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ZASTUPITELSTVO OBCE MIŘETICE
USNESENÍ č. 3/3/2014
ze zasedání Zastupitelstva obce Miřetice ze dne 22. 12. 2014
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. BERE NA VĚDOMÍ
1.1 žádost o vybudování veřejného
osvětlení, opravu příjezdové komunikace k RD č.p. 72 a svedení dešťových vod; svolá místní
šetření ve výše uvedených věcech a žádost bude rozhodnuta
na příštím zasedání zastupitelstva obce
1.2 žádost o vyřešení dopravní situace v ulici před mateřskou školkou
1.3 žádost o rozšíření veřejného
osvětlení
1.4 úpravy jízdních řádů v souvislosti se zajížděním autobusů do
Bošova a Krupína
1.5 oznámení Diecézní katolické
charity Hradec Králové o pořádání Tříkrálové sbírky ve dnech
1. – 14. ledna 2015
1.6 návrh rámcové smlouvy o spolupráci mezi Obcí Miřetice a společností JD-dotace, IČ 03370542,
Skalice nad Svitavou ve věci poskytování poradenství a služeb
v oblasti čerpání dotačních prostředků z Evropské unie a národních zdrojů
1.7 informace o povinnostech obce
ve věci likvidace biologických
odpadů
1.8 zprávu Krajského úřadu Pardubického kraje o dílčím přezkoumání hospodaření obce Miřetice
za rok 2014 ze dne 11. 12. 2014
a upozornění na nepředložení

žádného zápisu ani protokolu
z činnosti kontrolního výboru; činnost výboru řeší zákon
č. 128/2000 Sb., o obcích,
v platném znění, § 117 – 119;
činnost kontrolního výboru
bude předmětem kontroly při
závěrečném přezkoumání hospodaření
2. SCHVALUJE
2.1 rozpočet Obce Miřetice na rok
2015; v příjmové oblasti ve výši
14.318,5 tis. Kč, ve výdajové
oblasti ve výši 17.212,9 tis. Kč;
rozpočet schvaluje jako schodkový, rozdíl mezi příjmy a výdaji bude kryt zůstatkem ﬁnančních prostředků z roku 2014;
návrh rozpočtu byl zveřejněn
na úřední desce a elektronické
úřední desce od 5. 12. 2014 do
21. 12. 2014
2.2 poskytnutí ﬁnančního příspěvku ve výši 2.700,- Kč SeniorCentru Skuteč, IČ 75016541,
Smetanova 946, 539 73 Skuteč
na částečnou úhradu nákladů
za pobytovou sociální službu
v Domově pro seniory ve Skutči za občany z obce Miřetice
2.3 uzavření Dodatku č. 5 ke
Smlouvě o dílo uzavřené dne
1. 6. 2008 a Dodatku č. 6 ke
Smlouvě o dílo uzavřené dne
1. 8. 2008 mezi Památníkem
Lidice, IČ 70886342, Tokajická 152, 273 54 Lidice a Obcí
Miřetice, IČ 00270504, 539 55

Miřetice 66 ve věci údržby zeleně areálu NKP – Pietní území
Ležáky pro návštěvnickou sezónu 2015
2.4 ve smyslu §6 odstavce 5 písmeno b) a §47 odstavce 5 zákona
č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu
(stavební zákon) v platném znění zadání Změny č. 1 Územního
plánu Miřetice, který zpracoval
Ing. Vladimír Zavřel, MěÚ
Hlinsko, stavební úřad – úsek
územního plánování a GIS
a Jaroslav Chour, obec Miřetice
v prosinci 2014
3. POVĚŘUJE
3.1 starostu obce a členy zastupitelstva Z. Trubáka a O. Strouhala
provést místní šetření ve věci
žádosti o vybudování veřejného
osvětlení, opravu příjezdové komunikace k RD č.p. 72 a svedení dešťových vod
3.2 starostu obce vhodným způsobem informovat prostřednictvím ředitelky MŠ rodiče dětí
z MŠ Miřetice o stížnosti na
parkování osobních automobilů
v ulici před MŠ a o zajištění nápravy
3.3 starostu obce jednat s Ing. Janem Dobiášem – společností
JD-dotace o upravení rámcové
smlouvy o spolupráci ve smyslu uvést ve smlouvě konkrétní
dotační tituly vhodné pro obec
Miřetice

