2 / 2019
5. dubna 2019
Vážení spoluobčané, milí sousedé,
Přinášíme další, tentokrát jarní číslo Pětilístku. I když občas si s námi počasí ještě pohrává, příroda se
již začíná probouzet, a zahrádkáři se pouštějí do jarních úprav svých zahrádek a úklidu okolí vlastních
domovů. Neboť všichni chceme mít hezké prostředí v naší obci. Přejme si tedy, aby to letošní jaro s sebou
přineslo také více pohody a klidu. A pokud najdete chvilku, můžete si přečíst ve čtvrtletníku, co je nového
v naší obci.
Mgr. Sylva Bořková – místostarosta obce

Vážení spoluobčané,
první čtvrtletí roku se na obecním úřadě odehrávalo již tradičně ve znamení pro mě osobně dosti
nepopulárních prací, jako jsou revize všeho druhu, inventarizace majetku, a především vyplňování řady
výkazů hodnotících uplynulý rok. Poslední uvedené nemám sice v oblibě, ale jedná se o dokumenty,
které přináší statistické údaje o množstvích, počtech, cenách, výdajích a příjmech. Jsem velice rád, že
jedním z pozitivních údajů, které ze statistik vyplynuly je skutečnost, že se nám díky systému třídění
podařilo snížit množství komunálního odpadu. Podařilo se to především díky těm spoluobčanům, kteří
se zapojují do třídění odpadů aktivně a produkují tím méně drahého komunálního odpadu. Díky těmto
občanům se nám podařilo snížit částku, kterou jsme vydali na svoz a likvidaci KO. Ještě jednou moc
děkuji a doufám, že se připojí i další. Jako protiváha této úspory ale přišlo v letošním roce zdražení
svozu odpadu a také nákladů na skládkování, jak bylo avizováno od těchto firem již před koncem roku
2018. To je také jeden z hlavních důvodů, proč nedošlo ke snižování poplatků. Dalším pozitivem je
snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení (VO), v době psaní tohoto článku ještě nemáme
k dispozici vyúčtování za svícení ze všech obcí, nebudu tedy uvádět konkrétní čísla, roční úspory
poznáme totiž stejně až na počátku roku 2020, ale již teď je jasné, že se budeme pohybovat v desítkách
tisíc korun, a to i přesto, že došlo k navýšení počtu svítidel a v některých místních částech se nově svítí
celou noc.
K dalšímu aktuálnímu dění bych dodal, že probíhá dále řešení vodovodů v obcích Jetonice a Rudov, kde
již máme od společnosti Ekomonitor určená místa pro budoucí vrt a hrubé ukázky toho, jak by měl
vypadat na povrchu. Z naší strany probíhá zjišťování zájmu obyvatel, ale také chatařů a chalupářů o
připojení, protože právě na jejich zájmu nyní stojí budoucí realizace nebo nerealizace vodovodů.
Je zamýšlena i řada dalších akcí, ale o těch zase v dalším čísle Pětilístku. Závěrem děkuji všem, kteří se
aktivně podílí na dění v obci a všem těm, kteří se také účastní veřejných zasedání a tím projevují svůj
osobní zájem.

Na bílou sobotu 20.dubna 2019 pořádá míčovská hospůdka Velikonoční posezení, kde bude pro
hosty připraveno velikonoční menu za doprovodu hudby. Akce proběhne od 15.00 do 20.00 hod.
Všichni jsou srdečně zváni.
V sobotu 27.dubna 2019 pořádá OÚ Míčov-Sušice zájezd na Výstavu Flora Olomouc. Plánovaný
odjezd v 7.30 hod. Objednávky na zájezd, prosím nahlaste buď na OÚ Míčov-Sušice u Mgr. Sylvy
Bořkové (tel. 722 937 124) nebo v obchodě Smíšené zboží u paní Soni Šimonové, a to nejpozději do
26.4.2019. Obec hradí dopravu. Účastníci zájezdu si hradí vstupné ve výši 160,-Kč. Pokud se
nahlásíte do termínu 12.4.2019 a počet přihlášených bude více než 20, lze uplatnit na tyto
objednané vstupenky hromadnou slevu 30 % ze vstupného. Bližší informace k programu budou
zveřejněny na plakátku a www.stránkách obce. Srdečně zveme všechny milovníky květin
Již tradiční akce Den seniorů je plánována na sobotu 8.června 2019. Bližší informace k akci
zveřejníme na plakátkách a www.stránkách obce.
Dětský den na Míčově se bude konat poslední sobotu v květnu, tj. 25.5.2019 od 13.00 hod. na
místním fotbalovém hřišti.

