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MIŘETICKÝ

květen

ZASTUPITELSTVO OBCE MIŘETICE
USNESENÍ č. 6/3/2015
ze zasedání Zastupitelstva obce Miřetice ze dne 13. 4. 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 žádost o převedení pozemku
a ukládá starostovi obce pozvat žadatele na příští zasedání
zastupitelstva obce k dořešení
jeho žádosti
1.2 žádost o narovnání sporných
závazkových vztahů a požaduje
od žadatele doložit listinu, která
prokazuje dobrou víru vydržení
pozemku p.č. 1319/2 v k.ú. Miřetice u Nasavrk
1.3 cenovou nabídku ﬁrmy ELMONT–P s.r.o. Miřetice na rozšíření veřejného osvětlení v Miřeticích k čp. 72
1.4 žádost o provedení opravy cesty
v Krupíně k nově budovaným
rodinným domům
2. SCHVALUJE
2.1 zveřejnit záměr o prodeji části
pozemku p.č. 202/3 (PK) v k. ú.
Švihov cca 2000 m2 žadateli SOU
včelařskému, Včelařskému vzdělávacímu centru, IČ 25946901,
Slatiňanská 135, 53825 Nasavrky;
cena za prodej 50,- Kč za 1 m2, zaměření provede žadatel na vlastní
náklady; prodej se uskuteční až
po obnově katastrálního operátu
katastrálního území Švihov
2.2 provedení malé rekonstrukce
a úpravy bytu č. 4 v domě čp. 66
v Miřeticích vybouráním dvou
nenosných příček
2.3 prodej pozemku p.č. 832/7
v k. ú. Miřetice u Nasavrk o výměře 460 m2; cena prodávaného
pozemku je stanovena na 50,Kč za 1 m2

2.4 prodej pozemku p.č. 950/8 v k. ú.
Miřetice u Nasavrk o výměře
61 m2; cena prodávaného pozemku je stanovena na 50,- Kč za
1 m2
2.5 prodej části pozemku p.č. 352/1,
části pozemku p.č. 351 a pozemek p.č. 353 v k.ú. Havlovice
u Miřetic; zaměření prodávaných částí pozemků zajistí žadatelé na vlastní náklady, u zaměření bude přítomen zástupce
obce; cena prodávaných pozemků je stanovena na 50,- Kč za
1 m2
2.6 prodej části pozemku p.č. 352/1,
části pozemku p.č. 351 a části
pozemku p.č. 937 v k.ú. Havlovice u Miřetic; zaměření prodávaných částí pozemků zajistí žadatelé na vlastní náklady, u zaměření bude přítomen zástupce
obce; cena prodávaných pozemků je stanovena na 50,- Kč za
1 m2
2.7 prodej části pozemku p.č. 885/3
v k.ú. Švihov; zaměření prodávaného pozemku zajistí žadatelka na vlastní náklady, u zaměření bude přítomen zástupce
obce; cena prodávaného pozemku je stanovena na 50,- Kč
za 1 m2
2.8 prodloužení smlouvy o nájmu
pozemku ze dne 22.3.2010 na
pozemek p.č. 851/12 v k.ú. Miřetice u Nasavrk, smlouva o nájmu pozemku se prodlužuje do
31. 3. 2018, ostatní podmínky
smlouvy zůstávají nezměněny

