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Vážení spoluobčané, milí sousedé,
Jak praví pranostika „Svatý Josef s tváří milou končí zimu celou“. I když letošní zima byla velmi mírná a
sněhových vloček jsme si na Míčově příliš neužili, spíše nás překvapovaly zvraty počasí v podobě větru,
přesto již všichni očekáváme netrpělivě hřejivé sluneční paprsky, které s sebou přinesou více energie i
síly bojovat s nežádoucími bacily. Přivítejme tedy jaro na Míčově s optimismem, příjemnou náladou a
radostí ze života. Pusťme se s chutí do jarních úprav zahrádek, úklidu a oprav svých příbytků či přilehlého
okolí. A pokud si na chvilku odběhnete od jarní práce nebo se vrátíte z jarní procházky, nabízíme vám ke
čtení 1.číslo letošního Pětilístku.
Mgr. Sylva Bořková – místostarosta obce

Vážení spoluobčané,
v prvním letošním čísle Pětilístku se vás pokusím seznámit s plány, záměry a investicemi, které
bychom rádi v letošním roce realizovali, a také o dění v prvních měsících tohoto roku.
První a největší investiční akcí tohoto a pravděpodobně také následujícího roku je jistě řešení vrtů
v místních částech Jetonice a Rudov. Byť na první pohled není vidět, že by se něco dělo, tato akce je již
v běhu. V současné době jsou hotové projekty, Státní fond Životního prostředí již v únoru akceptoval
naši žádost o dotaci. Nyní musíme počkat na rozhodnutí o poskytnutí nebo neposkytnutí dotace a na

její konkrétní výši. Náklady na vybudování vrtů jsou zhruba 3 mil. korun a maximální možná získaná
dotace je ve výši 80 % z této částky. Výsledek rozhodnutí by měl být znám pravděpodobně v průběhu
měsíce dubna. Dále nás bude čekat stavební řízení, povolení, veřejná soutěž na dodavatele atd.
Další větší investicí tohoto roku je oprava komunikací a vybudování zhruba 120 metrů dlouhého úseku
nové asfaltové komunikace v obci Míčov na pozemku p.č. 174/1. Na tuto akci máme podanou žádost o
dotaci na Pardubickém kraji z Programu obnovy venkova, a to na částku 440.000 Kč. Maximální možná
získaná částka je 50% výše nákladů. Tato akce proběhne bez ohledu na výši získané dotace, která bude
známa v průběhu května, a to v celém rozsahu. V současné době se zpracovává rozpočet na realizaci
stavby a opravy komunikací.
V reakci na dotazy ohledně výsadby zeleně v obci proběhla schůzka s odborníky na výsadbu, se kterými
byla posouzena možnost tohoto záměru na obecních pozemcích v jednotlivých místních částech.
V každé z obcí je tedy vytypovaný vhodný druh dřevin a jiných rostlin a jejich množství. Předběžně by se
mělo jednat o výsadbu většího množství stromů ovocných, ale také okrasných stromů, lip atd. Během
března by měl být hotový návrh včetně rozpočtu. Vlastní sázení by se mohlo uskutečnit na podzim
tohoto roku z důvodu získání dotace i dle rad odborníků lepšího uchycení porostu v zemi. Očekávají nás
jednání s MAS Železné hory a jejich pracovníky o možnostech získání dotací. Lze žádat z více zdrojů,
podle toho, který by byl využit, se může jednat o získání finanční podpory ve výši až 80 % nákladů.
Mezi rozsáhlejší akce letošního roku dále patří Obnova operátu novým mapováním. S tím by se ve
spolupráci s Katastrálním úřadem pro Pardubický kraj mělo dle plánu začít v polovině tohoto roku.
Vzhledem k rozsáhlým nepřesnostem v katastrálních mapách, nutnosti spolupráce většiny majitelů
dotčených pozemků v k.ú. Míčov s katastrálním úřadem, obcí a geodety, rozsahu geodetických prací a
s tím spojené administrativy bude nové mapování probíhat minimálně do poloviny roku 2022. Všichni,
kterých se toto bude týkat, budou včas informováni o dalších postupech.
V průběhu roku nás čeká celá řada dalších investic, úprav, oprav. Mezi ně patří mimo jiné oprava cesty
na Lovětíně. Vzhledem ke špatnému technickému stavu rozvodů veřejného osvětlení v obci Míčov
budou nutné takové opravy, aby se minimalizovaly výpadky veřejného osvětlení. V blízké době bude
umístěna nová čekárna v obci Zbyslavec, čekárny a turistická stání budou doplněna o odpadkové koše.
K čekárnám budou dokoupeny lavičky. Nově budou na žádost místních občanů umístěny 1-2 nové
lavičky na hřbitově v Míčově. V řešení je také dále odkup pozemků od Římskokatolické církve.
OÚ mění software pro evidenci majetku, vedení spisové služby, vedení účetnictví, pokladnu, evidenci
obyvatel a také evidenci hrobů. Díky tomu by měla být evidence majetku přehlednější, dojde ke
změnám v inventarizaci. S výměnou programu je pak také spojené nové evidování hrobů, kde budeme
mít nově mapu pohřebiště i v elektronické podobě.
O průběhu všech výše zmiňovaných akcí vás budeme informovat na veřejných zasedáních, na úřední
desce a vývěsních tabulích, na internetových stránkách obce a také v dalším vydání Pětilístku. V případě
zájmu o zpřesnění nebo konkretizaci se můžete o všem informovat a dotazovat se samozřejmě také
přímo na OÚ v úředních hodinách každé pondělí.

