OBĚŽNÍK

2/2015

MIŘETICKÝ

březen

ZASTUPITELSTVO OBCE MIŘETICE
USNESENÍ č. 5/2/2015
ze zasedání Zastupitelstva obce Miřetice ze dne 23. 2. 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. BERE NA VĚDOMÍ
1.1 přednesené zprávy a informace
ke stavu připravenosti akce Kanalizace a ČOV Miřetice
1.2 návrh nabídnout k prodeji SOU
včelařskému – Včelařskému
vzdělávacímu centru 538 25 Nasavrky, IČ 25946901 část pozemku p.č. 250/2 v k.ú. Švihov za
cenu 50,- Kč/m2; zaměření prodávané části pozemku by si zajistil
žadatel na vlastní náklady
1.3 návrh řešit poskytování příspěvků na provoz pro Oblastní charitu Nové Hrady u Skutče, 570 01
Chotovice 31, IČ 60102411 prostřednictvím spolupráce obcí
Mikroregionu Hlinecko
1.4 žádost o provedení rekonstrukce
místní komunikace v Bošově
1.5 žádost Památníku Lidice, Tokajická 152, 273 54 Lidice, IČ
70886342 o spolupráci při zajištění provozu restaurace v Ležákách a požaduje předložit
konkrétní návrh pomoci
1.6 žádost Jana Rýdla, JR RUNNING SPORT – intersport, Sokolská 130, 538 25 Nasavrky
o spolupráci a podporu aktivit:
41. Cena Nasavrk – půlmaratón
Ležáky dne 23. 5. 2015 a 27. štafeta Dukla – Banská Bystrica
– Javoříčko – Ležáky – Lidice
ve dnech 10. – 13. 6. 2015
1.7 cenovou nabídku ﬁrmy BOGUAJ, Stavební inženýrství,
s.r.o., Kameničky 41, 539 41
Kameničky, IČ 28780736 na
zpracování projektu na akci Za-

trubnění příkopu podél komunikace v obci Miřetice – Dubová, cena 28.798 Kč
1.8 informace o možnosti zpracování publikace o obci Miřetice
2. SCHVALUJE
2.1 podání opětovné žádosti o prodloužení povolení vypouštění
odpadních vod na MÚ Hlinsko, odbor životního prostředí,
539 01 Hlinsko
2.2 dopracování stávajícího projektu na Kanalizaci a ČOV Miřetice a jeho doplnění o úseky MČ
Miřetice, které stávající projekt
neřešil; přizpůsobit celý projekt
současným dotačním titulům
2.3 prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 1 v domě čp. 66
v Miřeticích; nájemní smlouva
se prodlužuje do 31. 3. 2016,
zůstanou zachovány podmínky
nájmu stanovené v původní nájemní smlouvě
2.4 pronájem bytu č. 4 v domě čp. 66
v Miřeticích; nájemní smlouva
bude uzavřena od 1. 4. 2015 do
31. 3. 2016, podmínkou uzavření
nájemní smlouvy je složení kauce ve výši trojnásobku vypočteného měsíčního nájemného při
podpisu nájemní smlouvy
2.5 předání bytu č. 4 v domě čp. 66
v Miřeticích zpět zástupci pronajímatele a vystěhování minulých nájemců do 31. 3. 2015
2.6 poskytnutí ﬁnančního daru ve
výši 3.000 Kč Památníku Lidice, Tokajická 152, 273 54 Lidice, IČ 70886342 na částečnou