2.9 využít předkupního práva pro
Obec Miřetice zřízeného kupní smlouvou ze dne 17. 10. 2013
v případě, že by kupující chtěli
prodat nebo jinak zcizit pozemek
p.č. 202/8 v k.ú. Švihov na jinou
osobu; v případě, že kupující nezačnou se stavbou na uvedeném
pozemku do dvou let od podpisu
kupní smlouvy, tj. do 17. 10. 2015,
odstupuje Obec Miřetice od uzavřené kupní smlouvy
2.10 uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení
věcného břemene – služebnosti
a smlouvu o právu provést stavbu čís. IP-12-2007238/VB/01
mezi Obcí Miřetice a společností ČEZ Distribuce, a.s. Děčín
2.11 uzavření smlouvy o poskytování odborných služeb č. 110321/
2014 mezi Obcí Miřetice a ﬁrmou AXIOM engineering s.r.o.,
IČ 28855230, Pernerova 168,
53002 Pardubice
2.12 uzavření smlouvy o dílo na akci
Přírodní hřiště Mateřská škola
Miřetice mezi Obcí Miřetice
a ﬁrmou Horticentrum, spol.
s r.o., IČ 46343440, Merhautova 22, Brno
2.13 dodavatele na akci Oprava veřejného osvětlení Dubová – výměna
stožárů a vrchního vedení – ﬁrmu ELMONT – P spol. s r.o., IČ
27506541, 53955 Miřetice 120
celková cena díla je 180060,19 Kč
včetně DPH
2.14 výměnu podlahové krytiny
v čekárně zubní ordinace v Miřeticích, dodavatel Podlahář-

ZASTUPITELSTVO OBCE MIŘETICE
ství Jiří Bíško, Stan 29, 53901
Hlinsko za nabídkovou cenu
16389 Kč včetně DPH
2.15 dodavatele na zhotovení projektové dokumentace na akci
Zatrubnění příkopu – Dubová ﬁrmu ILB prostav s.r.o., IČ
28810180, Havlíčkova 304,
538 03 Heřmanův Městec
2.16 obecně závaznou vyhlášku obce
Miřetice č. 1/2015 o stanovení
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů na území obce Miřetice
2.17 v souladu s § 72 a § 84 odst. 2
písm. n) zákona o obcích a na základě nařízení vlády, kterým se
mění nařízení vlády č. 37/2003
Sb., o odměnách za výkon funkce
členům zastupitelstev s účinností
od 14.4.2015 za výkon funkce
předsedy výboru zastupitelstva
odměnu ve výši 1345,- Kč měsíčně, za výkon funkce člena ve výboru odměnu ve výši 1097,- Kč

měsíčně a za výkon funkce člena
zastupitelstva odměnu ve výši
559,- Kč měsíčně
3. NAVRHUJE
3.1 na základě žádosti zaměřit
v terénu skutečný stav hranic
pozemků p.č. 840, st. 100, p.č.
839/3 a p.č. 1347 v k.ú. Miřetice u Nasavrk a po zjištění případných odchylek a rozdílů jednat dále o směně pozemků mezi
žadatelkou a Obcí Miřetice; zaměření pozemků uhradí jednou
polovinou žadatelka a jednou
polovinou Obec Miřetice
4. NEVYDÁVÁ
4.1 deklaratorní rozhodnutí ve věci
veřejně přístupné účelové komunikace pozemku p.č. 180/24
a p.č. 172/16 v k.ú. Miřetice
u Nasavrk
5. DOPORUČUJE
5.1 majitelům pozemků p.č. 180/24
a 172/16 v k.ú. Miřetice u Na-

ZPRÁVY – INFORMACE – SDĚLENÍ
MO ČRS Miřetice
2. ročník memoriálu Zdeňka Štěpánka
V sobotu 18. dubna 2015 uspořádala MO ČRS Miřetice rybářské závody dospělých. Tento druhý ročník
memoriálu Zdeňka Štěpánka se uskutečnil na rybníku
„Malá voda“ v Ležákách (u muzea).
Celkem 36 účastníků vylovilo 138 pstruhů, 42 línů,
8 kaprů – z nichž největší vážil 3,5 kg a měřil 56 cm, dále
tlouště, cejny a plotice. Vítězem memoriálu se stal p. Vyčichl ml. ze Skutče, kterému patřil putovní pohár i cena dle
vlastního výběru. Druhé místo obsadil Miroslav Šikl ze
Včelákova, který zároveň ulovil největší počet línů a odnesl
si tak i cenu za toto prvenství – dvanáctikilogramovou uzenou kýtu. Na třetím místě byl František Bureš ze Skutče.
V neděli 31. 5. 2015 již od šesté hodiny ranní oslaví
rybáři svátek dětí rybářskou soutěží také na „Malé vodě“
v Ležákách. 17. 5. se mohou mladí rybáři připravit na
tyto závody. Na rybářské chatě je zkušení „dospěláci“
budou cvičit v rybolovné technice.
A co dalšího se u rybářů děje? Podle slov hospodáře ČRS Miřetice Michala Svobody se opravuje výpusť
a splav u rybníku „Komora“, který je z těchto důvodů
odpuštěn na poloviční vodu.
Tak tedy … Petrův zdar!