•
V sobotu 8.února 2020 se uskutečnil v naší obci již 43.Maškarní průvod, kterého se zúčastnili
nejen místní občané, ale i návštěvníci z širokého okolí. Slunečné počasí, ale i veselá nálada všech masek a
hostů přispěly ke spokojenosti všech, dětí i dospělých. Letos se zúčastnilo maškarního průvodu přes 70
pestrých masek, aby během obchůzky opět počastovaly návštěvníky různými žertíky, zatančily v průvodu a
ochutnaly spolu s návštěvníky připravené pohoštění od místních hospodyněk. Nechyběl ani tradiční závěr s
odsouzením místního kominíka, „který nepravosti a hříchy“ během uplynulého roku v obci páchal.
Videozáznam či fotografie z této akce mohou zájemci zpětně zhlédnout na www.micov-susice.cz . Celý
masopust završila večerní taneční zábava se skupinou PUNC a hojnou účastí návštěvníků. Velké poděkování
patří nejen organizátorům akce, TJ Tatranu Míčov, paní Jitce Machové a jejím spolupracovníkům za
občerstvení v průběhu akce, ale i všem, kteří jakýmkoliv způsobem přispěli ke zdařilému průběhu akce, a není
jim lhostejné zachování kulturních tradic v naší obci.

•
Od 7.ledna letošního roku probíhá v zasedací místnosti Obecního úřadu
na Míčově pravidelné cvičení kalanetiky za vedení paní Lenky Svobodové, které
patří poděkování za předcvičování a přípravu na jednotlivé hodiny. Pokud jste z těch,
které (nebo kteří) si chtějí udržet dobrou fyzickou kondici, stačí vám pouze podložka
a chuť protáhnout své tělo. Manuál k jednotlivým cvikům obdržíte na místě. Přijďte
mezi nás, jste srdečně zváni každé úterý od 18.00 hodin. Cvičení kalanetiky je
zdarma.

