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MIŘETICKÝ

březen

ZASTUPITELSTVO OBCE MIŘETICE
USNESENÍ č. 24/2/2013
ze zasedání Zastupitelstva obce Miřetice ze dne 11. 3. 2013
Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů
podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

1.1
1.2
1.3
1.4

1. BERE NA VĚDOMÍ
přednesené zprávy a diskuzní
příspěvky
žádosti o pronájem bytů v majetku obce
žádost o opravu místní komunikace v místní části Čekov
žádost o prodloužení veřejného
osvětlení v místní části Krupín

2. SCHVALUJE
2.1 rozpočtové opatření č. 1/2013
dle přílohy tohoto usnesení
2.2 udělení výjimky z počtu žáků
pro příspěvkovou organizaci Základní škola Miřetice na
školní rok 2013/14 podle §23
odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, zřizovatel se zavazuje uhradit zvýšené
výdaje na vzdělávací činnost
školy, a to nad výši stanovenou
krajským normativem
2.3 poskytnutí příspěvku SPŠ MŠ
Miřetice ve výši 5.000,- Kč na
pořádání dětského karnevalu,
sdružení předloží na OÚ Miřetice nejpozději k 31. 12. 2013
vyúčtování poskytnutého příspěvku

Jaroslav Chour, starosta obce

2.4 žádost o změnu územního plánu
obce Miřetice – pozemky p.č.
204/5 (ZE) a 204/4 (ZE) v k.ú.
Miřetice u Nasavrk zařadit jako
druh „plochy smíšené obytné –
venkovské; náklady spojené se
změnou územního plánu uhradí
žadatelé
2.5 koupi pozemku p.č. 733/5 v k.
ú. Miřetice u Nasavrk o výměře
250 m2, cena 50,- Kč/m2, jedná
se o pozemek, který je součástí
místní komunikace
2.6 změnu v usnesení č. 23/1/2013
ze dne 28. 1. 2013 v bodě 2. 3
prodej pozemku p.č. 830/10
o výměře 1.925 m2 v k.ú. Miřetice u Nasavrk; cena části pozemku určeného územním plánem obce k zástavbě 962,5 m2
se stanovuje na 80,- Kč/m2 a cena části pozemku zbývajících
962,5 m2 se stanovuje na 50,Kč/m2; ostatní podmínky bodu
usnesení 2.3 se nemění
2.7 počet zaměstnanců přijatých
z evidence úřadu práce na veřejně prospěšné práce na období od 1. 4. 2013 do 31. 10. 2013
– pro restauraci Ležáky 2 osoby, pro údržbu veřejné zeleně
6 osob

2.8 opravy místních komunikací
v místní části Bošov
3. UDĚLUJE
3.1 souhlas s pronájmem části nebytového prostoru v čp. 31 ve
Švihově třetí osobě – nově zakládané ﬁrmě BATROX; udělený souhlas platí do doby trvání
smlouvy o nájmu nebytových
prostor uzavřené dne 7. 9. 2010,
tj. do 31. 12. 2015
3.2 souhlas s bezúplatným převodem pozemku p.č. 254/6 v k.
ú. Havlovice u Miřetic z vlastnictví státu do vlastnictví Obce
Miřetice
4. ZAMÍTÁ
4.1 realizaci stavby vodovodního
řádu v místní části Krupín, a to
na základě výsledků písemného
průzkumu mezi majiteli nemovitostí místní části Krupín; bylo
obesláno 44 majitelů nemovitostí, 21 majitelů by si vodovodní přípojku k nemovitosti
nepořídilo a vodu by neodebírali, 13 majitelů by si vodovodní přípojku vybudovalo a vodu
odebírali a 10 majitelů nemovitostí nevrátilo zpět průzkumní
dotazník

Jarmila Alinčová, místostarostka obce

ZPRÁVY – INFORMACE – SDĚLENÍ
Všimli jsme si...
• vaší zimní tvořivosti...