savrk jednat se stavebním úřadem, MÚ Hlinsko ve věci změny způsobu využití výše uvedených pozemků
6. ZAMÍTÁ
6.1 žádost ﬁrmy Recykling – kovové odpady a.s. zřízení sběrného
místa na kovový odpad
7. POVĚŘUJE
7.1 starostu obce zajistit další cenovou nabídku na rozšíření veřejného osvětlení v Miřeticích
k čp. 72
8. VYDÁVÁ STANOVISKO
8.1 na základě předloženého záměru ve věci vjezdová a vstupní
brána k pozemkům ve vlastnictví a chatě ev.č. 14 v k.ú. Švihov
zastupitelstvo obce Miřetice
souhlasí s variantou A zakreslenou na části geometrického
výkresu, tzn. po hranici pozemku od bodu 2 do bodu 307-11

PŘEHLED SOUVISEJÍCÍCH AKCÍ K 73. VÝROČÍ
LIDICKÉ A LEŽÁCKÉ TRAGÉDIE V ROCE 2015
1. 5. – 30. 6. 2015

Výstava „Sir Barnett Stross“
v Ležákách

7. 5. – 31. 8. 2015

Výstava „Návraty lidických žen“
IN MEMORIAM, Lidice

14. 5. – 17. 5. 2015

Výstava kaktusů a sukulentů
Pod Tribunou, Lidice

18. 6. 2015

Pietní akt u příležitosti 73. výročí
boje parašutistů v kostele
sv. Cyrila a Metoděje v Resslově
ulici, Praha 2

18. 6. 2015

Finále Battleﬁeldu Jana Kubiše

18. 6. 2015

Pietní akt u pomníku válečných
parašutistů a účastníků domácího
odboje, Praha 6 – Dejvice

19. 6. 2015

Výstava „Vzpomínky na Karla
Kněze v Ležákách

19. 6. 2015

Start Memoriálu Karla Kněze od
pomníku v Louce u V.Kostelce

19. 6. 2015

Výstava Genocida a arménské
děti Pod Tribunou, Lidice

Pietní akt u pomníku Karla
Kněze, Louka u Vrbatova
Kostelce

20. 6. 2015

Položení kytice u památníku
lidických horníků na dole Mayrau

Doběh Běhu míru Kladno-Lidice
2015

22. 6. 2015

Vzpomínka na pobyt lidických
žen a jejich dětí v Reálném
gymnáziu Kladno

„Oheň (bez)naděje“, LežákyPardubičky-Lidice-PrahaChelmno

22. 6. 2015

27. ročník štafetového běhu na
trase Dukla-B.Bystrica-JavoříčkoLežáky-Lidice

Pietní akt na počest popravených
obětí heydrichiády u Památníku
„Zámeček“ v Pardubicích

1. 7. – 30. 9. 2015

Výstava „Populační politika
v Protektorátu“,
Pod Tribunou, Lidice

1. 7. – 3. 8. 2015

Výstava „Život v přírodě očima
seniorů“ v Ležákách

11. 7. 2015

Pietní vzpomínka k 72. výročí
vypálení Českého Malína, Nový
Malín

12. 7. 2015

Položení kytice u pamětní desky
lidickým dětem v Thomayerově
nemocnici v Praze 4 – Krči

Pietní vzpomínka k 72. výročí
vypálení Českého Malína, Žatec

1. 9. – 30. 12. 2015

Položení kytice na domě, kde se
narodilo 6 dětí po lidické tragédii,
Praha 10 – Dykova ulice

