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Vážení spoluobčané, milí sousedé,
Nastává doba dovolených, letních radovánek, pro děti období nejsledovanější, a to dlouho
očekávané prázdniny. Dospělí již nastupující léto vítají s určitými obavami, aby to letošní léto
nedoprovázela tak úporná sucha jako v loňském roce. Dle předpovědi nás prý však čekají opět parné
měsíce plné tropických veder s občasnými přeháňkami. Přejeme vám, abyste letošní léto strávili dle
svých představ, se svými blízkými u vody či v poklidném místě domova, a společné chvilky si můžete
zpříjemnit čtením informací, které vám aktuálně přinášíme.
Zároveň bych chtěla poděkovat všem občanům naší obce za fotografické či písemné podklady a
příspěvky do Pětilístku. Vážíme si toho, že zájem občanů o dění v obci přetrvává, a zároveň by bylo
potěšující, kdyby se připojila i mladší generace a podpořila svými nápady a schopnostmi činnost všech
"skalních" , kteří se podílejí na přípravě akcí v obci.
Mgr. Sylva Bořková – místostarosta obce

Vážení spoluobčané,
od posledního vydání Pětilístku uběhly již téměř tři měsíce, a za tu dobu v obci proběhlo několik
kulturních akcí, rozběhla se řada prací, a také se o mnohém jednalo a vyjednávalo. Jistě jste si mohli
všimnout, že v místních částech Rudov, Jetonice a Zbyslavec se započalo s budováním soudržných ploch
pro kontejnery na tříděný odpad, o kterých se mluvilo již delší čas, ty jsou v současné době již hotové.
Nyní budou následovat také zpevněné plochy pro turistická stání ve všech pěti obcích, vybudování ploch
pro kontejnery v obci Míčov a Sušice, opravy čekáren a vybudování nové v obci Zbyslavec. V Jetonicích
také započala práce na novém el. vedení, při této příležitosti bude v obci nově přiloženo vedení pro
veřejné osvětlení, které bude navíc rozšířeno o jednu novou lampu na začátku obce ze směru od Míčova.
Dále aktivně probíhá také jednání se společností Ekomonitor na vybudování vrtů v Jetonicích a Rudově.
V úterý 4. června jsme navštívili pana Ing. Vrbiaka – děkana a faráře na faře v Ronově nad Doubravou.
Cílem tohoto setkání bylo projednání špatného technického stavu Kostela sv.Matouše v Míčově, dalším
pak také církevní pozemky v Míčově, o které obec dlouhodobě projevuje zájem a v neposlední řadě
oprava betléma v kostele. P. Ing. Vrbiak přislíbil řešení špatného technického stavu, kostel projde se
stavebním technikem. S opravou Betléma souhlasí a pozemky budeme společnou prací řešit
s Královehradeckou diecézí. Jednání proběhlo v přátelském duchu a já pevně věřím, že se nám dlouho
neutěšenou situaci kolem kostela sv. Matouše v Míčově podaří vyřešit a stejně tak se posuneme v řešení
pozemkových nesrovnalostí.
Závěrem přeji všem maximálně užité léto, dovolené ať už v zahraničí nebo v rámci naší republiky a
dětem co nejkrásnější prázdniny.