úhradu nákladů spojených s pořádáním 5. ročníku branného
závodu pro mládež Memoriál
Karla Kněze dne 19. 6. 2015
2.7 prodloužení nájemní smlouvy
č. 4/2011 na pronájem obecních
pozemků p.č. 342/3, 342/4, 354,
356/1 a 370/2, nájemní smlouva
bude prodloužena do 30. 4. 2019
2.8 poskytnutí příspěvku ve výši
1.000 Kč Základní organizaci
Českého svazu včelařů Nasavrky, 538 25 Nasavrky na činnost
v roce 2015
2.9 závazné ukazatele ﬁnančních
vztahů mezi zřizovatelem Obcí
Miřetice a zřízenými příspěvkovými organizacemi: neinvestiční
příspěvek na provoz příspěvkové
organizace Mateřská škola Miřetice pro rok 2015 je stanoven
ve výši 600.000 Kč, neinvestiční
příspěvek na provoz příspěvkové
organizace Základní škola Miřetice pro rok 2014 je stanoven
ve výši 480.000 Kč
3. NESCHVALUJE
3.1 poskytnout ﬁnanční příspěvek
Památníku Lidice, Tokajická
152, 273 54 Lidice, IČ 70886342
na úhradu nákladů spojených se
zřízením autobusového spoje
Pardubice – Ležáky a zpět; jedná se o požadavek, který nebyl
zapracován do rozpočtu obce
na rok 2015
3.2 přidělení bytu č. 4 v domě čp. 66
v Miřeticích dalším žadatelům
3.3 přidělení bytu č. 4 v domě čp. 66
v Miřeticích další žadatelce

ZASTUPITELSTVO OBCE MIŘETICE
4. POVĚŘUJE
4.1 starostu obce a členy zastupitelstva M. Kudláčkovou a Z. Trubáka provést místní šetření na pozemcích p.č. 194/1 a 202/51 v k. ú.
Švihov ve věci žádosti o povolení
kácení stromů na nelesní půdě
pana Stanislava Konráda, Krupín
19, 538 25 Nasavrky

4.2 starostu obce a členy zastupitelstva M. Kudláčkovou a Z.
Trubáka provést místní šetření
na pozemku p.č. 1340/1 – ostatní komunikace v k.ú. Švihov
ve věci žádosti o rekonstrukci
místní komunikace
4.3 starostu obce zjistit u ﬁrmy ELMONT-P s.r.o., 539 55 Miřeti-

ce 120, IČ 27506541 stavební a technické možnosti řešení
prodloužení veřejného osvětlení
k domu čp. 72 v Miřeticích
4.4 starostu obce zajistit cenové nabídky na akci Výměna veřejného osvětlení v úseku Miřetice
– Dubová

ZPRÁVY – INFORMACE – SDĚLENÍ

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU
SOBOTA 25. DUBNA 2015
STANOVIŠTĚ SBĚRNÝCH VOZŮ

od (hodin)

do (hodin)

Miřetice

u hasičské zbrojnice

8.00

8.15

Miřetice

u školy

8.20

8.30

Dachov

náves u Mošnerů

8.35

8.45

Miřetice

autobusová zastávka

8.50

9.10

Dubová

autobusová zastávka

9.15

9.25

Havlovice

u HAKU

9.30

9.35

Bošov

náves

9.40

9.55

Švihov

Pohostinství

10.00

10.20

Krupínské Paseky

náves

10.25

10.35

Krupín

náves

10.40

10.50

Švihůvek

pod čp. 53

10.55

11.05

Čekov

náves

11.10

11.20

Majlant

autobusová zastávka

11.25

11.35

Občané budou odpad osobně předávat posádce vozu !!!

