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Vážení spoluobčané, milí sousedé,
přinášíme vám první číslo Pětilístku v letošním roce 2021, abychom vás nejenom seznámili
s aktuálním děním v naší obci, ale zároveň také přinesli do vašich domovů trochu povzbuzení a pozitivní
nálady v této nelehké době. I když nás po všech stránkách provází nebezpečí koronavirové nákazy, a její
dopady postihují všechny občany země, naši obec nevyjímaje, snažíme se vyplnit svůj čas nejen posílením
imunity, ale také činnostmi, které by nám dělaly radost a přivedly nás na jiné myšlenky. Nadcházející
příchod jara, první sluneční paprsky a volání přírody a našich zahrádek po úklidu, opravě a pravidelné
údržbě by nám mohly pomoci trochu pookřát. Berme tedy jaro jako nový začátek, vpusťme do svého
života novou energii v podobě nových aktivit nebo návyků, které jsme dosud nedělali.
Dovolte mi, abych vám popřála příjemné chvíle strávené s naším Pětilístkem a radost z každého okamžiku
všedního života prožitého ve zdraví.
Mgr. Sylva Bořková – místostarostka obce

Vážení spoluobčané,
pokusím se vám prostřednictvím našeho zpravodaje Pětilístek přiblížit akce, které proběhly
v uplynulém období v naší obci, ale i výhledově plánované akce, investice a opravy v horizontu nejbližších
měsíců.

Vrty v obcích Jetonice a Rudov.
Po dvou letech, kdy se vše řešilo pouze administrativně, máme konečně odvrtáno. V Jetonicích na konci
měsíce února a následně v Rudově na začátku března byly odvrtány hydrogeologické vrty o projektované
hloubce 30 metrů. Nyní probíhá zjišťování vydatnosti vrtů a současně ,,vzorkování“ . Jedná se o proces,
který má zjistit dostatečnou vydatnost jednotlivých vrtů pro odběratele a odběry vzorků vody, poté její
kvalitu a případně typ filtrů, který bude použit u úpravny vody. Tento proces bude u každého z vrtů
probíhat 14 dní. Současně probíhají i další administrativní řízení, jako zajištění stavebních povolení pro
úpravny vody atp.

Vrt v Jetonicích

Další dlouho plánovanou akcí, která proběhne právě letos, je nové

Vrt v Rudově

mapování v katastru obce

Míčov. O této akci jste byli již informováni na veřejném zasedání 18.2.2021 nebo na internetových
stránkách obce či na úřední desce. Toto mapování se dotkne pouze obyvatel obce Míčov. Začátek je
plánovaný na duben letošního roku, s tím, že každý z vlastníků nemovitosti (domy i pozemky) se o akci
včas dozví. Informace budou předávány korespondenčně. Akce je řízena Katastrálním úřadem pro
Pardubický kraj, územním pracovištěm Chrudim, obec se na celé této akci, trvající zhruba jeden a půl
roku, bude finančně podílet částkou cca 80.000 Kč.

Kompostéry.
Stejně tak jako výše uvedené nové mapování, se
bohužel i slibované zajištění kompostérů dostalo do
časového skluzu. Důvod je prostý – koronavirus.
Vzhledem k omezenému fungování některých
úřadů a institucí, a také onemocnění či karanténě
důležitých pracovníků, se celá tato akce pozdržela o
několik měsíců. V současné době jsme ve fázi
výběrového řízení na dodavatele kompostérů
(dotace je podmíněna vypsáním výběrového řízení, bez něj to tedy není možné). V současné době se
předpokládá dodání kompostérů v letních měsících, dle výrobní kapacity vítězné firmy a omezením
způsobeným případnými restrikcemi v boji s COVID19.

Intenzivně také probíhá jednání se zástupci Římskokatolické církve, konkrétně tedy s Královéhradeckým
biskupstvím. V otázce vykoupení některých pozemků již došlo k dohodě, u některých sporných pozemků
bude třeba zpřesnit či posunout hranice pozemku. V tomto případě by se využilo probíhajícího mapování
obce Míčov, čímž by se celý stav narovnal. Celkový rozsah vykupovaných pozemků bude upřesněn po
projednání na nejbližším veřejném zasedání zastupitelstva obce.