Ohlédnutí za kulturními akcemi letošního jara
27.dubna se uskutečnil zájezd na Výstavu květin Flora Olomouc. Zájezd byl úspěšný, počasí se drželo,
všichni účastníci zájezdu se stihli pokochat krásami flory v jednotlivých pavilonech a pokoupit si sazeničky
květin na své zahrádky. Na zpáteční cestě nás čekala ještě zastávka v Lošticích pro olomoucké tvarůžky.
Koncem dubna se pálily na míčovském hřišti čarodějnice. Akce se rovněž vydařila i počasí nám přálo.
Děti přihlížely, jak místní čarodějnice mizí v plamenech i s papučemi, ve kterých přiletěla na Míčov.
Dospělí zase stihli u sklenky vína či sklenice piva probrat všechny novinky z Míčova i okolí.
8.června se konalo 11. Setkání seniorů. Akce sklidila velký úspěch v hodnocení kvality zábavy, kdy se
s kapelou SAFYR většina hostů naladila v duchu tance a nebála se i odvážnějších tanečních kreací. Ani
závěrečná píseň „Na kolena, na kolena…“ většinu neodradila, a za potlesku vydrželi mnozí tančit až do
konce. Byla také udělena cena za nejlepšího tanečníka setkání. Bylo milé popovídat si s většinou sousedů
z různých částí naší obce. Poděkování za přípravu akce patří zejména Ing. Ludmile Čechové, ale
samozřejmě i celému týmu lidí, kteří se podíleli na organizaci akce. A neboť si někteří při konečném
rozvozu posteskli: „Tak zase až za rok…“, chtěli bychom pro naše občany naplánovat další kulturní
program, aby měli více příležitostí k prožití společných chvil mezi lidmi.
V sobotu 20.června proběhl na hřišti v Míčově Dětský den pod záštitou TJ Tatranu Míčov. Přišlo přes
72 dětí z Míčova i okolí. Na děti letos čekala spousta odměn při plnění sportovních disciplín, malování na
obličej, 2 skákací hrady, pěna připravená hasiči, ve které se obzvlášť malí sportovci vyřádili v teplém
počasí. Díky patří zejména všem dospělým, kteří připravili akci do posledního detailu. Odměnou
dospělým bylo posezení v kiosku nad studeným mokem a veselé, pomalované tváře jejich ratolestí.
Fotografie z výše uvedených akcí jsou zpřístupněny na www.stránkách obce.
Plánované akce:
21.září 2019 se bude konat posvícenská zábava v KD v Míčově, při které zahraje kapela VB. Konkrétní
čas zahájení akce bude vyvěšen.
Vzhledem k tomu, že plánujeme na podzimní období (přelom září/říjen) zájezd, vyhlašujeme v obci
ANKETU na nabídku podzimních akcí:. S výtiskem 3.čísla Pětilístku obdržíte anketní lístek, kde, prosíme,
zakroužkujte, o kterou variantu výletu byste popř. měli zájem . Varianta A: Zájezd do Liberce (návštěva
botanické zahrady, návštěva zámku a přilehlého okolí.) Varianta B: Zájezd na Moravu ( včetně kulturního
programu, návštěva vinného sklípku. Tato akce je plánována s noclehem). Prosíme občany, kteří mají o
některou z výše uvedených akcí zájem, vyplňte anketní lístek zaškrtnutím zvolené varianty a odevzdejte
jej buď v míčovském krámečku u paní Soni Šimonové nebo vhoďte do schránky u OÚ v Míčově či
odevzdejte na OÚ.

Přesto, že v letošní soutěžní sezoně nemáme zrovna přetrénováno, se nám prozatím na soutěžích daří.
První soutěže jsme se zúčastnili v sobotu 27.dubna v Načešicích – Memoriál Josefa Duška, zde jsme
ovšem skončili až na předposledním místě. Ovšem na následujícím závodě, který se na 1. máje konal
v Morašicích, jsme obsadili 3.místo z celkového počtu 14 družstev a domů jsme tedy přivezli pohár.
Prozatím poslední závod, který náš místní tým hasičů běžel, byl v sobotu 18.5.2019,, O pohár starosty
Města Heřmanův Městec“, kde jsme obsadili druhou příčku a postoupili do paralelní soutěže ,,O
putovní pohár Ondry Sachse“. Zde nás ovšem vyřadil tým z Chotěnic. Nicméně pohár za 2. místo máme
doma. Mezi soutěžemi jsme se ještě účastnili oslav výročí 75. let od založení SDH Žďárec u Seče, a to
mimo výjezdového vozu CAS i s dvoukolkou PS 16, kterou předtím někteří ze členů sboru uvedli do
provozuschopného stavu. Mezi závody, kterých jsme se měli v plánu zúčastnit, patřil i ten, který se
konal v sobotu 22. června v Hošťalovicích. Zde se ovšem sešel s termínem konání Dětského dne na
Míčově, přednost jsme tedy dali domácí akci a také se aktivně zapojili do pořádání. Počasí vyšlo, a tak
bylo možné opět použít i vodu a také pěnu 😊 .V nejbližší době máme v plánu účast na soutěži
v Kostelci u H.M. na státní svátek v pátek 5. července.Vzhledem k tomu, že další číslo Pětilístku vyjde až
na začátku října, rádi bychom všechny pozvali také na druhý ročník naší domácí soutěže ,,O pohár
starosty obce“, která proběhne v sobotu 31.srpna 2019 od 13:00 hodin na fotbalovém hřišti TJ TATRAN.