Od počátku roku 2019 má za sebou SDH Míčov -Sušice již několik výjezdů, naštěstí se vždy jednalo
pouze o technickou pomoc, odstranění překážek – stromů z komunikací. Doufáme, že i v následujících
měsících tohoto roku zůstane nanejvýše u zásahů tohoto typu a budeme moci řešit mnohem
příjemnější záležitosti. V jarních měsících má sbor před sebou přípravu techniky a vybavení, součinnost
s OÚ Míčov-Sušice při akcích, na které budeme obcí přizváni. Čeká nás také příprava a tréninky na
nadcházející soutěžní sezonu. Z uspořených peněz se nám podařilo dokoupit nějaké soutěžní vybavení a
sportovní stejnokroje, tak abychom mohli obec důstojně reprezentovat na závodech pořádaných
v okolních obcích. Níže najdete nejbližší soutěže, kterých se plánujeme zúčastnit. Přesné informace o
účasti na soutěžích najdete na stránkách obce a na hasičské vývěsce u obchodu v Míčově.
Soutěž v požárním útoku – okrsková soutěž v Morašicích. Středa 1.5.2019 od 13:00 hodin.
Soutěž v požárním útoku ,,O pohár starosty“, v Hošťalovicích v sobotu 11.5.2019 od 13:00 hodin.
Soutěž v požárním útoku ,,O pohár starosty města“ a ,,Putovní pohár Ondry Sachse“ v sobotu 18.5.2019.
Soutěž v požárním útoku ,,O pohár starostky obce“ v Klešicích v sobotu 1.6.2019 od 9:00 hodin.

Rozpis zápasů na jarní kolo

Výsledky přípravných zápasů:

Výsledky přípravných zápasů
2.3.2019
9.3.2019

HM B – Míčov
Míčov – Choltice B

2:0
5:3

16.3.2019
30.3.2019

Míčov – Ctětín
Prachovice – Míčov

8:1
1:1

Přijďte nás podpořit na první mistrovské utkání jarního kola do Načešic, hrajeme v
sobotu 6.4.2019 od 16:30.
První domácí zápas bude o týden později, a to v sobotu 13.4.2019 v 16:30, kdy hrajeme s
týmem z Městce.

Naše voda...
Už ze školních lavic víme, že voda je nepostradatelná pro všechny formy života ne Zemi. Bereme její
dostupnost jako samozřejmost a ještě v nedávné minulosti jsme nepociťovali její nedostatek. Není
tomu tak v posledních letech. Většina z nás minimálně zaznamenala zprávy o tom, že zásoby vody a její
kvalita klesají. Jako příčinu mnoho lidí označuje roky skoupé na trvalejší srážky nebo oteplování klimatu.
Skutečností je, že suchá období se objevovala i v minulosti a současné “suché roky” rozhodně nepatří k
těm nejhorším, které byly na našem území zaznamenány. Zatím. Co se ale zásadně změnilo za
posledních cca 100let je hospodaření s vodou v krajině. A je to změna bohužel k horšímu. To způsobuje,
že dopady nikterak extrémně suchých období jsou pro nás i pro přírodu mnohem citelnější a v
následujících letech budeme pravděpodobně svědky stále horších následků. Co s tím? To je otázka,
kterou se zabývá mnoho rozličně fundovaných odborníků. Většina z nás se shodne na tom, že je
potřeba něco dělat. Ano, ale co! Z různých zdrojů slyšíme, co by pomohlo. Jednou to je návrh na stavbu
přehrad a jiných vodních staveb, jindy razantní šetření s vodou, pak zase změna způsobu hospodaření
zemědělců. Neexistuje jedno jediné řešení. Většina navrhovaných opatření má své opodstatnění, ale
vždy jen s ohledem na oblast, kde má být realizováno. A tím je potřeba začít. Musíme si uvědomit v
jaké krajině žijeme, jak se na území obcí našeho pětilístku voda chová. Teprve pak si začneme
uvědomovat, co pro zlepšení můžeme dělat a jaká opatření by pomohla právě nám. Pojďme to tedy
zkusit společně. Takže, jaké zdroje vody se nachází na našem území. Přitéká k nám nějaká řeka? Máme
větší vodní nádrž? Je v okolí našich obcí nějaký vydatný pramen? Jestli jste si odpověděli na tyto otázky
podobně jaké já „NE“, pak se musím zeptat, kde se tedy u nás voda bere? Ano, správně, je z nebe.
Naprostá většina vody u nás pochází pouze ze srážek! Naše domovy jsou jakoby na “střeše”, voda k nám
nepřitéká, pouze odtéká. A to je zásadní pro to, abychom si uvědomili, že pro naše území je klíčové
zadržet vodu. Zpomalit její odtok, zvětšit schopnost naší přírody “vsáknout” a zadržet vodu, což se
označuje jako retence. Když už víme, že k nám jiná voda nepřiteče a déletrvajících srážek je stále méně,
je pro nás každá kapka deště i každá vločka sněhu důležitá a musíme se snažit o to, aby od nás bez
užitku jen rychle neodtekla. O způsobech, jak zlepšit retenci naší krajiny, si povíme v některém z dalších
čísel Pětilístku. Zatím se snažme dívat kolem sebe, kde a jak se voda vyskytuje, jakým způsobem a jak
rychle odtéká, kde se daří rozmanitým druhům rostlin a živočichů. Také si ve volné chvilce můžeme najít
spoustu užitečných informací. Například na webech: www.vodavkrajine.cz, www.nase-voda.cz,
www.zemedelec.cz a mnoho dalších.
Jménem spolku Tomáš Horáček, předseda výboru