ZASTUPITELSTVO OBCE MIŘETICE
USNESENÍ č. 4/1/2015
ze zasedání Zastupitelstva obce Miřetice ze dne 26. 1. 2015
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

1.5

1.6

1.7

1. BERE NA VĚDOMÍ
přednesené zprávy, informace
a diskuzní příspěvky
žádost SOU včelařského – Včelařského vzdělávacího centra 538 25
Nasavrky, IČ 25946901 ve věci
prodeje pozemků pro vybudování
včelnic
sdělení ředitelky MŠ Miřetice
ve věci informování rodičů dětí
z MŠ Miřetice o parkování osobních automobilů v ulici před MŠ
Miřetice
nedořešenou žádost o opravu
cesty, veřejné osvětlení a svedení
dešťových vod, a to do geodetického zaměření pozemků týkajících se předmětné žádosti
žádost ve věci regulace používání zábavné pyrotechniky a užívání rádiově řízených modelů
žádost Oblastní charity Nové
Hrady u Skutče, 57001 Chotovice 31, IČ 60102411 o poskytnutí
ﬁnančního příspěvku na péči
o klienty
cenovou nabídku ﬁrmy AXIOM
engineering s.r.o., Pernerova 168,
530 02 Pardubice na zpracování
žádosti o dotaci na zateplení objektu čp. 126 v Miřeticích a požaduje doložit reference na provedené práce této ﬁrmy

2.1
2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2. SCHVALUJE
rozpočtové opatření č. 3/2014
prodloužení veřejného osvětlení ve Švihově instalací jednoho
sloupu se svítidlem na pozemku
p.č. 1317 v k.ú. Švihov
poskytnutí ﬁnančního příspěvku ve výši 2000,- Kč společnosti FOKUS Vysočina, K. Lidického 1213, 53901 Hlinsko,
IČ 15060306
uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného
břemene – služebnosti a smlouvy
o právu provést stavbu č. IV-122012939/VB/02 – na stavbu Miřetice, Dachov, par.č. 849/3, KNN
mezi společností ČEZ Distribuce,
a.s., Teplická 874/8, 40502 Děčín,
IČ 24729035 a Obcí Miřetice,
53955 Miřetice 66, IČ 00270504
prodloužení pracovní smlouvy zaměstnankyni Obce Miřetice v Pohostinství Švihov do 31. 1. 2016
počet sezónních pracovníků
na údržbu zeleně a majetku
obce: počet zaměstnanců přijatých z evidence úřadu práce
na veřejně prospěšné práce šest
osob na období od 1. 4. 2015 do
31. 10. 2015

3. ZAMÍTÁ
3.1 uzavření smlouvy o dílo na zakázku Strategický plán obce pro roky

2015 – 2020, kterou nabízí společnost LK Advisory, s.r.o., Kubánské náměstí 1391/11, 100 00 Praha 10 – Vršovice, IČ 24275093
4. POŽADUJE
4.1 nájemníkům obecního bytu č. 4
v čp. 66 Miřetice odeslat oznámení o neoprávněném užívání bytu
č. 4 v domě čp. 66 v Miřeticích,
upomínku na neplnění podmínek
spojených s nájmem bytového prostoru a požaduje vyklizení bytu č.
4 v domě čp. 66 v Miřeticích
5. POVĚŘUJE
5.1 členky zastupitelstva J. Rybenskou, I. Modráčkovou a M. Kudláčkovou provést místní šetření
ve vytipovaných lokalitách ve
věci žádosti SOU včelařského
Nasavrky o prodej pozemků na
vybudování včelnic
5.2 místostarostku obce zpracovat
návrh obecně závazné vyhlášky
obce nebo nařízení obce o regulaci používání zábavné pyrotechniky a užívání rádiově řízených
modelů
5.3 starostu obce zjistit podrobnější
informace o klientech Oblastní charity Nové Hrady u Skutče
a o výši poskytovaných příspěvků této nestátní neziskové organizaci okolními obcemi

