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Vážení spoluobčané, milí sousedé
Právě otevíráte poslední číslo letošního Pětilístku, který vám přinášíme, abychom zhodnotili
uplynulý, velmi neobvyklý rok pro všechny občany naší obce Míčov-Sušice. Koronavirová epidemie i
nenadálá povodeň či silný vítr nás donutili čelit novým dosud nečekaným překážkám, na druhé straně
jsme si o to více uvědomili, že nejvyšší místo v žebříčku hodnot má lidský život, jakou má cenu, a jak
velmi si jej vážíme. Čas, který nás donutil si více vážit mezilidských vztahů, vnímat, jak křehké jsou
lidské city, strach o zdraví druhých, těšení se na setkání s nejbližšími. Adventní čas je obdobím, které tyto
pocity ještě více umocňuje. Dovolte nám, abychom vám všem, milí sousedé, tedy popřáli co nejklidnější
vánoční chvíle strávené se svými rodinami, pevné zdraví, naději, že tuto neklidnou dobu ustojíme co
nejlépe a budeme se těšit na nová společná setkání v příštím roce 2021.
Zároveň mi dovolte, abych jménem zastupitelstva obce poděkovala vám, všem občanům za úsilí,
s jakým jste zvládli nástrahy uplynulého roku, za slova poděkování za poskytnutou pomoc všem, kteří ji
potřebovali od těch, kteří ji nezištně nabídli, oceňuji vaši sílu a optimismus, který je zdrojem energie a
motivace pro nás všechny .
Mgr. Sylva Bořková – místostarostka obce

Krásné vánoční svátky, plné
radosti, lásky, štěstí v novém roce
mnoho úspěšných a spokojených
dnů v osobním i pracovním životě
přeje všem
zastupitelstvo
obce Míčov-Sušice.

Vážení spoluobčané,
před námi je posledních pár dní roku 2020, a tak přichází čas na hodnocení celého ročního období,
celého tohoto, nejen pro naši obec, zvláštního a náročného roku. Ještě během jeho prvních měsíců nejspíše
nikoho z nás ani nenapadlo, jak ,,jiný“ a obtížný rok nás všechny čeká. Pandemie COVID-19 nás dostala
do situace, kterou jsme nikdy předtím nezažili a byli jsme nuceni se vypořádávat i s úkoly, se kterými
jsme se do té doby ještě nesetkali. Další nemilou událostí roku 2020 byla jistě blesková povodeň, která
nás postihla v červnu, a kterou bych si dovolil vzhledem k poloze naší obce označit za naprosto
mimořádnou, nepředvídatelnou a neočekávatelnou.
Tento rok ještě zcela neskončil, ale řekl bych, že jsme situaci společně, alespoň v měřítku naší obce
zvládli. A za to mi dovolte upřímné poděkování vám, občanům našich obcí, ale i chatařům a chalupářům
za spolupráci, pomoc i podporu v nelehké době. Zvláštní poděkování pak patří všem, kteří šili roušky,
starali se o nákupy především starším spoluobčanům, tak, aby jako nejrizikovější skupina byli v co
nejmenším ohrožení. Dále pak speciální poděkování patří místním hasičům, za skvělou spolupráci s obcí,
kdy ukázali, že jejich činnost má svůj význam, a to jak při povodni, tak například i při větrné kalamitě
o prvním prosincovém víkendu. Poděkování patří samozřejmě také zastupitelům a zaměstnancům obce
za jejich odvedenou práci.
I přes složitější situaci se nám podařilo dokončit řadu úkolů. Největší investice byly letos vloženy do
komunikací. Nový povrch kolem bytovky č.p. 64, nová silnice v Míčově na pozemku p.č.174/1 v délce
cca 120 metrů, kompletní oprava cesty v Lovětíně (kamenivem 0 -32 a vyválcováno) a v Míčově propadlé
kanály u obchodu a OÚ. Na tyto akce byly náklady v celkové výši necelých 2 mil. korun. Další výrazné
náklady pro naši obec vznikly v souvislosti s povodní, kdy se následně v obcích Míčov, Sušice a Rudov
budovaly nové nebo opravovaly stávající příkopy a mostky. V případě Sušic se pak ještě opravovalo
zničené a nevyhovující stávající zatrubnění kanalizace pro
povrchovou vodu v celkové délce 80 m. Náklady na tuto akci činí
zatím zhruba 500.000 Kč, ale ještě nás čeká s tímto spojená oprava
asfaltových povrchů, ta bude však možná až v jarních měsících
roku 2021. Dále v našich obcích proběhla poměrně rozsáhlá
výsadba nových stromů, celkem se jedná o 74 ovocných i
neovocných
stromků
v intravelánu obce. Nejvíce
z nich – 43 švestek bylo
vysazeno na ,,Zelené cestě“
ve Zbyslavci. Schodiště u
hřbitova v Míčově bylo
osázeno brslenem. Celkové
náklady na výsadbu - bez
mála 100 tis. Kč, na polovinu
uvedených nákladů jsme
však
získali
dotace.
Nezanedbatelné prostředky
byly vynaloženy také na doplnění venkovního mobiliáře v obcích.
Čekárna ve Zbyslavci, nové
odpadkové koše, nové lavičky
na hřbitově v Míčově nebo u
autobusových zastávek nebo
také doplnění popelnic na kovy do všech obcí. Toto vyšlo obec na
přibližně 130.000 Kč. Toto jsou největší investice naší obce v roce
2020. Následuje řada menších položek, které nebudu vypisovat,
pouze zmíním nové stání na kontejnery v rekreační oblasti Lovětín,
magnetickou vývěsku v Sušicích, zábradlí v Sušicích dle
opakovaných požadavků občanů, odtažení vody od kostelní zdi
pomocí betonových žlabů, atd.
Investice tedy byly výrazné, z velké části neplánované. A i když
v letošním roce s největší pravděpodobností nebudeme končit
s vyrovnaným rozpočtem, není důvod k nervozitě, obec má
dostatečné rezervy z předchozích let. Současně je však nutné
budoucí investice důkladně rozmýšlet s ohledem na rozpočtové
přijmy v letech následujících.