• že od 3. března 2013 došlo k drobným změnám
v jízdních řádech a k mírnému navýšení cen jízdného
• že v sobotu 16. března 2013 proběhl v naší obci svoz
nebezpečného odpadu, kterého občané opět v hojné míře
využili. Další svoz se uskuteční 21. září 2013

ČRS Miřetice
•
•
•
•
•

Nabízíme vám plán práce rybářů z ČRS
Miřetice na měsíc březen a duben.
1. 3. a 5. 4. schůze výboru a rybářské stráže
9. 3. se v Restauraci U Mrázků konal tradiční rybářský ples
17. 3., 7. 4. a 14. 4. se konají brigády na rybářské
chatě na Ležákách
24. 3. výroční členská schůze
20. 4. se konají Jarní závody dospělých na „Malé
vodě“ na Ležákách od 7.00 hodin

Charitativní sbírka oblečení a věcí
se bude konat 5. - 7. dubna 2013, opět v hasičské zbrojnici v Miřeticích.
Občanské sdružení Diakonie Broumov je nezisková
organizace, která poskytuje sociální služby pro občany
z okraje společnosti – materiální pomoc sociálně potřebným, azylové ubytování i pracovní příležitost, společně
s MO KDU-ČSL Miřetice a Obcí Miřetice
VYHLAŠUJE SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ
• letního a zimního oblečení (dámské, pánské, dětské)
• lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon
• látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
• domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky- vše
nepoškozené
• peří, péřových a vatovaných přikrývek, polštářů a dek
• obuv – veškerou nepoškozenou
VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
• ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku,
matrace, koberce – z ekologických důvodů
• nábytek, jízdní kola a dětské kočárky – ty se transportem znehodnotí
• znečištěný a vlhký textil
Sbírka se uskuteční:
pátek
5. 4. 2013 15.00 – 17.00 hodin
sobota
6. 4. 2013
8.00 – 10.00 hodin
neděle
7. 4. 2013 14.00 – 16.00 hodin
místo: Miřetice – hasičská zbrojnice
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic,
aby se nepoškodily transportem.
Děkujeme za Vaši pomoc. Případný ﬁnanční příspěvek na dopravu přivítáme.
Bližší informace Vám rádi sdělíme:
tel.: 224 316 800, 224 317 203
Více na www.diakoniebroumov.org

Zájezd na pietní vzpomínku do Lidic
Obecní zastupitelstvo rozhodlo uspořádat autobusový
zájezd na pietní vzpomínku do Lidic k uctění památky
vypálené obce (10. 6. 1942). Vzpomínka se koná v sobotu
15. června 2013. Jednalo by se o celodenní akci, odjezd
z Miřetic by byl cca v 6.00 hod. a návrat cca v 17.00 hod.
Návštěvníci by se účastnili pietní vzpomínky a doprovodného kulturního programu, mohli by navštívit muzeum a galerii a prohlédnou si celý areál pietního území.
Cena zájezdu je stanovená na 200,- Kč za osobu.
Zájemci o tento zájezd se mohou závazně přihlásit do
15. května 2013 v kanceláři OÚ Miřetice.
Telefon: 469 344 187, 724 180 900
E-mail: obec@miretice.cz