OTEVÍRACÍ DOBA Obchodu – SMÍŠENÉ ZBOŽÍ

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle

7:00
7:00
7:00
7:00
7:00
7:00
ZAVŘENO

16:00
13:00
16:00
13:00
16:00
10:00

OTEVÍRACÍ DOBA – HOSPŮDKA MÍČOV

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle

ZAVŘENO
ZAVŘENO
18:00
18:00
18:00
18:00
18:00
-

22:00
22:00
24:00
24:00
22:00

Poděkování patří paní Jitce Machové a celému týmu, který se podílel na přípravě akce „Zabijačkové
hody“, která se uskutečnila v Míčově 16. března 2019. Zájemcům byly od ranních hodin nabízeny
zabíjačkové produkty, v prostorách kulturního domu si mohli milovníci zabíjaček ochutnat již od časných
hodin čerstvý mozeček či si pochutnat na zabíjačkovém menu, kde si hosté mohli k obědu vybrat z 11
druhů jídel. Akce se setkala s velkým a kladným ohlasem a bylo velmi příjemné posedět společně
s místními sousedy a nad dobrým jídlem strávit příjemné odpoledne.
•

Na žádost občanů bylo veřejné osvětlení v obcích Míčov a Sušice nastaveno od 4.00 hod
z důvodu odjezdu autobusů.

•

Občané si mohou na OÚ vyzvednout náhradní pytle a etikety na pytle k tříděnému odpadu.

•

Od 1.dubna 2019 bude v obcích Míčov, Sušice, Rudov, Zbyslavec a Jetonice pracovat paní
Jitka Heřmanová – pracovník pro údržbu veřejné zeleně.

•

Obecní úřad Míčov-Sušice shání sezonního pracovníka na údržbu zeleně a veřejného
prostranství. Podmínkou je řidičský průkaz sk. B. Práce na 4 – 6 hodin denně. Možné i jako
přivýdělek např. k důchodu. Nástup možný od května. Více informací na OÚ v úředních hodinách.

•

BIOODPAD - každý sudý týden v úterý bude probíhat odvoz BIOODPADu.
Do bioodpadu nepatří!! : tekuté zbytky jídel, kosti, maso, uhynulá zvířata, biologicky
nerozložitelné látky, jiné odpady
Do bioodpadu patří !! : listí, tráva, zbytky rostlin - kořeny, listy zeleniny, květiny apod., kousky
větví i keřů (posekané, nastříhané, prořezané nebo zpracované štěpkovačem), spadané ovoce,
(prokládané travou a řezem z keřů), zbytky zeleniny a ovoce: okrajky z brambor, mrkve,
kousky jablek apod., čajové sáčky, kávová sedlina, skořápky z vajec

•

ODVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU A TŘÍDĚNÉHO ODPADU – od 1.4 2019 přechází svoz
komunálního odpadu na letní režim. První svoz v letním režimu proběhne 11.dubna 2019,
a dále každý lichý týden . Kontejner na bioodpad u hřbitova se vyváží podle potřeby naplnění.