ZPRÁVY – INFORMACE – SDĚLENÍ
ROZPIS POHOTOVOSTNÍCH SLUŽEB STOMATOLOGŮ
II. čtvrtletí 2015
Datum

Den

Jméno a příjmení

Místo pohotovostní služby

4. duben

Sobota

MUDr. Petr Foltan

Český Herálec, Herálec 81

5. duben

Neděle

MUDr. Petr Foltan

Český Herálec, Herálec 81

6. duben

Pondělí

MUDr. Yvona Chludová

Skuteč, Smetanova 568

U BOTANY

11. duben

Sobota

MUDr. Lubomír Pecháček

Miřetice 31

Zdravotní středisko

12. duben

Neděle

MUDr. Lubomír Pecháček

Miřetice 31

Zdravotní středisko

18. duben

Sobota

MUDr. Tomáš Mrkvička

Proseč u Skutče, Zahradní 240

Zdravotní středisko

19. duben

Neděle

MUDr. Tomáš Mrkvička

Proseč u Skutče, Zahradní 240

Zdravotní středisko

25. duben

Sobota

MUDr. Michael Chlud

Skuteč, Smetanova 568

U BOTANY

26. duben

Neděle

MUDr. Michael Chlud

Skuteč, Smetanova 568

U BOTANY

1. květen

Pátek

MUDr. Eva Konývková

Hlinsko, Nádražní 548

Poliklinika

2. květen

Sobota

MUDr. Libor Bačkovský

Hlinsko, Družstevní 1401

3. květen

Neděle

MUDr. Libor Bačkovský

Hlinsko, Družstevní 1401

8. květen

Pátek

MUDr. Zora Dvořáčková

Hlinsko, Husova 64

9. květen

Sobota

MUDr. Zdena Janovská

Trhová Kamenice, Hlinecká 64

10. květen

Neděle

MUDr. Zdena Janovská

Trhová Kamenice, Hlinecká 64

16. květen

Sobota

MUDr. Hana Mrkvičková

Proseč u Skutče, Zahradní 240

Zdravotní středisko

17. květen

Neděle

MUDr. Hana Mrkvičková

Proseč u Skutče, Zahradní 240

Zdravotní středisko

23. květen

Sobota

MUDr. Eva Krejčí

Krouna 350

24. květen

Neděle

MUDr. Eva Krejčí

Krouna 350

30. květen

Sobota

MUDr. Zdeněk Dvořáček

Hlinsko, Husova 64

31. květen

Neděle

MUDr. Zdeněk Dvořáček

Hlinsko, Husova 64

6. červen

Sobota

MUDr. Josef Cimburek

Skuteč, Tyršova 386

7. červen

Neděle

MUDr. Josef Cimburek

Skuteč, Tyršova 386

13. červen

Sobota

MUDr. Jiří Janovský

Hlinsko, Wilsonova 590

14. červen

Neděle

MUDr. Jiří Janovský

Hlinsko, Wilsonova 590

20. červen

Sobota

MUDr. Yvona Chludová

Skuteč, Smetanova 568

U BOTANY

21. červen

Neděle

MUDr. Yvona Chludová

Skuteč, Smetanova 568

U BOTANY

27. červen

Sobota

MUDr. Eva Konývková

Hlinsko, Nádražní 548

Poliklinika

28. červen

Neděle

MUDr. Eva Konývková

Hlinsko, Nádražní 548

Poliklinika

Pohotovostní služby jsou od 9.00 do 13.00 hodin

Poznámka
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Upozornění pro občany

ČSŽ Miřetice

Obecní úřad Miřetice upozorňuje občany, aby byli obezřetní a nepouštěli si do svých domů osoby,
které neznají a ani nic od neznámých prodejců nekupovali. Opět se
v obci vyskytl případ, že podomní
prodejci napálili důvěřivé občany.
V obci platí zákaz podomního prodeje a nabízení služeb. V případě,
že se u Vás některý z podomních
prodejců nebo osoby, které nabízejí
různé služby nebo zboží objeví, volejte Policii Chrast tel. 601 590 490
nebo OÚ Miřetice tel. 724 180 900,
případně policejní linku 158.