PLÁNOVANÉ AKCE V NAŠÍ OBCI
V tomto roce nás dále čekají opravy komunikací, úprava veřejného prostranství kolem zvoničky ve
Zbyslavci, odvodnění komunikace v obci Míčov a Sušice. Naskytla se také možnost pro získání dotace na
výsadbu zeleně, tentokrát přímo v intravilánu, tedy v zastavěné části obce. To ovšem ještě musí projít
jednáním zastupitelstva obce. Zde by se nabízela možnost výsadby v Sušicích, kde je vlastníkem pozemků
obec, což je podmínkou dotačního titulu.

V Míčově jste si mohli všimnout, že postupně dochází k rozebírání již dlouhodobě nefungujícího kiosku
(nad obchodem). Vzhledem ke špatnému technickému stavu celé stavby a skutečnosti, že již pro tento
kiosek není využití, bylo zbytečné jej zachovávat. Aktuálně se také řeší nová podoba středu obce Míčov,
především tedy prostoru kolem obchodu a hostince, který by se tak rozšířil. Architektonická studie je již
zpracována, v dohledné době bude zveřejněna občanům.

Prostor s kioskem

Prostor bez kiosku

Dále proběhla dílčí rekonstrukce v hasičské zbrojnici, kde došlo k předělání el. rozvodů. Revizní technik
nám vzhledem ke stavu el. rozvodů již nebyl ochoten vypsat revizní zprávu na tuto budovu. Během těchto
prací došlo také k přivedení vody do hasičské klubovny, kde do té doby nebyla. Ve zbrojnici byla
k dispozici pouze studená voda v garáži, v zimě pak vůbec. Nyní je přívod vody v garáži, klubovně, a
dokonce proběhne i příprava na sociální zařízení (WC). To ovšem v současné době není možné vybudovat,
vzhledem k tomu, že obec není vlastníkem pozemků, na nichž zbrojnice stojí, ani pozemků přilehlých.

V kulturním domě pak došlo k rekonstrukci místnosti bývalé šatny. Původní věšáky a šatní stůl byly
odstraněny, stěny jsou nově oštukovány. Nyní je zde prázdná opravená čistá místnost, o jejímž využití se
bude jednat.

Bývalá šatna KD

Šatna KD po opravě

V letošním roce za sebou prozatím nemáme žádné zásahy. Nicméně jsme již v
několika případech pomáhali místním obyvatelům při odčerpávání vody,
čištění mostků apod. V hasičské zbrojnici a klubovně proběhla oprava rozvodů
elektřiny a nově zavedení vody do klubovny. Využili jsme této situace
k vyklizení těchto prostor, kde bylo mnoho již nepotřebných věcí. Je až
neuvěřitelné, kolik nového prostoru zde vzniklo. Aktuálně nás čeká kompletní
výmalba, dovybavení zbrojnice a nastěhování věcí zpět na svá místa. Bylo nám
dodáno nové motorové čerpadlo HERON, to původní bylo bohužel zničeno po loňských červnových
povodních.

Občas je k nám hasičům nebo na obecní úřad vznesen dotaz
na pomoc hasičů, například při kácení dřevin, čištění mostků.
K tomuto bych uvedl, že i když bychom rádi vypomáhali všem,
není to v našich možnostech. Členská základna našeho sboru
v současné době čítá pouze 18 členů. A to včetně těch, kteří
v obci trvale nežijí, seniorů a žen. Hasičské auto, které máme
k dispozici, mohou řídit pouze 3 z nich, přičemž všichni
pracují i o víkendech. Rádi bychom tedy přivítali i členy nové,
kteří by nám s dalšími aktivitami pomohli. Ať už jde o zásahy,
pomoc místním občanům nebo třeba jen pořádání kulturních
akcí apod. Každý z těch, kdo je dobrovolným hasičem, má
také své zaměstnání a svou rodinu. Čím více nás bude, tím
více toho můžeme společně zvládnout.
Poděkování hasičům od sousedky Dany Hanzlíkové
Jak už to tady bývá, hasiči mívají různé akce a brigády.
A o jedné brigádě bych se chtěla zmínit.
Po dobu koronaviru se nedají provozovat žádné akce,
hlavně kulturní. Odpadl i staročeský masopust. Tak si
naši hasiči pod vedením svého velitele udělali jedno
sobotní odpoledne brigádu. Bylo to v únoru, mrzlo jen
to praštilo. Počasí tedy nestálo za nic. Hasiči se nedali
ničím odradit a přidali ruku k dílu. Sešli se k pokácení
adventního stromu. Pan velitel měl celou akci
perfektně zařízenou, což oceňuji. Celý strom byl
převezen paní majitelce, rozřezán a rozkošírován na
spálení. Moc za to děkuji. Hasiči jsou vstřícní a skromní
hoši. Velká chvála! Celkově hasiči udělali pro obec kus
práce a zato jim velký dík. Doufejme, až doba
pandemie opadne, že se budou moci věnovat své práci
naplno.
Krásné svátky jara, bohatou pomlázku, hodně sluníčka,
hezká malovaná vajíčka a taky hodně zdravíčka
vám přeje sousedka Dana Hanzlíková.