•
V sobotu 14.března 2020 se v míčovské hospůdce pořádají "Zvěřinové pochoutky". Zájemci jsou
zváni na zvěřinový oběd s pestrým menu. V nabídce jsou zvěřinový guláš, zvěřinová sekaná, kančí řízečky s
česnekem, srnčí se šípkovou omáčkou či kančí pečeně se zelím. Rezervace objednávek na tel.: 773 514 335.
•
V sobotu 11.dubna 2020 se v místním kulturním domě koná "Velikonoční posezení". Začátek
akce je ve 12.00 hod. Návštěvníci mohou ochutnat z nabídky velikonočního menu, které bude zveřejněno ve
vitrínce míčovské hospůdky. Nebude chybět ani hudební doprovod. Též vhodná rezervace na tel.: 773 514
335.
•
30.dubna 2020 proběhne na místním fotbalovém hřišti již tradiční akce Pálení čarodějnic.
Občerstvení bude otevřeno od 17.30 a vatra bude zapálena v 19.00 hod.
•
Obecní úřad plánuje pro občany Zájezd na celostátní prodejní výstavu květin „FLORIA – JARO“
v sobotu 2.května 2020. 1.část této výstavy bude realizována na téma Rozkvetlé Múzy. Bližší informace
budou zveřejněny na stránkách obce a plakátku. Realizace akce závisí na situaci kolem šíření koronaviru
v České republice.
•

Akce Den seniorů je plánována na sobotu 20.června 2020. Bližší informace budou k celé akci včas
zveřejněny na plakátku a www.stránkách obce.

•

OÚ dále uvažuje o promítání letního kina v Míčově. Konkrétní informace budou včas zveřejněny.

K výjezdům kvůli padlým stromům jsme byli
povoláváni v roce 2019 několikrát, především pak na
jeho konci. Mimo jiné na strom zavěšený na vedení
nízkého napětí a na střeše jednoho z RD v obci
Míčov. A tak, jak rok 2019 končil, ten nový začal.
Hned několik výjezdů, které byly spojené se silným
větrem následovaly v prvních týdnech roku 2020.
Bouře Sabine, která od 9. února 2020
zasáhla západní a střední Evropu a rozvinula se do
ničivé bouře, s větry dosahujícími v nárazech
síly orkánu a další silné větry, které ji následovaly,
v rámci naší obce naštěstí nezpůsobily větší škody na
soukromém majetku, ale spousta stromů v již tak
prořídlém lese nápor větru nevydržela. Povoláváni jsme tak byli ,,pouze“ k technické pomoci, konkrétně
odstraňování popadaných stromů na komunikace. Nejvíce takovýchto zásahů bylo na silnici mezi
obcemi Podhrádí, Zbyslavec a Jetonice, dalším místem byla silnice spojující obec Sušice a Prachovice.
V lednu jsme také byli povoláni k požáru lesního porostu mezi obcemi Zbyslavec a Podhrádí. Jednalo se
o několik neuhašených ohnišť po pálení větví, kdy hrozilo kvůli silnému větru šíření ohně. Zde jsme

dodávali vodu jednotce hasičů z Třemošnice.
Doufáme, že následující měsíce tohoto roku
budou klidnější a my se budeme moci
soustředit na příjemnější činnosti. Už 25.
dubna nás čeká první soutěž v požárním
útoku, a to v Načešicích. Plánujeme
samozřejmě i letos uspořádat naší domácí
soutěž ,,O pohár starosty obce“ a ,,Putovní
pohár SDH Míčov-Sušice“ . Bude se jednat již
o 3. ročník, který se uskuteční v sobotu 5
září.

Příprava na jarní kolo je v plném proudu, a tak mimo tréninků, které probíhají každý pátek na
hřišti s umělou trávou a osvětlením v Načešicích, máme k datu vydání tohoto čísla Pětilístku odehraná
také dvě přátelská utkání. V sobotu 29. února jsme hráli na hřišti Sokolu Bořice s výsledkem 2:2 a
v sobotu 7.března pak na hřišti Dynamo Rosice, kde jsme zvítězili s výsledkem 4:5. Aktuálně nás čeká
přátelské utkání na domácím hřišti v sobotu 14. března od 14:30 hodin s týmem ze Žlebů. Poslední
přípravný zápas je ve Starém Kolíně v neděli 22. března od 14:30 hod.
První mistrovské utkání jarního kola (mimo předehraných zápasů z podzimu) nás čeká na hřišti soupeře,
a to v neděli 29. března s týmem SK Stolany B.