Výhled na rok 2021. Největší akcí pro následující rok budou bezesporu vrty v Jetonicích a Rudově, kde
by se za příznivých podmínek mělo začít budovat již v zimních měsících, případně hned z kraje jara.
Počítáme i s dalšími opravami místních komunikací. V jednání jsou také výkupy pozemků, především
od Římskokatolické církve. Již po novém roce, pokud počasí dovolí, bychom chtěli začít pracovat na
léta odkládaném odvodnění komunikace v Sušicích. Dále je v jednání prodloužení vodovodního řádu
v obci Míčov. Dle situace by se mohlo také začít s novým mapováním obce Míčov, jak bylo
s Katastrálním úřadem dohodnuto již na konci roku 2019 – jedná se o akci, která měla probíhat
v letošním roce 2020, avšak kvůli situaci s koronavirem k tomu nedošlo. V příštím roce se na jaře
dočkáme také slibovaných kompostérů, na které nám byla schválena dotace ve výši 80%, přičemž
celkové náklady na pořízení více jak 70 kompostérů budou asi 300.000 Kč. O dalších záměrech se zde
rozepisovat nebudu, vzhledem k tomu, že je vše závislé na vývoji současné situace, která zasahuje i do
daňových příjmů obcí a na vypisovaných dotačních titulech. Chytřejší budeme po novém roce, a tak
vám další záměry sdělím nejpozději v prvním vydání Pětilístku roku 2021. Práce je před námi stále
hodně, ale já věřím, že se nám podaří zdárně dokončit vše, co jsme si předsevzali.
Máme tu nejkrásnější svátky v roce – i když letos trochu jiné. Přesto mi dovolte popřát
vám krásné a klidné vánoční svátky prožité v kruhu vašich nejbližších. Do nového roku
2021 přeji hlavně hodně zdraví, štěstí, rodinné pohody a pracovních úspěchů.

Opatření kvůli šíření nemoci COVID-19 se během roku často měnila v závislosti na počtu nemocných a
proto nebylo lehké plánovat dopředu velké akce, které se staly v naší obci již tradicí. Jsme rádi, že jsme
stihli v tomto roce uskutečnit Maškarní průvod pod záštitou TJ Tatran Míčov, v létě uspořádat Vinobraní
pro dospělé na místním hřišti, uspořádat Mikulášskou obchůzku pro děti. Další, předem plánované a
připravené akce jsme ale byli nuceni zrušit. A proto jsme letos, bohužel, nemohli provést při tanci naše
milé seniory, aby si užili svůj Den seniorů, dětem uspořádat odpoledne plné her a soutěží, zúčastnit se
hodů v místní hospůdce, přivítat Advent krásným adventním koncertem v kostele sv.Matouše či rozsvítit
míčovský vánoční strom v plné kráse při konání již tradičních vánočních trhů. Bylo nám líto, že jsme
nemohli tyto akce v plném rozsahu uspořádat, ale pocit odpovědnosti a zdraví našich spoluobčanů byly
v tomto směru rozhodující. O to více se budeme těšit na dny příští a doufat, že je uskutečníme v době již
mnohem klidnější a lidem vynahradíme vše, o co byli ochuzeni.
•

