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Vážení spoluobčané, milí sousedé,
přinášíme vám v předvečer Štědrého dne poslední, vánoční číslo našeho Pětilístku. Světla
svíček, vůně jehličí a napečeného cukroví již provoňují naše domácnosti, vrcholí poslední
předvánoční přípravy hospodyněk s cílem vykouzlit pravou vánoční atmosféru domova. Napjaté
očekávání a těšení se dětí, zda Ježíšek letos nezapomněl a snad nějaký ten dáreček také nadělí,
to jsou nezapomenutelné okamžiky života našich ratolestí. Pro všechny znamená tento vánoční
čas hlavně neopakovatelné chvíle strávené v kruhu našich nejbližších, kterých si vážíme, a o
které se v této problematické době také strachujeme. Naučili jsme se více si vážit každého
okamžiku života prožitého ve zdraví, vnímat potřebu vzájemných lidských setkání, abychom
zahnali všechny tíživé pocity či smutek ze samoty způsobené karanténními opatřeními,
protikoronavirovými nařízeními či rušením akcí.
Dovolte mi, abych vám všem ze srdce popřála, ať vás v posledních dnech tohoto roku provází
klidná a radostná vánoční pohoda, pokud možno v kruhu svých blízkých, v novém roce 2022
přeji pevné a stálé zdraví, mnoho úspěšných pohodových dnů a spokojenosti v pracovním i
osobním životě.
Mgr. Sylva Bořková – místostarosta obce

Vážení spoluobčané,
máme před sebou období Vánoc, nejkrásnějších svátků v roce. Zbývá několik posledních
dní roku 2021. Dovolte mi tak tento rok krátce zhodnotit a zrekapitulovat.
Jedním z ukončených projektů jsou jsou kompostéry, které se úspěšně podařilo předat
zájemcům a využila se na ně 80% dotace. Doufám, že budou dobře sloužit a snad se nám podaří
také snížit množství bioodpadu. Od jara je v plném proudu také práce na novém mapování obce
Míčov, hranice pozemků a zákreslení staveb měl možnost každý z vlastníků projít s pracovníky
katastrálního úřadu. Vlastní vyměřování je úkol pro rok 2022, kdy by mělo dojít k celkovému
narovnání stavu skutečného a stavu v katastrálních mapách. I v letošním roce také pokračují
práce na vrtu v Jetonicích. Výsledky čerpacích zkoušek nakonec přerušily budování druhého vrtu
a to v Rudově. V práci na úspěšném dokončení vrtu v Jetonicích budeme pokračovat i
v následujícím roce. Zde jsme se bohužel dostali do několikaměsíčního skluzu oproti původním
plánům, důvodem je především pomalejší administrativa v souvislosti s onemocněním
COVID19, opatřením, karanténám atp. Dále se dokončila oprava poškozeného zatrubnění v obci
Sušice a odvodnění komunikace. V opravách komunikací se pro příští rok počítá v obcích Sušice,
Míčov a Zbyslavec, kde obec komunikace vlastní, dále pak oprava obecní cesty v Rudově.
Vynasnažíme se v co nejvyšší míře dodělat resty z let předchozích a úspěšně dokončit již
rozpracované projekty. Investice plánované na rok 2022 na se budou schvalovat na veřejném
zasedání, v rámci schválení rozpočtu na rok 2022. Toto mimořádné veřejné zasedání proběhne
mezi vánočními svátky ve středu 29.12.2021 od 18 hodin v zasedací místnosti OÚ.
Rád bych v tomto posledním vydání roku 2021 speciálně poděkoval zastupitelům i
zaměstnancům obce za jejich odvedenou práci. A také všem, kteří se o fungování obce starají
a pomáhají nám společně v obci pracovat na tom, aby se nám zde společně dobře žilo.
Máme tu nejkrásnější svátky v roce, pamatujte, že to nejdůležitější, čím můžete obdarovat své
blízké je vaše náklonnost, čas, který s nimi strávíte a pozornost, kterou jim budete věnovat.
Neměli by to být pouze svátky úklidu a věcných darů.

A tak vám všem přeji krásné a klidné vánoční svátky prožité v kruhu
vašich nejbližších. Do nového roku 2022 přeji především pevné
zdraví, štěstí, spokojenost, rodinnou pohodu i pracovní úspěchy.