ROZPIS ZÁPASŮ – JARNÍ KOLO

•
Na základě rozhodnutí zastupitelstva obce na veřejném zasedání dne 19.2.2020 bude probíhat v
místní knihovně půjčování knih ZDARMA, tj. bez čtenářských poplatků (doposud se platilo 50,-Kč ročně).
Cílem je zvýšit čtenářský zájem občanů, nejen dospělých, ale i dětí. Nově byly zapůjčeny v měsíci únoru knihy
pro děti, mládež a dospělé z řad krásné i naučné literatury. Půjčovní doba každé pondělí od 17.00 – 19.30
hod nebo dle dohody na (tel.:722 937 124 Mgr. Sylva Bořková). Starším občanům zajistíme osobní dopravu
knih.
•
Upozorňujeme občany, že nově vydává OÚ majitelům psů evidenční známky s kontaktem na OÚ
v Míčově a evidenčním číslem z důvodu snadnější identifikace v případě ztráty či nálezu psa. Známky obdrží
občané v hodnotě 40,- Kč. Zároveň upozorňujeme občany, kteří doposud nezaplatili poplatky za TKO či
poplatek ze psa na rok 2020 na termín úhrady nejpozději do konce března r.2020.

•
Termíny veřejných schůzí na další období roku 2020: (středy vždy od 18.00 hod. v zasedací
místnosti OÚ): 15.4., 17.6., 12.8., 7.10., 25.11. a 16.12.2020.
•
Od 1.března 2020 pracuje v obcích Míčov, Sušice, Rudov a Zbyslavec paní Jitka Heřmanová –
pracovník pro údržbu veřejné zeleně. Sekání větších ploch v Jetonicích, ostatních travnatých ploch, zednické
a další práce v jednotlivých částech obce bude zajišťovat pan Marcel Pecka.
•
V sobotu 25.dubna 2020 proběhne očkování psů proti vzteklině a infekčním chorobám, a to
v Míčově u OÚ v 9.00 hod, v Sušicích u aut. zastávky v 9.30 hod, ve Zbyslavci u zvoničky v 10.00 hod.

TERMÍNY SVOZŮ TŘÍDĚNÉHO ODPADU V ROCE 2020
26.března
9.dubna
23.dubna
7.května
21.května
4.června
18.června

2.července
16.července
30.července
13.srpna
27.srpna
10.září
24.září

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

8.řijna
22.řijna
3.prosince
19.listopadu
3.prosince
17.prosince
31.prosince
OTEVÍRACÍ DOBA – HOSPŮDKA MÍČOV
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle

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

ZAVŘENO
ZAVŘENO
od 19:00
od 19:00
od 19:00
od 19:00
od 19:00

V souvislosti s šířením COVID-19 uveřejňujeme v případě nutnosti důležité kontakty:
Státní zdravotní ústav zveřejňuje aktuální informace k problematice koronaviru na svých
webových stánkách www.szu.cz a dále také zřídil informační telefonickou linku, kam se
mohou občané obrátit, pokud potřebují v souvislosti s koronavirem poradit. Infolinka je k
dispozici denně na telefonním čísle: +420 724 810 106 a +420 725 191 367.

V souvislosti s aktuální situací byla zřízena speciální infolinka Krajské hygienické stanice Pardubického kraje pro občany. Telefon: 602 730 251 Linka je v provozu v pracovní dny od 14:00 do 19:00
hodin a o víkendu od 9:00 do 19:00.

HISTORICKÉ OKÉNKO NAŠÍ OBCE
RUDOV
Rudov je částí obce Míčov-Sušice, nacházející se zhruba 2 km od Míčova v nadmořské výšce 470 m s
rozlohou přibližně 1,02 km². Několik desítek metrů dělí tuto osadu od příkrých srázů Lovětínské rokle
zakončenou na jihovýchodě téměř4 km dlouhým hřebenem Krkaňky (567 m).