HISTORICKÉ OKÉNKO NAŠÍ OBCE
Neboť řada našich spoluobčanů nepatří mezi rodáky a postupně se do obce přistěhovala, rádi
bychom jim, a zároveň i všem ostatním sousedům prostřednictvím vzpomínek a historických fotografií
přiblížili život v naší obci v minulých dobách. Děkujeme tímto za poskytnutí fotografií a cenných pramenů
všem občanům, kteří nám tak umožnili otevřít v Pětilístku novou rubriku historického okénka naší obce.
Další historické fotografie je možné nalézt na stránkách obce www.micov-susice.cz.

K historii Jetonic
(zdroj čerpán z článku „ Jetonice zásadně změnily svoji tvář drastickým snížením počtu obyvatel“
uveřejněného v Novinách Chrudimska 3.1.1997. Autorem článku byl pan Václav Svoboda).
„Necelé dva kilometry severozápadně od mateřské míčovské obce na svahu obráceném od
severovýchodu do Polabské nížiny při silnici z Nového Dvora v klínu okolních lesů je rozloženo „stádo“
chalup jetonické osady.
Podobně jako u blízkého Zbyslavce nebo Míčova vznikl název této osady od osobního jména.
V pradávnu, někdy ve 12. či 13.století, tu zřejmě existovala zemědělská usedlost srubového typu
v majetku zemana Dětoně. Podle tohoto starodávného jména se místu začalo říkat Dětonice. Později, kdy
se na zemana již zapomnělo, se jméno osady změnilo na Jetonice. Současníkům tedy nezbývá nic jiného
než si minulost domýšlet, neboť se žádný doklad z těchto dob nedochoval.
Historie osady může být poodhalena pouze náhodným nálezem podobně jako ve vedlejším Zbyslavci,
kde se při hloubení sklepa domu čp.5 našly střepy z keramických nádob pocházející ze 13. století. Tím se
také potvrdil údaj ve farní kronice o tom, že se v těchto místech nalézal ještě před 250 lety poplužní dvůr.
Dá se tedy předpokládat, že i zde byla podobná usedlost.
Podle polohy starých cest je jí možno situovat do míst dnešních domů čp.1 a 6. . Chalupa čp.1 se
nachází v sousedství křižovatky cest vedoucích do Zbyslavce, Slavkovic a Březinky. Chalupa čp.6 stojí na
místě, kde do osady ústí cesty z Vyžic, Slavkovic a Míčova. Všechny cesty v polích, vyjma Zbyslavce byly
rozorány po násilné kolektivizaci v 50 a 60. letech. Cesty v původních trasách se dochovaly pouze tam,
kde by jejich likvidace byla nákladná.
Během staletí se osada v příznivějších dobách pomalu rozrůstala. Od počátku našeho století a zejména
roku 1960 však docházelo k překotnému úbytku obyvatelstva. Při sčítání lidu v roce 1910 měla osada 99
„duší“, v roce 1921- 83, v roce 1930 zde žilo ještě 70 lidí a v roce 1989 pouze 15. Jetonice zásadně změnily
svou tvář. Ze třinácti chalup je dnes minimálně šest domků trvale obydleno, ostatních sedm je užíváno
k rekreačním účelům.
V roce 1931 došlo v obci k velkému požáru, při kterém polovina osady lehla popelem. Oheň vznikl
v domě čp.13 a postupně vzalo za své ještě 6 stavení. Všechna byla znovu postavena stejně jako hospoda
„U Petržílků“ s pěkným malým sálem. V této hospodě se pořádaly taneční zábavy, které byly hojně
navštěvovány i obyvateli okolních vesnic. Lidé tak dokazovali, že se umí radovat ze života v nelehké době.“

Jetonice dnes

První ročník obecné školy v Míčově z roku 1919.
Tento 100 let starý snímek zachycuje žáky a učitele prvního ročníku obecné školy.
Jméno učitele na fotografii bohužel neznáme, ve stejném roce jich v obecné škole působilo celkem pět.

Žáci obecné a národní školy v Míčově na školním dvoře
V pozadí vidíme budovu horní školy, ta byla vystavěna v roce 1812 a dnes se v ní nachází obchod.
Z tohoto úhlu dnes již horní školu vidět nemůžeme, stejně tak jako školní dvůr. Na místě, kde fotografie
vznikla totiž stojí budova kulturního domu. Na snímku si můžeme ještě všimnout vlevo stojícího
dřevníku a vpravo za stromem je zřetelná část studně.
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Rozsvěcení vánočního stromu

Adventní zastavení v kostele sv. Matouše

Česká zabijačka v Míčově
Sobota 16. března 2019
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