Rozsvícení vánočního stromu
V sobotu 14.listopadu proběhlo kácení stříbrného smrku před
domem u paní Dany Hanzlíkové v Míčově.
Paní Hanzlíková věnovala smrk obci, aby mohl svou výškou a velkolepým
růstem adventně zdobit okolí Míčova a celé obce. Za to jí patří velké
poděkování. Místní hasiči pomocí těžké techniky strom přepravili před
budovu OÚ v Míčově a vztyčili do celé krásy. A že to nebyla zrovna
jednoduchá práce! Paní Hanzlíková nám žertovně zapózovala s motorou
pilou, aby se s letitým stromem
ještě rozloučila.

( stáří stromu 26 let).

V sobotu 28.11. se vánoční strom slavnostně rozsvítil.
Starosta obce pan Milan Šimon společně s místostarostkou
Mgr. Sylvou Bořkovou popřáli všem sousedům na dálku
v místním rozhlase krásný advent, a z amplionů zazněla
skladba „Čas radosti“, kterou obci pro tuto příležitost
přeposlala nazpívanou operní zpěvačka paní Alena Tichá za
doprovodu varhan, na které zahrála paní Radka Zdvihalová. O
to příjemnější bylo slyšet tuto skladbu, kterou se podařilo
v loňském roce interpretovat v míčovském kostele
sv.Matouše. Velmi děkujeme oběma dámám za spolupráci a
vstřícnost při organizaci a přípravě nahrávky do rozhlasu.
• Mikulášská nadílka
Neboť opatření proti koronaviru se nevyhnula ani dětským
akcím, nebylo možné uskutečnit letošní Mikulášskou nadílku
pro děti v takovém počtu v míčovském kulturním domě. A tak
se zastupitelstvo obce rozhodlo, že dětem nadílku předá
tradičním způsobem – pochůzkou po vesnici. Pro děti, trvale
bydlící v naší
obci, byly připraveny nadílky, nezapomnělo se ani na
nejmenší, kterým Mikuláš nadělil
„baby nadílku“. Za poměrně silného větru, který o víkendu
(5. - 6.prosince) sužoval naši vesnici, se
Mikuláš, Anděl a dva čerti vydali zkontrolovat míčovské
děti, jak byly v letošním roce hodné a nezlobily své rodiče.
Děti neponechaly nic náhodě a na Mikulášskou jízdu se
patřičně připravily: recitovaly, slibovaly, mnohé se oblékly
do andělských či čertovských kostýmů, jiné naopak
odměnily Mikulášskou skupinu krásnými obrázky. Anděl
předal dětem Mikulášské noviny, čerti „zatrhli letošní
zlobení“, ale výsledkem byla vždy sladká nadílka a
spokojené děti. I dospělí při obchůzce vesnicí a za zvuku
Mikulášského zvonečku či čertovských řetězů vzpomenuli
na staré dětské časy z Ladových obrázků, kdy vesnicí
obchází Mikuláš s nůší plnou nadílek. Tak zase, děti, příští
rok…………..
Děkujeme celé mikulášské skupině za organizaci a
realizaci mikulášské nadílky, zvláštní poděkování patří
panu Romanovi Bořkovi, který se zhostil role Mikuláše na
jedničku.

• Maškarní průvod 2021
Již tradiční maškarní průvod obcí je v příštím roce plánován na sobotu 6.února 2021 od 13.00 hodin.
O jeho realizaci rozhodne stávající koronavirová situace.

Rok 2020 bude s jistotou ten, na který se jen tak
nezapomene. Poprvé po minimálně 18 letech jsme se
nezúčastnili žádné pohárové soutěže. Vzhledem
k okolnostem jsme byli nuceni zrušit i třetí ročník té
naší. Nakonec neproběhla ani tradiční Mikulášská
akce v KD Míčov. Co do kulturních akcí tedy činnost
minimální. V listopadu jsme pomáhali obci při
kácení, převozu a stavění vánočního stromu. O
prvním listopadovém víkendu pak hasiči celkem 6x
vyjížděli k popadaným stromům v katastru naší obce.