ZPRÁVY – INFORMACE – SDĚLENÍ
ROZPIS POHOTOVOSTNÍCH SLUŽEB STOMATOLOGŮ
II. čtvrtletí 2013
Datum

Den

Jméno a příjmení

Místo pohotovostní služby

1. duben

Pondělí

MUDr. Zora Dvořáčková

Hlinsko, Husova 64

6. duben

Sobota

MUDr. Zdena Janovská

Trhová Kamenice, Hlinecká 64

7. duben

Neděle

MUDr. Zdena Janovská

Trhová Kamenice, Hlinecká 64

13. duben

Sobota

MUDr. Zdeněk Dvořáček

Hlinsko, Husova 64

14. duben

Neděle

MUDr. Zdeněk Dvořáček

Hlinsko, Husova 64

20. duben

Sobota

MUDr. Jan Konývka

Hlinsko, Nádražní 548

Poliklinika

21. duben

Neděle

MUDr. Jan Konývka

Hlinsko, Nádražní 548

Poliklinika

27. duben

Sobota

MUDr. Michael Chlud

Skuteč, Smetanova 568

U BOTANY

28. duben

Neděle

MUDr. Michael Chlud

Skuteč, Smetanova 568

U BOTANY

1. květen

Středa

MUDr. Zdena Janovská

Trhová Kamenice, Hlinecká 64

4. květen

Sobota

MUDr. Eva Krejčí

Krouna 350

5. květen

Neděle

MUDr. Eva Krejčí

Krouna 350

8. květen

Středa

MUDr. Libor Bačkovský

Hlinsko, Družstevní 1401

11. květen

Sobota

MUDr. Josef Cimburek

Skuteč, Tyršova 386

12. květen

Neděle

MUDr. Josef Cimburek

Skuteč, Tyršova 386

18. květen

Sobota

MUDr. Jiří Janovský

Hlinsko, Wilsonova 590

19. květen

Neděle

MUDr. Jiří Janovský

Hlinsko, Wilsonova 590

25. květen

Sobota

MUDr. Eva Konývková

Hlinsko, Nádražní 548

Poliklinika

26. květen

Neděle

MUDr. Eva Konývková

Hlinsko, Nádražní 548

Poliklinika

1. červen

Sobota

MUDr. Yvona Chludová

Skuteč, Smetanova 568

U BOTANY

2. červen

Neděle

MUDr. Yvona Chludová

Skuteč, Smetanova 568

U BOTANY

8. červen

Sobota

MUDr. Zora Dvořáčková

Hlinsko, Husova 64

9. červen

Neděle

MUDr. Zora Dvořáčková

Hlinsko, Husova 64

15. červen

Sobota

MUDr. Lubomír Pecháček

Miřetice 31

Zdravotní středisko

16. červen

Neděle

MUDr. Lubomír Pecháček

Miřetice 31

Zdravotní středisko

22. červen

Sobota

MUDr. Libor Bačkovský

Hlinsko, Družstevní 1401

23. červen

Neděle

MUDr. Libor Bačkovský

Hlinsko, Družstevní 1401

29. červen

Sobota

MUDr. Jiří Janovský

Hlinsko, Wilsonova 590

30. červen

Neděle

MUDr. Jiří Janovský

Hlinsko, Wilsonova 590

Pohotovostní služby jsou od 9.00 do 13.00 hodin

Poznámka

MATEŘSKÁ ŠKOLA MIŘETICE
Začátkem února jsme v MŠ slavili masopust a připomenuli si tak tuto veselou lidovou tradici.
Tentýž měsíc nás navštívil malíř a učitel stolničení
pan Jan „Honza“ Lušovský, který nás poučil a pobavil
zároveň při svém osvětovém programu o správném stolování.
Na první březnovou neděli si výbor SPŠ při MŠ pro
děti přichystal oblíbený karneval v místní restauraci
U Mrázků plný veselých písniček a soutěží o ceny.
K mezinárodnímu dni žen jsme nacvičili pásmo básniček, písniček a pohádku na akci pořádanou ve Vyhnánově místními hasiči.
Dále nás v březnu čeká pohádka o Popelce a vystoupení na tradičním otevírání studánek v Ležákách. V polovině měsíce dubna zápis dětí do MŠ.
za MŠ Miřetice Petra Svatoňová, učitelka

Fotograﬁe z vítání občánků
dne 16. února 2013

Fotograﬁe z dětského karnevalu
dne 3. března 2013

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MIŘETICE
Dle ustálených pravidel jsme se přehoupli do 2. pololetí školního roku. Kromě standardního vyučování nás
čekají i různé aktivity.
Už v březnu začínáme absolvovat povinný plavecký
výcvik. Pravidelně každé úterý proběhne tato oblíbená sportovní disciplína v plaveckém bazénu ve Skutči.
Slavnostní ukončení bude v květnu, kdy žáci získají
zasloužené „Mokré vysvědčení“ a jak jinak, než podle
uplavané vzdálenosti.
V letošním roce se neuskuteční Škola v přírodě. Doufám však, že žáci i rodiče uvítají připravované školní
výlety a exkurze. O nich ale podrobněji až v dalších vydáních.