ZPRÁVY – INFORMACE – SDĚLENÍ
Vážení spoluobčané,
obracíme se na majitele a chovatele psů s velmi naléhavou prosbou. Zabezpečujte si své čtyřnohé kamarády
tak, aby se nemohli volně pohybovat po obci. Stále se
objevují psi, kteří pobíhají po obci, znečišťují veřejná
prostranství a dobývají se i na soukromé pozemky, kde
způsobují škody na majetku. Pokud se podaří volně pobíhajícího psa odchytit, je odvezen do útulku pro zvířata v Podlíšťanech . Tam si ho majitel může vyzvednout
a musí zaplatit poplatek za pobyt psa v útulku. Pokud se
podaří odchyceného psa identiﬁkovat podle známky vydané obcí Miřetice, může být vrácen přímo majiteli.
Dále se na majitele psů obracíme se žádostí, aby své psy

nevenčili a nepouštěli na volno v oploceném areálu zahrady Základní školy Miřetice a Mateřské školy Miřetice
a v prostoru před budovou Základní školy Miřetice. Tento
areál je určen pro pobyt dětí a je nechutné a hygienicky
nepřijatelné, když se zde objevují „hromádky“ po psech.
Věříme, že majitelé a chovatelé psů jsou zodpovědní
občané, kterým záleží na čistotě naší obce, na dobrých
vztazích se sousedy a věříme, že zabezpečí své čtyřnohé
miláčky tak, aby neobtěžovali ostatní obyvatele a neničili jejich majetek.
Děkujeme všem za pochopení a za dodržování dobrých mravů.
za OÚ Miřetice Jaroslav Chour, starosta

SPORTOVNÍ ZPRÁVY
Miřetický fotbal
Letošní sezóna dospělých fotbalistů začala lednovou výroční schůzí v Restauraci U Mrázků. Na ní byla
schválena změna ve výkonném výboru Tatranu Miřetice,
kdy dobrovolně odstoupivšího Karla Doležala nahradil
Martin Procházka. Mezi nejvýznamnější změny ve sportovním areálu by se po loňské rekonstrukci kabin měla
zařadit především proměna vedlejšího hřiště, ze kterého
by se měla stát regulérní hrací plocha.
Sportovat se začalo také v lednu. Pravidelných úterních a čtvrtečních vytrvalostních tréninků a sobotních
výletů na skutečskou umělku se účastní kolem desítky
nadšenců. První přátelák proti Rváčovu nevyšel podle představ, prohráli jsme 6:2, ale do začátku sezóny
nás čekají ještě dva přípravné zápasy proti Stolanům
(15. února v Chrudimi) a 28. února se Zaječicemi. Na
první mistrovský zápas áčka se můžete vydat 6. března
do Vítanova, B-tým začíná 22. března doma proti Orli.

Výrazné změny v kádru dospělých týmů nečekejte, na
jaře ale přijde na řadu hledání nového trenéra pro áčko,
protože Jan Vágner odchází k přípravkám. Tým dorostu je i pro jarní část spojený se Skutčí a jeho mistrovská sezóna v krajské A-třídě začne 5. dubna v Holicích.
Mladší žáci zahajují jaro 4. dubna proti Luži a přípravky
19. dubna. Tatran Miřetice zve na tribunu i k výčepnímu
okénku všechny fanoušky. Skalní i ostatní.
Seznam letních kulturně-gastronomických akcí přineseme v některém z příštích čísel oběžníku, ale už
teď si vás dovolujeme pozvat na tradiční sportovní ples
21. února. Vstupenky, jejichž cena je jako vždy lidová,
jsou nabízeny v předprodeji.
Výkonný výbor TJ Tatran Miřetice přeje všem členům
i nečlenům úspěšný rok 2015. Rádi Vás všechny uvidíme.
Za TJ TATRAN Miřetice, Petr Dejnožka

ROZPIS ZÁPASŮ TJ TATRAN MIŘETICE – JARO 2015
Datum

Den

Čas

Mužstvo

Soupeři

Hřiště

7. 3.

Sobota

14.30

„A“

Vítanov – Miřetice

15. 3.

Neděle

14.30

„A“

Miřetice – Kameničky

21. 3.

Sobota

15.00

„A“

Svídnice – Miřetice

22. 3.

Neděle

15.00

„B“

Miřetice – Orel

28. 3.