Pevně věříme, že v roce 2021 budeme moci
navázat opět na tu příjemnější součást činnosti
dobrovolných hasičů, opět pomáhat při konání
kulturních akcí a účastnit se soutěží.
Za SDH Míčov-Sušice děkujeme místním
občanům za podporu, přejeme příjemné a klidné
prožití vánočních svátků a do roku 2021, abyste
nepotřebovali naši pomoc, a mohli jsme se
setkávat pouze při příjemných, třeba
společenských akcích.
SDH Míčov-Sušice

Poděkování členům SDH
Touto cestou bych chtěla poděkovat dobrovolným hasičům SDH Míčov-Sušice, kteří v nelehkých chvílích
nasazují životy za druhé. Ať se jedná o povodně, autonehodu, ničivý vítr či požár. Jsou stále ve střehu.
Jsou to dobří chlapi a hasiči, kteří pomáhají s velkým úsilím. Byli nasazeni na nejeden případ, se kterým
se utkali v dobrém a zvládli jej na výtečnou. Toho si cením a patří jim velký dík. Ať jim srdíčko bije stále
na poplach. Veliteli hasičů přeji jen samé dobré muže-hasiče, aby vždy dosáhli svého cíle. Doufejme, že
příští rok bude o něco lepší než byl letošní. Přeji všem méně výjezdů a mnoho zdraví.
„Krásné svátky vánoční, bohatou nadílku pod stromeček, v novém roce 2021 stálé zdraví, lásku,
porozumění a spokojenost“
Přeje sousedka Dana.

V posledním vydání Pětilístku jsme se zmiňovali o neodehraném jarním kole a postupu do 3. třídy
okresní soutěže. Netušili jsme ještě, že na podzim se situace bude opakovat.
Bohužel jsme tak nemohli dohrát ani kolo podzimní sezony 2020/2021. Posledním odehraným zápasem
tak bylo derby proti týmu z Načešic 10. listopadu 2020, bohužel již bez diváků. V tomto kole bylo tedy
nakonec odehráno pouze 10 zápasů, respektive 9, protože hned první zápas byl zkontumován pro
nedostatek hráčů našeho týmu. Opět bych tedy zopakoval výzvu, že stále hledáme nové hráče, co mají
chuť do fotbalu. Ať nám tu na Míčově nezůstane jen zelený palouk bez hráčů. Výsledky odehraných
zápasů najdete v tabulce níže. Budeme doufat, že v následujícím roce, při jarním kole bude možné hrát
již bez omezení s fanoušky v areálu hřiště, tak jak to má být.

Přejeme všem příjemné prožití vánočních svátků, co nejšťastnější nový rok 2021.

• Knihovna
Místní knihovna Míčov oznamuje všem čtenářům, že je stále
v provozu vždy v pondělí v době od 17.00 – 19.30 hodin.
Vzhledem k opatřením vlády, kdy se opět nacházíme ve stupni 4,
bude knihovna půjčovat knihy na objednávku. V rámci
výměnného fondu byl z Městské knihovny Chrudim zapůjčen
nový soubor knih. Knihy si můžete objednat také přes katalog
knih či telefonicky po domluvě : kontakt 722 937 124 u paní
Sylvy Bořkové.

• Poplatky za odpady
Na základě nově schválené obecně závazné vyhlášky č.3/2020 o odpadech byla stanovena výše
poplatků za TKO takto:
➢ Děti a dospívající mládež do 18 let - poplatek 500 Kč/osoba
➢ Dospělí ve věku 19 až 59 let – poplatek 600 Kč/osoba
➢ Dospělí ve věku nad 60 let – poplatek 500 Kč/osoba
➢ Chataři – poplatek 700 Kč/rekreační objekt

TERMÍNY SVOZŮ TŘÍDĚNÉHO ODPADU V ROCE 2021

• Poplatek za psa zůstává ve stejné výši, t.j.70,-Kč za jednoho psa
a 100,-Kč za každého dalšího psa.
Poplatky je možné uhradit přímo na OÚ Míčov-Sušice v úředních
hodinách, každé pondělí od 17.30 - 19.30 hod. nebo pomocí
internetového bankovnictví, případně z pobočky vaší banky přímo na
bankovní účet OÚ. V případě využití platby na účet je nutné uvést správný VARIABILNÍ
SYMBOL, který se skládá z prvních dvou čísel, které rozlišují jednotlivé místní části + číslo
popisné nebo evidenční. Míčov 10, Zbyslavec 20, Sušice 30, Jetonice 40, Rudov 50 (např. pro
č.p. Míčov 32 by byl VS 1032 + uveďte pro přehlednost své jméno. Číslo účtu obce MíčovSušice je 10725531/0100.