Knihovna

Vzhledem k vládním nařízením ohledně šíření COVID-19 se půjčují knihy pro čtenáře v místní
knihovně Míčov na objednávku. Čtenáři si mohou vybrat požadovaný titul přes Katalog knih či
telefonicky knihy objednat. Žádané knihy budou zájemcům předány mimo prostory knihovny, a
to ve vestibulu OÚ po telefonické domluvě ( kontakt 722 937 124 u paní Mgr. Sylvy Bořkové).
I v tomto roce půjčuje místní knihovna knihy čtenářům bezplatně, stačí se pouze zaregistrovat.
Knihovna nabízí výběr knižních titulů jak z vlastního fondu knihovny Míčov, tak i v rámci
výměnného fondu MěK Chrudim. Je možné si zapůjčit zdarma i časopisy různého zaměření,
včetně všech čísel Pětilístku.

ANKETA PRO OBČANY
NÁVRH NA ZNAK A PRAPOR OBCE
Pořídit znak a vlajku (prapor) pro naši obec chápeme za natolik důležitý akt, že předkládáme
návrhy znaku a vlajky obce Míčov-Sušice k veřejnému posouzení vás - občanů, a to formou
ankety.
Jde o symbol, který je dnes nezbytný nejen pro vnější (vizuální) reprezentaci každé obce, ale
např. i protokolární účely (např. při návštěvě prezidenta republiky – dekorování praporu obce
pamětní stuhou atd.) Zároveň se v souvislosti s udělením vlajky dekretem předsedy Poslanecké
sněmovny symbol též zanáší do oficiálního (elektronického – popisného i obrazového) Registru
komunálních symbolů (Rekos) Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.
Zastupitelstvo obce Míčov-Sušice oslovilo heraldickou a vexilologickou firmu ALERION s.r.o.
se sídlem v Brně, která zaslala níže uvedené návrhy znaku a vlajky včetně výkladu navržené
symboliky.
Heraldika má totiž velmi limitovaný počet tinktur a přesný způsob jejich kontrastního
kombinování. Používá jen dvou kovů – zlata/žluté nebo stříbra/bílé, kladených na červenou,
modrou, zelenou nebo černou barvu a naopak. Zásadně nepoužívá obrazy STAVEB (konkrétních
kostelů, kaplí), přírodních dominant (skal, rybníků), lidí apod. Tyto jsou nahrazeny
symbolem/atributem (tj. nezobrazování konkrétní věci, jako je možno např. u loga).
Určitou výzvou pro heraldika byl při zpracování fakt, že dnešní obec se skládá ne z jedné, ale
z pěti částí. Tuto skutečnost se pokusil symbolizovat heraldik pětilistým květem lnu, ale i pěticí
figur znaku:
•

Šikmé BŘEVNO/PRUH zastupuje zdejší historickou (severovýchodní) obchodní
stezku a spojnici zemských cest.
• KOPÍ je symbol umučení sv.Matouše (jedním z mnoha jeho atributů, patrona
starobylého kostela ve vsi Míčov.
(viz https://catholica.cz/index.php?id=4584)
Zároveň je i jednou ze zbraní archanděla sv. Michaela, neboť název Míčov
(Míšov) pochází od jména Michal viz https://cs.wikipedia.org/wiki/Michael
(archand%C4%9B)

•
•
•

KVĚT LNU odkazuje na název vsi Sušice (ale i osadu Pazderna). Pět listů též
symbolizuje jednotu pěti částí dnešní obce.
ZVON zastupuje zvonici ve vsi Zbyslavec.
DVA KŘÍŽE ve zvonu pak zastupují dvě (malé) vsi Jetonice a Rudov.

•

Červená vychází ze znaku Čech (je barvou královskou, ale i křesťanské oběti a charity).

•

Modrá a bílá (stříbrná) je nejenom typickou barvou květu lnu, ale i vody, dobrého povětří
a víry.

•

Zelená je klasickou barvou venkova (lesů, luk i polí), ale i naděje a rekreace.