Úspěšná sezóna 2018/2019 je za námi a se 44 body se TJ TATRAN Míčov umístil na 4. příčce IV. třídy
Okresní soutěže. Do další sezóny opět hledáme nové hráče na posty od brankáře po útok, tedy kdo
byste měli zájem, dejte vědět na tel. 777 351 721 Jarda Svoboda. Teď si užijeme dovolené a o
posledním červencovém víkendu hrajeme první kolo Poháru FAČR. Děkujeme za podporu všem
fanouškům, sponzorům, i těm, kteří nám nepřejí, třeba se to někdy změní :). Tatran ole!

V minulém čísle této rubriky jsme si ujasnili typ našeho území s ohledem na způsob
získávání vody. Protože veškerá voda na území obcí našeho pětilístku pochází z
atmosféry, je důležité, abychom dělali vše pro její zadržení a zpomalení odtoku pryč.
Malý vodní cyklus, který ve zdejší přírodě fungoval odpradávna, člověk v minulosti
narušil a stále narušuje. Koloběh vody se tedy mění, ubylo mlh, rosy a zeslábl také
koloběh výparů z místních srážek. Voda rychle odtéká do potoků, z nich do řek a moří,
odkud se vrací v podobě intenzivních frontálních srážek a celá spirála se uzavírá. Čím dál výrazněji se
střídají období sucha se zvyšujícími se teplotami a krátké intenzívní srážky. Mění se vegetace, stromy
ztrácí odolnost a velkoplošné odvodnění urychluje změnu na stepní biotop. Letošní jaro k nám bylo
přívětivější, avšak předpovědi na vývoj klimatu se shodují ve zhoršování situace. Navíc rychlost, s jakou
k těmto změnám dochází, je větší než se předpokládalo. To ostatně můžeme vidět sami, každý
registrujeme změny ve svém okolí a na svých životech v průběhu několika málo roků. Protože změnu
klimatu zásadně neovlivníme, musíme se snažit s touto novou situací naučit žít a uzpůsobit své chování
tak, aby dopady na nás, naše rodiny, naše domovy byly snesitelnější. Představy, že to za nás někdo
vyřeší, nebo že “já” to svým jednáním stejně neovlivním, rozhodně nejsou na místě. Ano, významný vliv
má určitě celostátní politika, která by měla vytvářet podmínky pro podporu realizace potřebných
opatření a nezbytných investic. Ale kdo se o politiku jako takovou zajímá, tak ví, že politici dělají věci na
základě poptávky. Příliš se nezabývají věcmi, o kterých se nemluví, které lidi nezajímají, nebo které
neprosazují různí lobisté. Označujeme to jako rozhodování na základě politické nebo společenské
poptávky. A každý z nás může takovou společenskou poptávku vytvářet. Ať tím, že u voleb budeme při
svém rozhodování preferovat lidi, kteří si potřebu změny v chování státu k této problematice uvědomují
a mají jasnou snahu něco dělat, tak třeba i aktivně tím, že stávajícím lidem ve vedení obcí, měst, krajů,
ministerstev i politikům dáme jasně najevo, že nás tyto věci zajímají a chceme jejich odpovědi na naše
otázky. Ale nejde jen o politiku. Například vlastníci pozemků můžou mluvit s nájemci, kteří na nich
hospodaří o tom, jak zastavit degradaci své půdy, jak se přibližovat přírodě, přívětivějšímu stavu.
Mimochodem, způsob hospodaření v zemědělství a lesnictví je jeden ze zásadních činitelů, který
ovlivňuje právě zadržování vody v krajině. Tomuto bychom se mohli věnovat v některém z příštích čísel.
Naštěstí je pravdou, že se tato problematika stává častějším tématem a postupně se do debat zapojuje
čím dál více lidí. Otázka je, jestli je to dost rychle a dost intenzivně, vzhledem k naléhavosti situace.
Proto vytvářejme tlak na ty, kteří mohou svými rozhodováním pomoci. Jakkoliv. Další zásadní věcí,
kterou bychom měli každý udělat, je změnit svůj způsob přemýšlení a své chování ve vztahu k vodě,
přírodě a uspokojování vlastních potřeb. Jak jsem zmínil, bez aktivní účasti na změnách to za nás jen „ti
ostatní“ neudělají a nezvládnou. Nad čím bychom měli sami přemýšlet? V čem že bychom se měli
změnit? Uff, je toho tolik! Nevím o nikom, včetně sebe a svých blízkých, kdo by neměl něco na svém
uvažování a chování změnit. Ano, pro mnoho z nás to není úplně příjemné slyšet, že by měl měnit své
návyky. Nechuť ke změnám stereotypů je člověku přirozená, za to se nemusíme stydět. Je ale důležité
přemýšlet nad tím, které z našich návyků a zvyklostí už v aktuální situaci nejsou vhodné a v rozporu s
tím, o čem si tu povídáme. Podaří-li se nám je určit, budeme moci lépe pochopit, jak každý z nás může
přispět svou kapkou. A věřte, že KAŽDÁ kapka je a hlavně bude důležitá. Ať se jedná o kapku v
přeneseném slova smyslu, nebo o skutečnou kapku vody. Tak co myslíte, zkusíme se každý zamyslet nad
tím, co bychom mohli změnit na svém chování, nebo na svém přemýšlení? Já už to nějakou dobu dělám
a rád se s vámi o to podělím v příštím vydání. Dočtete se konkrétní věci o kterých si myslím, že by nad
nimi měl přemýšlet každý z nás. Ale ať to není jen o mých názorech. Budu rád, když mi dáte vědět i své
nápady, co bychom mohli změnit v běžném životě, na svých zahradách, v okolí svých domů. Čím více
námětů a postřehů, tím více inspirace pro každého z nás. Napište mi email na adresu
tomas.horacek.cz@gmail.com nebo vhoďte lístek do schránky nebo mi to řekněte, když se potkáme.
Budu za to velmi rád. Přeji vám všem příjemné prožití letních měsíců.
Tomáš Horáček, předseda výboru