Zřejmě neunikla pozornosti zvýšená aktivita a stavební
činnost v prostorách školy. Tato mimořádná situace, která
se právě rozbíhá, je konečnou stavební úpravou v rámci
zateplení budovy. Tento projekt je ﬁnancován penězi z evropských fondů, které nemohou být využity na nic jiného.
Přestože jsme museli nastolit mimořádná bezpečnostní
opatření, určitě se těšíme na konečný efekt, kdy budova
nabere na kráse a jistě celkově zpříjemní toto prostředí.
Věřím, že do budoucna se stane škola nejen krásnou
na pohled, ale že bude přínosná a atraktivní v celé své
podstatě.
za ZŠ Miřetice Mgr. Marcela Kubíčková
ředitelka školy

SPORTOVNÍ ZPRÁVY
FC Pumpa Miřetice
Jednoho listopadového dne roku 1997 se
skupinka nadšenců sešla v místní hospůdce
a po „dlouhém a náročném debatování“ založila místní futsalový klub.
Oﬁciální datum registrace je 1. 12. 1997. Původní název klubu dlouho nevydržel a nakonec se ustálil na dnešním názvu FC Pumpa Miřetice.

Náročné a časté cestování a nedostatek ﬁnančních prostředků však ukončil zlaté časy Pumpy a od té doby již jen
jako jeden tým, hraje Pumpa okresní soutěže. Jeden ze zakladatelů, pan Ladislav Starý nakonec v roce 2008 předal
práva na klub mladším ročníkům a pro nezájem hrozilo, že
klub zanikne úplně... Nakonec se našlo pár šikovných lidí,
kterým se podařilo udělat generační výměnu hráčů, stabilizovat vedení a i díky vstřícnému přístupu a poskytnutí
ﬁnančních příspěvků od obce, udržet klub „při životě“.

foto z roku 1997
foto ze současnosti
Mezi hlavní zakladatele patřily tehdejší opory z místního fotbalového oddílu Tatranu Miřetice. Veškerou
zodpovědnost za chod si nakonec vzal na starosti pan
Ladislav Starý z Miřetic a Pavel Dušek z Dubové, díky
nimž se stal během několika let z Pumpy jeden z nejúspěšnějších klubů na Chrudimsku. Nadšení místních
a chuť sportovat a reprezentovat obec Miřetice „donutila“ dokonce i založit „B“ mužstvo Pumpy, které hrávalo
své turnaje v Hlinsku se střídavými úspěchy. V dobách
své největší slávy se hrávala dokonce třetí nejvyšší soutěž v Čechách a hrát proti soupeřům z Vysokého Mýta
a Hradce Králové byl obrovský úspěch. Navíc se každoročně v Miřeticích pořádal atraktivní Pumpa Cup, kterého se účastnilo mnoho kvalitních týmů z celého okolí
a Pumpě se ho povedlo několikrát vyhrát.