Děkujeme místním občanům za podporu v končícím roce, přejeme příjemné a klidné prožití vánočních
svátků. Pevně věříme, že nový rok 2022 bude klidný alespoň tak jako byl tento.

Přejeme všem příjemné prožití svátků vánočních, do nového roku hlavně pevné zdraví, úspěch
v soukromém i profesním životě a spokojenost. Budeme se těšit v následujícím roce, při fotbalovém
jarním kole.

•

•

V sobotu 27.listopadu byl u Obecního úřadu v Míčově rozsvěcen vánoční strom, který
hrdě září do nejbližšího okolí díky vánočním ozdobám a třpytivým světlům. Velké poděkování znovu patří manželům Horáčkovým ze Zbyslavce, kteří strom věnovali pro letošní
adventní období.

4.prosince se v naší obci konala Mikulášská obchůzka.
Nejistá situace s proměnlivými
protikoronavirovými opatřeními rozhodla, že i letos Mikuláš, Anděl a Čert s Čerticí obejdou
jednotlivé části obce osobně, aby zjistili, kolik dětí poslouchalo celý rok své rodiče a kolik z nich se
naopak oddávalo nepatřičnému zlobení. Řádně se na návštěvu dětí nachystali. Zavítali k dětem do
Jetonic, Zbyslavce, Sušic a Míčova. I naši
nejmladší obdrželi od Mikuláše „baby nadílku“.
Všude děti recitovaly, zpívaly, slibovaly (některé
na celý rok dopředu, jiné jen na chvilku, co kdyby
to nevyšlo!). Odměnou jim byla nadílka se
sladkostmi, mikulášskými novinami s pohádkou,
říkankami, obrázky či čertovskými úkoly.
Tentokrát Mikuláš přinesl i dětské knížky, aby
děti trénovaly čtení. Od čerta dostaly uhlíky
z pekla, aby nezapomněly, že zlobení není
v plánu ani v příštím roce.

•

Akce „Adventní zastavení“, byla z důvodu vládních nařízení o konání hromadných
akcí nakonec zrušena, což nám bylo velmi líto, neboť tato akce patří již tradičně
k velmi zdařilým a, díky místním varhanům, působivým adventním akcím.

•

Na Štědrý den připravila obec pro občany malý dáreček v podobě krátkých varhanních skladeb, které nahrál v míčovském kostele u příležitosti adventního času pan
Marcel Šindelář ze Sušic. Skladby budou znít v rozhlase v 15:30 hodin.

Pojďte s námi pomáhat - Tříkrálová sbírka 2022
Již tradičně ve více než 60 obcích a městech na Chrudimsku organizuje Oblastní
charita Chrudim Tříkrálovou sbírku, která se uskuteční ve dnech od 1. do 16.
ledna 2022. Tříkráloví koledníci budou putovat dům od domu a přinesou Vám
radostné poselství Vánoc a přání všeho dobrého. Přitom poprosí o dar na pomoc
lidem v nouzi.
Většina vykoledovaných peněz pomůže přímo v našem regionu, zbylé využije Charita na své
záměry na diecézní a celostátní úrovni. Přispíváme také na humanitární projekty v zahraničí a
pomáháme lidem v sociální nouzi.
Koledníci Charity Chrudim budou vybírat finanční příspěvky do úředně zapečetěné kasičky, opatřené
charitním logem a obdarují dárce drobnou pozorností. Vedoucí skupinky je vybaven průkazem koledníka.
Pokud k vám králové nedorazí nebo jim nebudete moci otevřít, můžete si tříkrálovou atmosféru užít i
virtuálně. Přispět lze i online na sbírkový účet: 66008822/0800 s variabilním symbolem 777955008, který
je určen přímo pro Oblastní charitu Chrudim.
Ředitel Roman Pešek přidává poděkování: „Děkuji všem koledníkům, dobrovolníkům a zaměstnancům
Oblastní charity Chrudim, kteří se na Tříkrálové sbírce podílejí a pomáhají tak dobré věci.“
Výtěžek sbírky je tradičně určen na pomoc nemocným, tělesně postiženým, seniorům, matkám s dětmi
v tísni a dalším potřebným v našem regionu. Sbírka pomáhá zejména při zajištění pečovatelské služby,
osobní asistence, občanské poradny a domácí hospicové péče.