V lednu ZO ČSŽ ve spolupráci s paní Šafránkovou uspořádala besedu
o Číně. Beseda byla velmi zajímavá, ale přišlo se podívat velmi málo místních
lidí i členek svazu žen. Byla to velká škoda.
V březnu jsme společně oslavili svátek žen. Letos na nás čekal malý dárek
a pohoštění. Odměněny byly také ruce našich žen parafínovým zábalem, který byl velice příjemný.
Už se stalo tradicí, že jednou za rok navštívíme Prahu a některé z jejich
divadel. Koncem března jsme společně zhlédli muzikál Mamma Mia. Výlet
se vydařil, počasí bylo příjemné. Někdo se vydal na toulky po Praze, jiní vyplnili svůj čas nakupováním, posezením u kávy apod.
V dubnu nás čeká zájezd na Floru Olomouc, kterého se účastní i ženy
z Miřetic a blízkého okolí. Všechny už jsme natěšené, že spatříme zase tolik
krásy pohromadě, určitě si některou rostlinku zakoupíme a zkrášlíme si byt
či zahradu. Snad nám bude počasí přát i tentokrát.
za ČSŽ Miřetice Mgr. Ivana Modráčková

Diakonie Broumov, sociální družstvo
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
➾ Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky
➾ Obuv – veškerou nepoškozenou
➾ Hračky – nepoškozené a kompletní
➾ Peří, péřové přikrývky a polštáře
➾ Menší elektrospotřebiče – mohou být i nefunkční
➾ Knihy
VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
➾ ledničky, televize, počítače, matrace, koberce
– z ekologických důvodů
➾ nábytek
➾ znečištěný a vlhký textil
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SBÍRKA SE USKUTEČNÍ:
sobota 11. 4. 2015 od 8.00 do 10.00 hodin
neděle 12. 4. 2015 od 14.00 do 16.00 hodin
místo: Miřetice – hasičská zbrojnice
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic,
aby se nepoškodily transportem
Více na www.diakoniebroumov.org,
www.facebook.com/broumovdiakonie
Bližší informace na tel.: 491 524 342, 739 999 112



 

  

MATEŘSKÁ ŠKOLA MIŘETICE
Měsíc březen jsme v mateřské škole zahájili zvesela pohádkou „Beránek z modrého nebe“, se kterou nás
přijelo potěšit divadlo „Viďadlo“. V první jarní den jsme
s dětmi vyhodili do potoka vlastnoručně vyrobenou
„Morenu“, abychom už pro letošek zimu vypudili a vlády se mohla chopit „Vesna“. Tento tradiční rituál zopakujeme pro jistotu ještě jednou při vystoupení na programu
„Otvírání studánek“ na Ležákách, aby už na nás zima
ani po ránu necenila své mrazivé zuby.

Nyní už u nás ve školce prožíváme přípravy a těšení
na Velikonoce. Výroba jarních dekorací a dárečků i přáníček je v plném proudu a užíváme si také dlouhé hraní
venku při prvních jarních slunečních dotecích.
Vám všem přejeme veselé Velikonoce a krásné jaro.
za MŠ Miřetice
Bc. Petra Svatoňová, ředitelka