Sobota

15.00

„A“

Miřetice – Svratouch

29. 3.

Neděle

15.00

„B“

Dřenice – Miřetice

5. 4.

Neděle

16.30

„A“

Tuněchody – Miřetice

4. 4.

Sobota

16.30

„B“

Miřetice – Kočí

5. 4.

Neděle

10.00

Dorost

Holice/Ředice – Miřetice

4. 4.

Sobota

10.00

Žáci

Miřetice – Luže

12. 4.

Neděle

16.30

„A“

Miřetice – Rozhovice

11. 4.

Sobota

16.30

„B“

Slatiňany „B“ – Miřetice

12. 4.

Neděle

13.30

Dorost

Miřetice - Řečany

12. 4.

Neděle

10.00

Žáci

Tr. Kamenice/H. Bradlo – Miřetice

18. 4.

Sobota

17.00

„A“

Chrast – Miřetice

19. 4.

Neděle

17.00

„B“

Miřetice - Trhová Kamenice

19. 4.

Neděle

10.00

Dorost

Hradiště/Opatovice – Miřetice

18. 4.

Sobota

10.00

Žáci

Miřetice - Zaječice

19. 4.

Neděle

9.00 + 11.00

St. přípravka

Miřetice – Chrast/Stolany

Miřetice

19. 4.

Neděle

9.00 + 11.00

Ml. přípravka

Miřetice – Chrast; Tuněchody

Miřetice

Holice

Miřetice

Opatovice

SPORTOVNÍ ZPRÁVY
ROZPIS ZÁPASŮ TJ TATRAN MIŘETICE – JARO 2015
Datum

Den

Čas

Mužstvo

Soupeři

25. 4.
26. 4.
25. 4.
26. 4.
25. 4.
25. 4.

Sobota
Neděle
Sobota
Neděle
Sobota
Sobota

17.00
17.00
9.30
10.00
10.00 + 11.00
10.00 + 11.00

„A“
„B“
Dorost
Žáci
St. přípravka
Ml. přípravka

Stolany – Miřetice
Bítovany – Miřetice
Pardubičky – Miřetice
Vítanov/Kameničky – Miřetice
Vítanov; H. Týnec/Chroustovice – Miřetice
Vítanov; H. Týnec/Chroustovice – Miřetice

2. 5.
3. 5.
3. 5.
2. 5.
3. 5.
3. 5.

Sobota
Neděle
Neděle
Sobota
Neděle
Neděle

17.00
17.00
14.00
10.00
10.00
10.00 + 11.00

„A“
„B“
Dorost
Žáci
St. přípravka
Ml. přípravka

Prachovice – Miřetice
Miřetice – Bořice
Miřetice – Rosice nad Labem
Miřetice – Ronov
Kameničky – Miřetice
Rváčov/Hlinsko; Luže – Miřetice

9. 5.
9. 5.
10. 5.
9. 5.
10. 5.
10. 5.

Sobota
Sobota
Neděle
Sobota
Neděle
Neděle

17.00
17.00
10.30
9.00
9.00 + 11.00
9.00 + 11.00

„A“
„B“
Dorost
Žáci
St. přípravka
Ml. přípravka

Ronov – Miřetice
Horní Bradlo – Miřetice
Moravany/Roveň – Miřetice
Nasavrky/Ctětín – Miřetice
Miřetice – Kameničky; Dřenice
Miřetice – Rváčov/Hlinsko; Dřenice

17. 5.
16. 5.
17. 5.
16. 5.
17. 5.
17. 5.

Neděle
Sobota
Neděle
Sobota
Neděle
Neděle

17.00
17.00
14.00
10.00
9.00
9.00 + 10.00

„A“
„B“
Dorost
Žáci
St. přípravka
Ml. přípravka

Miřetice – Zaječice
Miřetice – Rváčov
Miřetice – Stolany
Miřetice – Prachovice
Proseč – Miřetice
Proseč; Ronov – Miřetice

23. 5.
24. 5.
23. 5.
23. 5.
23. 5.
23. 5.