Dnes žije v obci trvale pouze 5 obyvatel, celkově žije v Rudově 9 občanů. V minulosti ale patřil Rudov k
osadě mnohem více osídlené. V roce 1921 bylo např. při sčítání lidu v Rudově napočítáno 14 domů, 88
obyvatel (z toho 36 mužů, 52 žen).¹ V roce 1982 zde bylo evidováno již pouze 9 obyvatel, v r.1999 - 5
obyvatel, r. 2006 – 5 obyvatel, v letech 2009-20014 žilo v Rudově trvale 6 obyvatel.
Obec získala své jméno podle železné rudy, která se tu v blízkém okolí těžila ještě v minulém století.
Snad položení obce na svahu dalo podnět k tomu, že posměváčci začali Rudovu říkat betlém. Dnes se
již zapomnělo na posměšnou píseň „radujte se betlémáci, neseme vám buchty v ranci. Neseme je
neseme, až se celí třeseme“, jež byla někdy požádáním o pár facek. Jinak v osadě žili spořádaní pracovití
lidé, kteří se převážně zabývali zemědělstvím. Pouze v dílku „Kačenka Markytánka“, zasazeného rámcem
do blízkého okolí, říká jeho autor Novotný-Kuzma, že v Rudově žil čáslavský kat.² Nevíme, zda tento údaj
se zakládá na pravdě či se jednalo pouze o spisovatelovu fikci. Dle záznamů kronikáře Františka Šindeláře,
pořízených v r.1952, jsme se z Kroniky obce na s.163 dále dozvěděli, že ve výše uvedené knize se čtenář
mimo jiné dočetl, že v době, kdy ještě Čáslav bylo město krajské, v osadě Rudov žil rod Nevraživých. Muži
tohoto rodu dle vyprávění byli popravčími katy. Ženy tohoto rodu se věnovali ranhojičství. Poslední
čáslavský kat Havel Nevraživý někde v blízkosti Rudova stínací meče hluboko do země zakopal. Rodina
Nevraživých, ač byli katy, byla velmi spořádaná, ale spoluobčané se Nevraživým vyhýbali.
Ještě jeden pravděpodobný důvod, proč rudovákům říkali betlémáci, byl v tom, že tu žili bohabojní lidé,
jež ctili Boha a navštěvovali Boží stánek, potažmo kostel v Míčově. A to zvlášť mužská část osady. Je však
třeba vzít v úvahu důležitého činitele jejich pravidelných návštěv, kterým byla bezesporu míčovská
hospoda. Ta byla každou neděli nebo svátek, před mší i po ní, vždy plná. Tak si naši předkové zpříjemňovali
„Slovo Boží“ a těžký život protkaný neustálou lopotou.³
V roce 1950 zřídili obyvatelé osady elektrizaci Rudova. Na žádost osady bylo povoleno protažení linky
ze sousední obce Podhradí, kde se v té době elektrizace také prováděla. V osadě byla zřízena dvě veřejná
světla, za které obec zaplatila 5.000 Kč. Celkové náklady na elektrizaci osady činily 185.712 Kč, osada
zaplatila 25% , tj. 46.428 Kč, zbytek bylo hrazeno státem. Dne 27.října 1950 osada Rudov společně s obcí
Podhradí byla připojena k elektrickému proudu. Vyhrávala toho dne v Rudově hudba, a obyvatelé odešli
s hudbou do Podhradí, kde v místním hostinci při taneční zábavě tak důležitou událost oslavili. V osadě
žilo 34 obyvatel. V předchozím roce vystavěli do osady 600 až 700 m silnice a včetně zmíněné elektrizace
a při tak malém počtu obyvatel je to chválihodné 4.
I tato dnes již nevelká osada Rudov, má své malebné kouzlo a zaslouží si naši pozornost, nejen na
stránkách našeho Pětilístku, ale i péči ze strany obce, aby se zde místním občanům žilo spokojeně, a
přání, aby osada znovu ožila, nebylo do budoucna pouze přáním.
Zdroj: ¹ Čerpáno z „Pamětní knihy školy míčovské“ s. 33, Archiv Chrudim)
² Čerpáno z 5.dílu Kroniky obce, s.18, kronikář Václav Svoboda
³ Čerpáno z 5.dílu kroniky obce, s. 18, kronikář Václav Svoboda
4
Čerpáno z Kroniky obce r. 1950, s.115-117, kronikář Fr. Šindelář
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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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