•

Též v možných dvoubarevných kombinacích barev, ale i čistě v barvách naší státní bíločerveno-modré trikolory a vlajky ČR.

Vlajka opakuje tuto symboliku ze znaku na ploše vlajkového listu o stranovém poměru šířky
k délce 2:3 (dle státní vlajky ČR).

Varianta A

Znak

Vlajka

Varianta B

Znak

Vlajka

Varianta C

Varianta D

Součástí Pětilístku je i anketní lístek pro občany, kteří si mohou sami zvolit
variantu návrhu znaku a vlajky A,B,C nebo D. Prosíme, zatrhněte vámi zvolenou
variantu a vyplněný anketní lístek vhoďte do schránky obecního úřadu či
odevzdejte v obchodě do anketní urny, a to nejpozději do 10. dubna 2021. Poté
bude anketa ukončena a návrh s nejvíce hlasy bude předán heraldikovi
k závěrečnému zpracování.

Termíny veřejných zasedání
Čtvrtek 8.4.2021 od 18.00 hod
Čtvrtek 17.6.2021 od 18.00 hod.
Čtvrtek 19.8.2021 od 18.00 hod.
Čtvrtek 7.10.2021 od 18.00 hod
Čtvrtek 18.11.2021 od 18.00 hod.
Čtvrtek 16.12.2021 od 18.00 hod.
Veřejná zasedání probíhají vždy v zasedací místnosti OÚ Míčov-Sušice.
Konkrétní program zasedání bude vždy zveřejněn minimálně 14 dní před jeho konáním
na úřední desce, vývěskách a elektronické úřední desce.

Příspěvky od občanů:
Pandemie, koronavirus a jeho různé mutace tu jsou známy již po celý rok. Lidé všech
věkových kategorií a hlavně děti jsou již z toho vystresováni, unaveni, pobouřeni. Panuje
různá nálada. Doufejme, že se to trošičku umoudří a bude zase lépe. Tento článek je
věnován všem lidem z naší vesničky Míčova a jeho okolí. Aby lidé, kteří tu žijí, drželi při
sobě a nepanikařili. Aby si mezi sebou pomáhali.
Přání a příspěvek zaslala paní Dana Hanzlíková z Míčova.

Zima na Míčově

Letošní zima s sebou přinesla skutečnou sněhovou nadílku, což přivítali s povděkem zejména ti
nejmenší. My jsme využili krásné zimní dny pro pořízení fotografií, které budou podkladem pro
zhotovení zimních pohledů z naší obce (viz ukázka některých fotografií). První sníh se objevil
na Míčově 6.ledna.Postupně v průběhu následujících dvou měsíců se u nás střídaly sněhové
přeháňky s náledím, které na silnicích potrápilo zejména řidiče. Sněhová kalamita způsobila
v 1.polovině ledna i neprůjezdnost komunikace směrem na Prachovice a pomocí obecního
traktoru byla vyprošťována osobní auta uvízlá v závějích. V první polovině února přišly arktické
mrazy s nočními teplotami až -18 C. 7.února jsme mohli zaznamenat v naší obci ( a následně
v mnoha částech naší republiky) barevný sníh, který vznikl v důsledku přivátého písku ze
SAHARY.

Zima na Míčově

Zima na Rudově

Zima v Sušicích

27. 3. – 9. 4. Sčítání online na www.scitani.cz Formulář lze vyplnit
z počítače, tabletu či mobilu. Sečtěte celou domácnost přes
internet bez nutnosti kontaktu se sčítacím komisařem. Je to snadné
a ušetříte čas. Sčítací formulář můžete vyplnit i s někým jiným, kdo
to sám nezvládne.
17. 4. – 11. 5. Sčítání pomocí listinného formuláře Pokud jste se
nesečetli online, musíte vyplnit listinný formulář. Získáte ho spolu
s odpovědní obálkou od sčítacího komisaře a na kontaktních místech sčítání, která se nacházejí
na vybraných poštách. Sčítací komisař se dostaví v předem oznámeném termínu a vyčká na váš
příchod před vaším domem. Vyplněný formulář v odpovědní obálce odevzdáte na poště nebo
vhodíte do poštovní schránky.

Redakční rada:

Šimon Milan - odpovědný za tvorbu tisku + foto snímky
Mgr. Bořková Sylva – odpovědná za tvorbu tisku +
vlastní příspěvky
Horáček Tomáš – logo zpravodaje
Uzávěrka příštího čísla 24.května 2021
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