•

Termíny veřejných zasedání do konce roku 2019:
středa 21.8.2019
středa 6.11.2019
středa 18.12.2019

•

Dne 17.6.2019 bylo zažádáno ve Státním okresním archivu Chrudim o postupnou
digitalizaci kronik obce Míčov-Sušice, která započne koncem srpna 2019. Cílem je
zpřístupnit občanům informace o historii naší obce a získat zajímavé poznatky z minulosti
a života předchozích generací.

•

Byla provedena revize smluv o nájmu hrobového místa, aktualizovány nové smlouvy na
dalších 10 let. Během letních měsíců bude aktualizován Řád veřejného pohřebiště, který
bude zpřístupněn na www.stránkách obce a na místním hřbitově.

•

Do Místní knihovny v Míčově byly zapůjčeny nové knihy v rámci výměnného fondu
z Městské knihovny v Chrudimi. Knihy lze půjčit v době úředních hodin, vždy v pondělí
od 17.00 – 19.30 hod. nebo v jiný termín po domluvě s Mgr. Bořkovou, která objednávku
vyřídí.
• Upozornění pro obyvatele Sušic: 24.7. (středa) se uskuteční v zasedací místnosti
Obecního úřadu v Míčově schůzka s občany Sušic. Proběhne revize kat. nemovitostí
v k.ú. Sušice a budou se projednávat a dohledávat nesoulady u jednotlivých vlastníků.
Občané, kterých se schůzka týká, budou nejprve obesláni dopisem z katastrálního úřadu.
•

Na žádost občanů bylo veřejné osvětlení v obcích Míčov a Sušice nastaveno bez nočního
svícení.

