášený pobyt nebo vlastní rekreační objekt, dosti pravděpodobně jste to i vy, co právě tyto řádky čtete.

V současné době je tento poplatek stanoven na 500 Kč/ poplatník, skutečné náklady jsou však zásadně
rozdílné. I když budeme počítat pouze SKO (směsný komunální odpad) dostaneme se na 754,2 Kč/
poplatník. Tato částka je vypočítána za poslední uzavřený rok tj. 2019, na letošní rok se předpokládá další
nárůst. Pokud bychom se tedy měli jako obec chovat hospodárně, poplatek automaticky zvedneme příští
rok o 250 Kč každému poplatníkovi!
A to se stále bavíme pouze o nákladech na SKO, započítáme-li celkové náklady na odpadové hospodářství
obce, dostaneme se na číslo 1.153 Kč/ poplatník. Umíte si představit navýšení poplatku na tuto hodnotu?
Výši nákladů obce na odpady MŮŽEME OVLIVNIT! TŘIĎTE!
Již tři roky máme všichni vyjma rekreační oblasti Lovětín možnost využít třídění odpadů formou
pytlového sběru. Tato možnost je pro VŠECHNY i pro chataře/chalupáře!
Nová vyhláška bude platit již od 1.1.2021 – změna poplatku bude tedy již v příštím roce.
Všiml jsem si před několika dny, že u jednoho rodinného domu
v obci se objevil tento stojan na pytle s tříděným odpadem (viz.
obrázek). Skvělá věc, a myslím, že většina z nás tu má dostatečně
velké prostory pro umístění třeba takového stojanu.
Máte nějaké nápady, jak tento narůstající problém řešit? Přijďte
nám ho sdělit na OÚ, nebo ještě lépe, se o něm pobavit na veřejné
zasedání, které bude 8.10.2020 od 18:00 hodin. Odpady a podoba
nové vyhlášky bude jistě důležitým bodem zasedání.
DĚKUJI VŠEM, KTEŘÍ TŘÍDÍTE.
Vzhledem k tomu, že někteří lidé třídění odpadu vůbec neřeší,
rozhodlo zastupitelstvo obce zpřísnit podmínky, za kterých budou
tzv. ,,netřídiči“ pokutováni.

Kontejner u hřbitova, který slouží
pouze pro hřbitovní odpad!

Kontejnery u Lovětína

V posledním vydání Pětilístku jsme hodnotili období koronakrize
jako klidné, dva dny po vydání tento klid přerušila blesková povodeň,
která naši obec postihla. K výjezdu jsme byli povoláni v neděli
14.června v 11:08 hodin, a to výjezdem do obce Sušice, kde se voda
valila z komunikací a luk přes zahrady a několik domů. V době
našeho zásahu v Sušicích k nám již byly na cestě jednotky z dalších
obcí, které zasahovaly na dalších místech. Postižených domů bylo
nespočet a všech 7 jednotek, které v obci zasahovaly, mělo plné ruce
práce. Celou situaci komplikoval také fakt, že nefungovala elektřina,
a tak vše záviselo jen na motorových čerpadlech. Celý zásah
pokračoval až do večerních hodin, kdy se jezdilo od domu k domu, a
čerpala se voda většinou ze sklepních prostor. Současně bylo třeba
hlídat hráz vodní nádrže pod seníkem, která takřka celou dobu
přetékala. Spodní část obce byla evakuována do místního KD. Zásah
pokračoval následně i další den, kdy se dočerpávaly další sklepy,
čistily se komunikace, zprůchodňovaly mostky, u kterých to bylo
možné a čistily se přepady u rybníků. Tyto práce probíhaly již v pondělí a členové jednotky hasičů si tak
museli brát volno v zaměstnání. Během celého zásahu se naštěstí nestalo nikomu nic závažného. Největší
materiální škodou pak bylo zadření motorového čerpadla HERON. Pro celý náš sbor, ale jistě také pro
většinu obyvatel naší obce, byla povodeň naprosto novou zkušeností, i přesto bych zhodnotil zásah jako
zásah zvládnutý.
Soutěžní sezona pro nás skončila ještě dřív, než stihla začít, většinu závodů přerušila koronakrize, dalších
jsme se nezúčastnili z důvodu dovolených, kdy jsme nebyly schopni dát dohromady ani minimální počet
lidí potřebných na soutěž. V podstatě ze stejného důvodu byla zrušena i naše domácí soutěž plánovaná
na sobotu 5. září, dalším důvodem byla zhoršující se situace v ČR a větší počet nakažených, a tím i
předpoklad nových vládních nařízení, která by naše snažení zhatila.
Pevně doufáme, že rok 2021 pro nás všechny bude příznivější.