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MIŘETICE
PŘIŠLO JARO Z DALEKA,
ZIMA UŽ NÁS NELEKÁ,
VENKU ZPÍVÁ SKŘIVAN – KOS,
NEZČERVENÁ ZIMOU NOS.
RUCE NOHY NEZEBOU,
ZIMU MÁME ZA SEBOU.
Těmito několika verši si připomínáme, že opět přichází jaro. Pro mnohé z nás nejkrásnější období roku.
Měsíc březen je první jarní měsíc, a přestože je známé
rčení o tom, jak vlezeme ještě za kamna a v dubnu tam
ještě budeme, jaro je prostě cítit ze vzduchu a jarní výzdoba uvítá i návštěvníky školy.
V tomto čase nás tedy čeká tradiční Otvírání studánek v památníku Ležáky. Děti z mateřské školy, žáci ZŠ
Včelákov a ZŠ Miřetice se symbolicky rozloučí s paní
Zimou a odemknou studánku, čímž pomyslně otevřou
bránu přicházejícímu jaru. Tato akce proběhne v pátek
27. března.
Velmi pěkné pro toto období je i vítání občánků, které proběhlo v sobotu 7. března na obecním úřadě. Tuto
slavnostní chvíli obohatili i naši žáci svým vystoupením.
Věřím, že básničky a písničky o novém přírůstku, o očekávaných starostech a péči a třeba i o narození dvojčat
se všem líbily a přítomné potěšily.
V tomto školním roce se společně se včelákovskou
školou účastníme divadelních vystoupení. V abonmá
bývají během školního roku čtyři představení. Právě tento týden jsme zhlédli pohádku:„O perníkové chaloupce
aneb jenom jako“. Poslední proběhne v měsíci květnu
a snad nezklame očekávání, protože to bude známý příběh o princezně, která měla na čele zlatou hvězdu.
Během celého školního roku si naši žáci zkoušejí
i přípravu jednoduchých jídel. Sejdou se vždy jednou za
měsíc odpoledne a loupají, míchají a ochutnávají. Fantazii se meze nakladou, takže byla vytvořena již řada sladkých i slaných pokrmů, děti si vyzkoušely i známé Tiramisu. Myslím, že na ochutnávku se nejvíce těší rodiče.

S nastupujícím jarem přejeme všem klidné a radostné
chvíle a hlavně žádnou jarní únavu, ale pevné zdraví.
za ZŠ Miřetice
Mgr. Marcela Kubíčková, ředitelka

KNIHOVNA ŠVIHOV

TJ TATRAN MIŘETICE

Malování triček ve Švihově
V sobotu 27. února 2015 se ve švihovském Pohostinství U Kapličky konala akce nejen pro děti s názvem
Malování triček. Tuto akci pořádaly knihovny Švihov
a Miřetice v rámci projektu MAS Hlinecko – Nezapomeňte (se) vrátit, a to ve spolupráci s Pohostinstvím
U Kapličky. Děti měly možnost vytvořit si tričko podle
své fantazie – ať už s použitím připravených šablon pomocí foukacích ﬁxů, zažehlovacích korálků nebo vytvořením vlastního obrázku.

PÁLENÍ ČARODĚJNIC
30. 4. 2015
sportovní areál
Miřetice
bohatý doprovodný program pro nejmenší
občerstvení i hudba
společně se na Vás těší
TJ Tatran Miřetice a SDH Miřetice

UPOZORNĚNÍ
Upozorňujeme, že od 13. 4. 2015 do 29. 8.2015 platí
výlukové jízdní řády z důvodu oprav a uzavření
silnice v Holetíně, viz příloha tohoto oběžníku.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Blahopřejeme k životnímu jubileu
březen
paní Evě Koblížkové z Dachova
panu Vladimírovi Sotonovi z Miřetic
panu Jiřímu Slavíčkovi z Dachova
panu Josefovi Záplatovi z Miřetic
paní Ireně Novákové z Bošova
duben
panu Josefovi Kosteleckému z Dachova

Následně jsme se ve vyrobených tričkách vyfotili,
zahráli si společenské hry a nechyběla ani dětská diskotéka s projekcí na plátně. Tuto vydařenou akci, které se zúčastnilo přes 30 dětí se svými rodiči, prarodiči
či praprarodiči, jsme zakončili symbolickým přípitkem dětským nealkoholickým šampaňským. Všechny
fotky z této akce si můžete prohlédnout na stránkách
www.svihov.eu

Blahopřejeme k narození
syna Filipa Oplíštila,
rodičům Pavlíně a Radkovi Oplíštilovým z Dachova
dcery Veroniky Dejlové,
rodičům Darině Boháčové a Přemyslovi Dejlovi z Miřetic
S lítostí oznamujeme, že zemřel
pan Josef Pilař z Miřetic
Čest jeho památce!

za Knihovnu Švihov Alena Škaloudová
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