•

Sekání trávy v současné době provádí v obcích Míčov, Sušice, Rudov a Zbyslavec paní
Jitka Heřmanová - pracovník pro údržbu veřejné zeleně, sekání větších ploch zajišťuje
traktůrkem pan Matěj Šimon, v obci Jetonice se stará o sekání travnatých porostů pan
Hlína. Od 1.7.2019 bude na Dohodu o provedení práce zaměstnán při OÚ pan Marcel
Pecka, který zajistí údržbu zeleně na Zbyslavci, Rudově a ostatní zednické a jiné práce
nutné v jednotlivých částech obce.

Pomoc starším občanům
Milí spoluobčané,
zdravím Vás v slunném letním měsíci, kdy mnozí užíváte zaslouženého odpočinku. Dovoluji si
Vám nabídnout, v tomto a příštím čísle našeho Pětilístku, informace ze zdravotně – sociální
oblasti, ve které pracuji. K napsání článku mě přivedlo seznámení se s životem seniorů i mladších
osob se zdravotními problémy, kteří nezvládají sebepéči v základních lidských potřebách.
Bc.Iveta Stratilová
Příspěvek na péči
Příspěvek na péči je určen osobám, které z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu
potřebují pomoc jiné fyzické osoby při zvládání základních fyzických potřeb v rozsahu
stanoveném stupněm závislosti. Z poskytnutého příspěvku pak tyto osoby hradí pomoc, kterou
jim může dle jejich rozhodnutí poskytovat osoba blízká, asistent sociální péče, registrovaný
poskytovatel sociálních služeb (např. domov pro seniory) nebo speciální lůžkové zdravotnické
zařízení hospicového typu.
Základními životními potřebami jsou: mobilita, orientace, komunikace, stravování, oblékání a
obouvání, tělesná hygiena, výkon fyziologické potřeby, péče o zdraví, osobní aktivity a péče o
domácnost. Bližší specifikace naleznete v příloze.

Příspěvek na péči je upraven zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, a vyhláškou č.
505/2006 Sb.

Výše příspěvku pro osoby starší 18 let činí za kalendářní měsíc:
880 Kč, jde-li o stupeň I (lehká závislost),
4.400 Kč, jde-li o stupeň II (středně těžká závislost),
8.800 Kč, jde-li o stupeň III (těžká závislost) u osob, které využívají pobytové sociální služby
12.800 Kč u osob, které nevyužívají pobytové sociální služby
13.200 Kč, jde-li o stupeň IV (úplná závislost) u osob, které využívají pobytové sociální služby
19.200 Kč u osob, které nevyužívají pobytové sociální služby

Řízení o příspěvku na péči se zahajuje na základě písemné žádosti podané na předepsaném
tiskopisu, který je k dispozici na kontaktních pracovištích krajských poboček Úřadu práce nebo
na integrovaném portálu MPSV v sekci Elektronické formuláře. Žádost se podává na kontaktním
pracovišti ÚP, příslušnost se určuje dle místa trvalého pobytu žadatele o příspěvek.
ÚP Třemošnice Náměstí Míru 451, tel. 950 119 201 a 950 119 206
Chrudim Pardubická 310, tel. 950 119 540
Sociální pracovník ÚP provádí sociální šetření, při kterém zjišťuje schopnost samostatného života
osoby v jejím vlastním sociálním prostředí (tzn. u Vás doma). Při posuzování stupně závislosti
vychází okresní správa sociálního zabezpečení ze zdravotního stavu osoby doloženého nálezem
vydaným poskytovatelem zdravotních služeb (vyšetření praktického lékaře, doložení lékařských
zpráv lékařů specialistů, např. diabetologa, ortopeda, neurologa) a výsledku šetření soc.
pracovníka.
Příspěvek na péči se vyplácí měsíčně, a to v kalendářním měsíci, za který náleží. Vyplácí jej
krajská pobočka ÚP v české měně převodem na platební účet určený příjemcem nebo poštovním
poukazem.
Účastnící řízení jsou povinni:
Podrobit se sociálnímu šetření; písemně ohlásit příslušné pobočce ÚP do 8 dnů všechny změny,
které mohou mít vliv na nárok, výši nebo výplatu příspěvku; příspěvek využívat na zabezpečení
potřebné pomoci; pomoc musí být poskytována tím, kdo je uveden v žádosti o příspěvek.
Upozornění:
Úplnou informaci naleznete v právních předpisech; přijetí žádosti Vám nemůže být odmítnuto;
v případě nesouhlasu s rozhodnutím máte možnost podat odvolání.
Bc. Iveta Stratilová