Sobota
Neděle
Sobota
Sobota
Sobota
Sobota

17.00
17.00
14.30
10.00
10.00
9.00 + 10.00

„A“
„B“
Dorost
Žáci
St. přípravka
Ml. přípravka

Křižanovice – Miřetice
Miřetice – Ctětín
Sezemice – Miřetice
Orel – Miřetice
Nasavrky/Ctětín – Miřetice
Horní Bradlo; Nasavrky/Ctětín – Miřetice

30. 5.
31. 5.
30. 5.
31. 5.
30. 5.
30. 5.

Sobota
Neděle
Sobota
Neděle
Sobota
Sobota

17.00
17.00
14.00
10.00
11.00
10.00 + 11.00

„A“
„B“
Dorost
Žáci
St. přípravka
Ml. přípravka

Miřetice – Holetín
Rosice – Miřetice
Miřetice – Dašice
Miřetice – Chrast
Prosetín/Holetín – Miřetice
Ronov; Prosetín/Holetín – Miřetice

7. 6.
6. 6.
7. 6.
7. 6.
7. 6.

Neděle
Sobota
Neděle
Neděle
Neděle

17.00
17.00
10.00
9.00 + 11.00
9.00 + 11.00

„A“
„B“
Žáci
St. přípravka
Ml. přípravka

Krouna – Miřetice
Miřetice – Heřmanův Městec „B“
Svratouch – Miřetice
Miřetice – Krouna/Hlinsko; Chrast
Miřetice – Krouna; Chrast

14. 6.
13. 6.
13. 6.

Neděle
Sobota
Sobota

17.00
17.00
10.00

„A“
„B“
Žáci

Miřetice – Skuteč
Hrochův Týnec – Miřetice
Miřetice – Proseč

Hřiště

Mnětice
H. Týnec
H. Týnec

Skuteč
Luže
Luže

Miřetice
Miřetice

Skuteč
Proseč
Proseč

Horní Bradlo
Horní Bradlo

Miřetice
Prosetín
Prosetín

Miřetice
Miřetice

MATEŘSKÁ ŠKOLA MIŘETICE
Po vánočních prázdninách jsme ve školce slavili svátek Tří králů, děti si zpěvem v kostýmech i při svých
činnostech a hrách přiblížily tuto tradici i její souvislost
s vánočními svátky.
Velký úspěch sklidil zábavně-poučný pořad „Babička
Chrota vypráví“, při němž se děti pohádkovou formou
seznámily se spoustou hudebních nástrojů současných
i historických a mohly si je i vyzkoušet.

Starším kamarádům začal v lednu ve Ski-klubu Hlinsko lyžařský výcvik a spousta z nich již nyní jezdí bez
problémů na velkém vleku a sjíždí sjezdovku jako ostřílení lyžaři.
Do Hlinska jsme se autobusem vypravili i za kulturou, v Multifunkčním centru jsme shlédli vystoupení
dětí z taneční školy „Sluníčko“, mezi nimiž se blýskly
i některé z našich předškolaček. Malí diváci byli nadšení a zaujatě sledovali dovednost tančících dětí v mnoha
nápaditých kostýmech při sledu spousty známých i neznámých písniček. Show byla doplněna i průvodním slovem s otázkami cílenými na postřeh a pozornost malých
diváků a vtipným kouzelnickým vystoupením.
za MŠ Miřetice Bc. Petra Svatoňová, ředitelka

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MIŘETICE
Sotva jsme se ve škole rozkoukali po vánočním odpočinku, už jsme se připravovali na ukončení a hodnocení
prvního pololetí. Očekávanou skutečností je předávání
vysvědčení. Myslím, že naši žáci si v tomto pololetí vedli velmi dobře, a nejen oni můžou být se svými výsledky
spokojeni.
První měsíce nového roku jsou spojeny s další, velmi
významnou událostí. Na základních školách probíhají
zápisy budoucích prvňáčků. V naší škole jsme přivítali
všechny zájemce 22. ledna, a na čtyřech stanovištích je
čekaly úkoly, při kterých prokázali svoje schopnosti a dovednosti v různých oblastech. Šikovností oplývali opravdu
všichni a zdárně dopadla i malá zkouška tělesné zdatnosti
v tělocvičně. Jako dárek si odnášeli, mimo jiné, i letadélko,
na jehož výrobě se podíleli svou vlastní zručností. Všem
předškolákům přejeme pohodové a klidné „těšení“ do školy a zároveň je srdečně zveme na pravidelná setkávání při
Školičce, která probíhá 1 krát za měsíc, vždy ve čtvrtek.
Již tradičně se do organizace zápisu zapojují naši současní žáci. Ti si nejen osvojují vystupování a komunikaci v nových situacích, ale hlavně odlehčí prostředí pro
ty nejdůležitější účastníky – pro své budoucí spolužáky
a kamarády. Někteří uvítali i své sourozence.