Nyní hraje Pumpa 1A třídu okresu Chrudim. Momentálně je registrovaných 85 členů, aktivně hrajících hráčů máme
kolem patnácti, převážně dorostenců a mladých kluků. Naším cílem je udržet tuto soutěž a hlavně spoustě mladých
kluků dopřát zajímavý koníček a skvělou zábavu přes zimu.
Pro mnohé je to navíc výborná příprava na velký fotbal.
V této sezoně 2012 - 2013 slaví Pumpa již své patnácté
výročí založení. Pro všechny, kdo se za tu dobu v klubu
prostřídali a samozřejmě pro všechny ostatní, bychom chtěli v tomto roce zprovoznit internetové stránky Pumpy, kde
bude vše, co se našeho klubu týká.
Navíc bychom chtěli obnovit pořádání letního turnaje
v malé kopané, Pumpa Cupu.
za FC PUMPA Miřetice, Jiří Slavíček

SPORTOVNÍ ZPRÁVY
Střelecký závod „Pohár Miřetic 55. ročník“
Proběhl 23. února 2013 na střelnici Sportovně střeleckého klubu (SSK) Miřetice v Dubové. Střílelo se v disciplíně SP 30 + ﬁnále. Do soutěže se zapsalo 13 střelců.
Po základní části postupovalo 10 nejlepších střelců do
ﬁnále. Nejlépe se umístil David Pešava, ze střeleckého
klubu Studnice, nástřelem 377,9 bodů.
Ceny do soutěže věnovali:
- Obecní úřad Miřetice
- MUDr. Robert Remeš
- SSK Miřetice
za SSK Miřetice Jaromír Modráček, hospodář

Fotograﬁe ze sportovního plesu
– módní přehlídky dne 9. března 2013

VÝSLEDKY ANKETY
Jak jste spokojeni se zimní údržbou
chodníků a obecních cest?
Jsem velmi spokojen/a
43,0%
Jsem spokojen/a, ale s drobnými výhradami 14,0%
Chodníky jsou málo udržované
14,5%
Obecní cesty jsou málo udržované
9,8%
Nejsem spokojen/a
18,7%
Celkem
193 hlasů
57,0 % hlasujících občanů je velmi spokojeno se zimní údržbou v obci či spokojeno s drobnými
výhradami.
24,3 % hlasujících vyjadřuje názor, že chodníky či
cesty jsou málo udržované a 18,7 % se zimní
údržbou není spokojeno.
Zeptali jsme se účetní obce Miřetice, paní Jany Rychlé, kolik stojí zimní údržba komunikací v Miřeticích.
Náklady na zimní údržbu místních komunikací nesledujeme odděleně, jsou v celkových nákladech na místní
komunikace, odhadem by se jednalo o cca 50 tisíc Kč.
Prohrnování místních komunikací a chodníků provádí obec vlastními zaměstnanci. V zimní sezóně 2012
– 2013 obec zaměstnávala 3 pracovníky: jeden prováděl
údržbu místních komunikací traktorem s pluhem, dva
zaměstnanci udržovali chodníky sněžnou frézou, pluhem a místy i ručně. Údržba se prováděla podle potřeby,
také i v sobotu a v neděli. Pro případ kalamitní situace
má obec uzavřenou smlouvu o dílo na zimní údržbu
s osobou samostatně výdělečně činnou.
Silnice, které nejsou ve vlastnictví obce a procházejí
naší obcí, udržuje Správa a údržba silnic Pardubického
kraje na své náklady.
V letošní zimě nedošlo k žádným změnám v údržbě
silnic a místních komunikací.

INZERCE

NOVÁ ANKETNÍ OTÁZKA
Nová anketní otázka zní:
Pociťujete jarní únavu a bojujete s ní?
• Ano, pociťuji jarní únavu, ale neřeším ji
• Ano, pociťuji jarní únavu, sháním rady, jak na ni
a snažím se jimi řídit
• Ano, pociťuji jarní únavu a zvládám ji svým
osvědčeným způsobem
• Ne, letošní jaro únavu nepociťuji
• Ne, nikdy jsem tzv. jarní únavu nepociťoval/a/
Hlasovat můžete na www.miretice.cz