HISTORICKÉ OKÉNKO NAŠÍ OBCE
Obec Sušice
V České republice je v současné době 7 obcí a částí obcí se shodným názvem Sušice.(Sušice u Klatov,
Sušice u Uherského Hradiště, Sušice u Přerova, Sušice v Moravské Třebové, Sušice v Dubé, Sušice v
Postupicích a v neposlední řadě Sušice v Míčově-Sušicích.)
První písemná zmínka o naší obci je z roku 1204 a obsahuje příslušnost k chrudimskému děkanátu a také
jméno místního vladyky Jana "de Sussic".
Názory na původ názvu obce se různí. Dle pís. záznamů získala obec svůj název pravděpodobně díky
sušení zemědělských plodin, nejspíše šlo o len. Pamětnice Sušic, paní Vlasta Holubová, 90-ti letá občanka
obce uvádí, že na základě ústního podání občanů se v obci sušilo ovoce neboť zde rostly ovocné sady.
Sušice leží 14 km JZ od Chrudimě. Ke konci 16.stol. obec patřila ke Stolanům. Naposledy patřila k panství
Heřmanův Městec. V r. 1789 měla 8 čísel, v r. 1820 16 čísel s 82 obyvateli. K r. 1837 zde bylo 17 domů,
v nichž žilo131 obyvatel. Po roce 1848 nevytvořila politickou obec a patřila jako osada k Vyžicím, kam
náležely ještě Slukovice.
K r. 1890 měly Sušice 164 obyvatel v 25 domech. Jako samostatná obec se uvádějí Sušice k r. 1921, kdy k
nim patřila obec Slavkovice. V roce 1940 měly Sušice 25 domů, Slavkovice 19. Celá politická obec měla
tehdy katastrální výměru 546 ha a 245 obyvatel.
(Čerpáno ze zdroje: Okresní archiv v Chrudimi "Archivy obcí okresu chrudimského
Sdružený inventář, III.díl St-Ž, 1978)
Jako politická obec vzniká v roce 1908 a spadá pod ní ještě osada Slavkovice. Samostatnost trvá až do
16.3.1960, kdy Slavkovice spadly pod Vyžice a Sušice pod obec Míčov.V současnosti jsou Sušice
modernizovanou obcí, pouze ve středu zůstaly tři domy z výstavby 19. století. V roce 1910 bylo v obci 26
domů se 196 obyvateli a při průměrném počtu téměř osmi osob v malých domcích se často přistavovalo.
V tom měli Sušičtí výhodu, protože nedaleký prachovický lom zajišťoval místním nejen zaměstnání, ale i
lepší možnost přistavovat a přestavovat své domky.
(Čerpáno ze zdroje: Není Sušice jako Sušice: Zdeněk Papeš)
Do roku 1963 bylo v obci JZD Sušice, i v obci Zbyslavec. Po sloučení obou družstev získalo název ROZKVĚT.
V obci také fungoval sbor dobrovolných hasičů a hospoda "U Čejků".

Sušice dnes

Zájezd Flora Olomouc

Pálení čarodějnic

11. Setkání seniorů
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Rozsvěcení vá

Pohár za 2.místo v soutěži O pohár starosty
v Heřmanově Městci – hasičská soutěž

Adventní zastavení v kostele sv. Matouše

nočního stromu

Dětský den Míčov 2019
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