Tříkrálová sbírka

Farní charita Chrudim organizuje na počátku roku 2021 poprvé v naší obci za spolupráce
s Obecním úřadem Míčov-Sušice Tříkrálovou sbírku, kdy skupinka koledníků – Tří králů za
doprovodu odpovědné dospělé osoby projde se zapečetěnou pokladničkou naší vesničkou, aby
od dobrovolných dárců převzala finanční příspěvky od občanů, kterým není lhostejné pomoci
druhým. Díky této štědrosti a ochotě dobrovolných dárců bude vybrán výtěžek Tříkrálové sbírky,
z něhož bude podpořena:

• charitní pečovatelská služba
• osobní asistence
• občanská poradna
• humanitární projekty v zahraničí
• několik rodin a jednotlivců v nouzi
• dofinancování nákupu aut v terénní služby
Předpokládaný termín koledování je plánován na víkendové dny 16.-17.ledna 2021.
O přesném čase Tříkrálové obchůzky koledníků budete včas informováni rozhlasem.
Po prožitých událostech s povodněmi 14.června 2020, kdy
zástupci charity Chrudim nabízeli pomoc postiženým
povodněmi, jsme se po získání pozitivních ohlasů občanů
rozhodli vyjít vstříc této organizaci a zapojit se tímto poprvé do
organizace Tříkrálové sbírky.
Příspěvky od občanů
Na začátku každého roku nebo na jeho konci se bilancuje, tak i já budu bilancovat:
Pětilístek Co si o tomto časopisu říci: „Má šťávu a říz“. Tento časopis se někde rodí. Vydávají
ho tři lidé. Dva, kteří do něj píší, a jeden ilustrátor. Těm bych chtěla předat velký hold a dík.
Časopis pojednává o třech vesničkách ze Železných hor. Kde se pořád něco děje, buduje a staví.
A tak to má být. Tento časopis bych chtěla rozvést do několika oblastí. Líbí se mi v něm asi vše.
Hlavně jsem ráda, že paní Iveta Stratilová má okénko zdravovědy, že informuje občany, hlavně
seniory a nemocné lidi, jak se mají chovat při užívání Warfarinu. Co mají užívat, jíst a jak se mají
chovat. Hlavně senioři a lidé všeho věku se dočtou a ponaučí o zdravotních věcech. Ráda si
přečtu i historické okénko Míčova a jeho okolí. Byla jsem ráda, že jste nezapomněli na válečné
veterány, kteří zahynuli těsně po válce v roce 1954 blízko Sušic při absolvování vojenského
cvičení. (Čest jejich památce). Z kulturních akcí nesmím zapomenout na Vinobraní, které se
konalo 14.srpna. I když počasí moc nepřálo, myslím, že se vydařilo a bylo hezké.
Tak tedy, Pětilístek přečtu jedním douškem při čaji či kapučínu. Informuje občany Míčova o jeho
okolí, co se právě chystá, o různých událostech, akcích kulturních či sportovních. Jen jako
sousedka mohu říci, že si všechny Pětilístky řádně schovám do knihovny podle vydaných čísel.
Tento časopis má vše na správném místě.
Co se týče adventu byla jsem ráda, že jsem mohla darovat obci Míčova svůj stříbrný strom , aby
mohl udělat radost ostatním v nelehké době koronavirové pandemie.
Vaše sousedka Dana Hanzlíková.
Poznámka redakční rady:
První číslo Pětilístku bylo vydáno 31.ledna
2019. Od té doby se nám podařilo vydat celkem
9 čísel čtvrtletníku Pětilístek a jsme velmi rádi, že
se zpravodaj lidem líbí, a podílejí se na jeho
vydávání i svými příspěvky. Velmi děkujeme za
jejich cenné informace i zpětnou vazbu, je to pro
nás nový impuls v pokračování této činnosti a
hledání nových námětů.
Redakční rada:

Šimon Milan - odpovědný za tvorbu tisku + foto snímky
Mgr. Bořková Sylva – odpovědná za tvorbu tisku + vlastní příspěvky
Horáček Tomáš – logo zpravodaje
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