V nové sezoně 2020 – 2021 jsme postoupili z prvního místa 4. třídy do 3. třídy
okresní soutěže. Nutné je dodat, že vzhledem k situaci se šířením koronaviru se jarní
kolo sezony neodehrálo, do výsledků se tedy započítávaly pouze zápasy odehrané
na podzim 2019.
Z podzimního kola za sebou máme aktuálně 7 zápasů, 6 nás jich ještě čeká. Nejbližší
utkání se odehraje na domácím hřišti v Míčově, a to již na posvícení tuto sobotu
26.září od 15:30 hodin. Výsledky odehraných zápasů a rozpis těch, které nás ještě čekají, najdete
v tabulce.

HISTORICKÉ OKÉNKO NAŠÍ OBCE

Pád letadla C-3AF nad Sušicemi - 15.1.1953
Rok 1953 se zapsal do historie československého vojenského letectví velkým množstvím událostí, jedna
z nich se stala 15.ledna a skončila bohužel tragicky.
V lese nedaleko vesnice Sušice se 15.ledna 1953 zřítil letoun Aero C-3AF se šestičlennou posádkou na
palubě. Piloti prováděli podle úlohy navigační let s úkolem přesného nalétnutí přívodních radiomajáků.
Východně od přehrady Seč se posádka rozhodla z důvodu nepříznivého počasí vrátit zpět na letiště. Výška
oblačnosti byla stále nižší a pilot letěl v minimální letové hladině těsně nad vršky stromů. V prostoru
Sušic provedl pilot náhle ostrou zatáčku, při které zachytil křídlem o vršky smrků. Tři členové posádky
zahynuli na místě, ke zbylým třem byl osud milosrdnější. Příčinou nehody byla nízká zkušenost
v organizaci a příprava na provedení letu za ztížených povětrnostních podmínek.
Pan Josef Vais (92 let) ze Sušic k události vyprávěl: „Vzpomínám si, že jsem přišel domů ze směny a šel si
lehnout. Bylo asi devět hodin. Za chviličku přiběhl soused, že spadlo letadlo. Rychle jsem se převlékl a
šli jsme. Po příchodu na místo jsme měli před očima strašný pohled. Trosky letadla a motory byly všude
po lese. Jeden mrtvý voják visel s padákem na stromě. Chtěl se zachránit vyskočením z letadla. Druhý
voják ležel na trupu letadla a měl rozbitou hlavu a třetí byl v trupu letadla, oba byli mrtví. S kamarády
jsme pomáhali jenom těm třem, co přežili. Jeden přeživší chodil po lese a byl celý dezorientovaný.
Naložili jsme je na saně a odvezli do vesnice k doktorovi. Jeden pán kontaktoval armádu v Chrudimi,
která přijela a celou oblast uzavřela“.
Dnes se na místě, kde se událost před 67 lety stala, nachází malý pomníček pilota Jaromíra Šimečka, který
ve svých 24 letech na místě zemřel. Celou katastrofu připomínají již jen malé fragmenty letadla
nacházející se pod vrstvou květin na pomníčku. Fotografie místa byla pořízena ze současnosti dne
18.9.2020, cesta k pomníčku vede po lesní cestě, zleva od sušické pily, a dřevěný ukazatel s nápisem
„K letadlu“ připomíná náhodným návštěvníkům lesa cestu k tomuto smutnému místu tragedie.
Zdroj informací: www.Udalosti Online, www.letecká badatelna.cz, záznam rozhovoru zpracovaného
panem Zdeňkem Sasínem z Třemošnice, autorem článku.

Torza havarovaného letadla v roce 1953(VUA Praha)

Letecký snímek havárie

Vzpomínka
na podporučíka Jaromíra Šimečka

Pomníček připomínající tragickou
událost pádu letadla

Sušice
poškozené zatrubnění části příkopu
a následná oprava

Lovětín a neustálý boj s odpadem

Vinobraní na Míčově srpen 2020
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