SOUTĚŽ ZLATÝ ERB
Úspěch v krajském kole soutěže Zlatý erb
V soutěži o nejlepší webové stránky a elektronické
služby měst a obcí Zlatý erb se obec Miřetice umístila
na krásném druhém místě v rámci Pardubického kraje. Připomeňme si, že v loňském roce v tomto krajském
kole zvítězila a v celostátním kole se umístila na 12. místě. Patnáctý ročník soutěže vyhlásilo sdružení Zlatý erb.
Záštitu ministra pro místní rozvoj České republiky nad
soutěží převzal Ing. Kamil Jankovský, ministr pro místní rozvoj ČR. Nad cenou o nejlepší elektronickou službu
převzal osobní záštitu Ing. František Dohnal. Webové
stránky naší obce byly v těsném závěsu za letošním vítězem krajského kola – obcí Břehy. Na třetím místě se
umístila obec Semín.
BLAHOPŘEJEME !!!

NKP LEŽÁKY
NKP Ležáky si Vás dovolují pozvat na
zahájení turistické sezóny 2013
Dne 27. března 2013 od 15.00 hodin bude program
zahájen meditací Křížové cesty u muzea za účasti P. Jiřího Heblta, arciděkana a P. Vladimíra Nováka, administrátora. Následovat bude tradiční otvírání a svěcení ležáckých studánek, které se uskuteční za účasti: P. Jiřího
Heblta a dětí MŠ Miřetice, ZŠ Miřetice, ZŠ Včelákov.
Minigalerie NKP Ležáky zahájí sezónu výstavou fotograﬁí 2. ročníku soutěže pro mládež na téma „Dojem
z pamětního místa“.
PROGRAM LEŽÁCKÝCH PODVEČERŮ
BŘEZEN – DUBEN 2013
místo konání: NKP Ležáky
KŘESLO PRO JANA POTMĚŠILA
28. března 2013 od 17.00 hodin
večerem provází: Robert Tamchyna
klavír: Marcel Javorček
KŘESLO PRO TEREZU KOSTKOVOU

PODĚKOVÁNÍ

5. dubna 2013 od 18.00 hodin
večerem provází: Jan Mikeš
klavír: Alena Strouhalová

TJ TATRAN Miřetice a FC PUMPA Miřetice děkují
touto cestou sponzorům a všem, co se podíleli na přípravě plesu.

KŘESLO PRO ANTONÍNA PANENKU

Módní přehlídka i bohatá tombola se 150 cenami jistě
potěšila všechny návštěvníky této společenské akce.

12. dubna 2013 od 18.00 hodin
večerem provází: Jiří Vaníček
klavír: Štěpánka Boušková

Za rok na shledanou!

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

KŘESLO PRO JANA CIMICKÉHO
19. dubna 2013 od 18.00 hodin
večerem provází: Jiří Vaníček
klavír: Alena Strouhalová
BÁSNÍK JAN SKÁCEL, JAK HO NEZNÁTE
26. dubna 2013 od 18.00 hodin
uvádí: Robert Tamchyna
večer s texty básníka Jana Skácela
v jedinečné interpretaci Josefa Somra

Blahopřejeme k životnímu jubileu
únor
panu Jiřímu Pulpánovi z Miřetic
panu Josefu Vaškovi z Miřetic

Blahopřejeme k narození
rodičům Aleně a Zdeňkovi Duškovým ze Švihova
k narození dcery Elišky
rodičům Beátě a Luboši Jandovým z Miřetic
k narození syna Samuela

zdroj: www.miretice.cz
Vydává Obec Miřetice, povoleno Ministerstvem kultury evid.č. MK ČR E 20969
Připravila: Dominika Podvolecká
Graﬁcká úprava a tisk: tiskárna Graﬁes, a.s. Hlinsko
Za podepsané články si zodpovídají autoři sami.
Všechny připomínky k oběžníku, nápady a náměty na články, které by mohly zajímat i další spoluobčany,
zasílejte na kontaktní údaje obecního úřadu:
Telefon: 469 344 187, 469 319 292, 724 180 900, e-mail: obec@miretice.cz