Přispět můžete také do kasičky umístěné ve vaší obci nebo městě například v obchodech a na
dalších veřejně dostupných místech. Seznam těchto míst naleznete na www.chrudim.charita.cz.

• Recept na perníčky:
Vzhledem k tomu, že se jedná o předvánoční číslo, uvádíme také pro zájemce či milovníky
perníků recept na měkké a jednoduché vánoční perníčky:
2 vejce, 200 g pískového cukru, 170 g rozpuštěného medu, kávová lžička jedlé sody, 1
prášek do perníku, 80 g rozehřátého másla nebo tuku, 1 rozšlehané vejce na potírání.
Postup: vejce, cukr a med třeme 15 minut do bílé husté hmoty, potom přidáme mouku
smíchanou se sodou práškem do perníku, nakonec vmícháme tuk. Přikryté těsto necháme
v místnosti přes noc, ale můžeme nechat odpočinout i déle. Potom z těsta vyválíme placku
3 mm silnou a vykrajujeme formičkami různé tvary. Potřeme je rozšlehaným vejcem,
necháme zaschnout a opakovaně potřeme. Na mastný plech je klademe dál od sebe
(nabudou) a upečeme v horké troubě. Redakce Pětilístku přeje dobrou chuť!

•

Upozorňujeme občany, kdo si ještě nevyzvedl
kalendář, může se pro něj zastavit v úředních
hodinách na Obecním úřadě v Míčově. Kalendář
obec poskytuje zdarma pro trvale přihlášené
občany. T.j. na jedno číslo popisné připadá jeden
kalendář.

•
•

•

•

Recept na domácí výrobu ozdob (studený porcelán):
Studený porcelán je úžasná modelovací hmota, ze které lze vyrábět
vánoční ozdoby či dekorace. Je to univerzální modelovací hmota
vhodná na domácí tvoření pro děti i dospělé. Pracujeme s ní podobně
jako s keramickou hlínou. Můžeme do ní tisknout různé ornamenty,
vtlačovat jej do forem nebo z něj modelovat. Jako pojivo používáme
lepidlo Herkules. Hmota je zcela netoxická, děti se s ní mohou dokonale
vyřádit, a tak zkrátit své nekonečné čekání na Ježíška.
Připravíme si čistou teflonovou pánev a za studena v ní smícháme všechny suroviny. Celou
směs důkladně promícháme a za stálého míchání na mírném plameni pomalu zahříváme.
Hmota nám začne postupně houstnout. Na minimální teplotu ji vaříme, dokud se nezačne
odlepovat od pánve. V tu chvíli ji z pánve přendáme na pečící papír, zabalíme a necháme
zchladnout. Kdyby se stalo, že se hmota příliš přehřeje a v pánvi začne tvrdnout, nic si
z toho nedělejte, je možné ji znovu naředit vodou a opět prohřát do tvárného stavu.
Jakmile hmota dosáhne teplotu snesitelnou pro naše ruce, začneme ji rukama zpracovávat
jako běžné těsto. Odebereme si část hmoty . Zbylou část studeného porcelánu zabalíme do
potravinářské folie, aby nám nevysychal. Lze jej skladovat i několik dní při pokojové teplotě.
Nikdy nedáváme do lednice. S hmotou se velmi dobře pracuje, je tvárná a nelepí se na
ruce.

Recept: 2 hrnky jedlé sody, 1 hrnek kukuřičného škrobu, 1 ¼ hrnku studené vody, teflonová

pánev, měchačka, pečící papír, kuchyňská folie.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vážení čtenáři,
obohaťte své zimní večery příjemnými chvílemi nad svou oblíbenou knihou a neváhejte i
v příštím roce navštívit místní knihovnu v Míčově. Knihy zapůjčujeme zdarma.
Půjčovní doba: v Po od 17.00 – do 19.30 hodin nebo dle telefonické domluvy : kontakt
722 937 124.

• Poplatky za odpady
Na základě nově schválené obecně závazné vyhlášky č.1/2021 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 700 Kč/osoba
➢ Dospělí ve věku nad 60 let – poplatek 500 Kč/osoba
➢ Chataři – poplatek 700 Kč/rekreační objekt

TERMÍNY SVOZŮ TŘÍDĚNÉHO ODPADU V ROCE 2022

• 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 Míčov-Sušice je 10725531/0100.

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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