Upřímně musím konstatovat, že po skončení zápisu
jsme byli všichni mile překvapeni a obrovsky spokojeni
s počtem zájemců. Vždyť jsme zapsali jedenáct budoucích prvňáčků! Velice bych chtěla touto cestou poděkovat všem rodičům za projevenou důvěru, pevně věřím, že
ji nezklameme. Naše poděkování patří také všem, kteří
nám při zápisu pomáhali a vycházeli vstříc.
za ZŠ Miřetice Mgr. Marcela Kubíčková, ředitelka

SPORTOVNÍ ZPRÁVY
Dozvěděli jsme se...
..., že dne 23. ledna 2015 uspořádali kulečníkoví příznivci z Miřetic a blízkého okolí již třetí ročník zimního
kulečníkového turnaje v Penzionu na Majlantě. Hrál se
klasický pool s lehce upravenými pravidly, které přesně
kopírují místní podmínky a podle slov jednoho z hráčů
i omezené schopnosti soutěžících. Turnaje se zúčastnilo
celkem deset kulečníkových nadšenců, kteří při hře zcela
zužitkovali své zkušenosti, posbírané při mnohačetných
podzimních tréninkových partií. Vítězem tohoto velmi
náročného klání se stal Karel Slavíček, který ve ﬁnále
přesvědčivě porazil Miroslava Málka. Krásné a neočekávané třetí místo patřilo Martinu Hromádkovi. Všichni
spoluhráči vítězi gratulují a zároveň by touto cestou rádi
poděkovali sponzorům turnaje za ceny a svým manželkám za podporu.

TJ TATRAN MIŘETICE

vás co nejsrdečněji zve na tradiční

SPORTOVNÍ PLES
který se koná v sobotu 21. února 2015
v sále Restaurace U Mrázků v Miřeticích
K tanci a poslechu hraje

NORMAL 03
Vstupné v předprodeji 60,- Kč, na místě 80,- Kč
Předprodej vstupenek v COOP Discont Miřetice
Zamluvení stolu u pana Polívky
tel.: 603 803 895

OZNÁMENÍ
ELMONT - P s.r.o.
Smluvní partner skupina ČEZ
Klicperova 195, 539 01 Hlinsko
Na tomto kontaktním místě můžete uzavřít
smlouvu na elektřinu, plyn, mobilní telefon
Otevírací doba:
Po, St 9.00 - 12.00 12.30 - 17.00
Út, Čt 9.00 - 12.00 12.30 - 15.00
Pá
9.00–13.00

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Blahopřejeme k životnímu jubileu
prosinec
paní Haně Brychnáčové z Miřetic
leden
paní Haně Růžičkové z Dubové
paní Daně Černé z Miřetic
paní Zdeňce Vohradníkové z Miřetic
panu Karlovi Hrdému z Bošova
panu Jiřímu Novákovi z Bošova
paní Marii Oplištilové z Bošova
únor
paní Olze Chladové z Bošova
paní Jaroslavě Holasové z Dachova
panu Milanovi Remešovi ze Švihova
panu Josefovi Dospělovi z Dachova
Blahopřejeme k narození
prosinec
syna Karla,
rodičům Pavle Samkové a Zbyňkovi Horníkovi z Dachova
dcery Pavlíny,
rodičům Janě a Marcelovi Kobosilovým z Dachova
dcery Kláry,
rodičům Janě a Ivanovi Palatášovým z Dubové
leden
syna Víta,
rodičům Denise a Jaroslavovi Chourovým z Miřetic
S lítostí oznamujeme, že zemřely
paní Eva Balková z Dubové
paní Zdenka Hromádková z Miřetic
paní Hilda Jirsová z Krupína
Čest jejich památce
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