Výstava putovní
„Návraty lidických dětí“,
IN MEMORIAM, Lidice

1. 9. – 31. 10. 2015

Výstava „Tragédie v ruské
Chatyni“, v Ležákách

16. 6. 2015

Vzpomínka u památníku obětí
heydrichiády před krematoriem
Praha 10 – Strašnice

1. 10. – 30. 12. 2015 Výstava „Historické putování
z Kladna do Prahy“,
Pod Tribunou, Lidice

16. 6. 2015

Pietní vzpomínka, položení
kytice v místě zastřelených 26
lidických občanů, Praha-Kobylisy

1. 11. – 31. 12. 2015 Výstava „Hirošima 1945–2005“,
v Ležákách

21. 5. – 24. 5. 2015

Výstava irisů a kosatců
Pod Tribunou, Lidice

23. 5. 2015

Start 41. ročníku půlmaratónu
Nasavrky-LEŽÁKY-Nasavrky

30. 5. 2015

Zahájení výstavy 43. ročníku
„Mezinárodní dětské výtvarné
výstavy Lidice“ s předáním cen
vítězům soutěže v Lidické galerii

1. 6. – 30. 6. 2015
6. 6. 2015
10. 6. 2015

10. 6. – 13. 6. 2015

11. 6. 2015

Slavnostní vyhlášení výsledků
mezinárodní vědomostní soutěže
„Lidice pro 21.století“ s předáním
cen na zámku Nový hrad v Jimlíně

11. 6. 2015

Vyhlášení výsledků „Oběti
a hrdinové“

12. 6. 2015

Slavnostní koncert „Václava
Hudečka a jeho žáků“ u muzea PL

16. 6. 2015

16. 6. 2015

POZVÁNKA NA VÝSTAVU
Územní sdružení Českého zahrádkářského svazu Chrudim
a Klub Chryzantéma Hlinsko s NKP – Pietní území Ležáky
Vás srdečně zvou do Minigalerie na výstavu

KVĚTY PRO LEŽÁKY
1. ročník výstavy kosatců

22. – 24. 5. 2015
slavnostní zahájení z vystoupením dětí ze ZŠ Miřetice se uskuteční
v pátek 22. května 2015 od 10.00 hodin
otevřeno od 9.00 do 17.00 hodin
Na výstavě se podílejí, přispívají a spolupracují: Památník Lidice, NKP Ležáky, Město Chrudim,
ČZS Chrudim, Klub Chryzantéma Hlinsko, Věra Žampachová, zahradnictví Petr Mikan

INZERCE

BESK spol. s r.o., 503 33 Praskačka 25, okres Hradec Králové
Tel.: 495 588 125, Fax: 495 588 103, E-mail: besk@besk.cz, www.besk.cz
Česká firma BESK, výrobce betonových střešních tašek
s 24 letou tradicí tímto podporuje stavitele ve Vaší obci.
Pokud při objednávce uvedete kód „obec2015“ získáte slevu 5%
navíc ke stávající slevě, kterou nabízíme na základní tašku.
Betonové tašky se vyrábějí ve dvou provedeních a jedenácti barevných odstínech.
BESK super (lesklá)
cihlově červená, višňová, tmavě hnědá, červenohnědá, břidlicově černá a černá
BESK extra (matná)
cihlově červená, višňová, tmavě hnědá, červenohnědá, břidlicově černá
Firma BESK je též schopna zajistit kvalitní a prověřené tesaře, pokrývače a klempíře z Vašeho okolí,
kteří provedou odbornou montáž se zárukou.
Více informací získáte na 603 783 273, 734 817 455 nebo na našich webových stránkách www.besk.cz

MATEŘSKÁ ŠKOLA MIŘETICE
Na konci března si děti ve školce vyzkoušely nový zábavně vzdělávací program „Malá technická univerzita“,
který hravou formou rozvíjí technické a logické schopnosti a je zacílen přímo na věkovou skupinu od tří do sedmi
let. Aktivně a s velkým zaujetím si všechny děti od těch
nejmenších až po předškoláky hrály na stavitele města,
což zahrnovalo zkoumání map, plánování a projektování,
stavbu silnic z velkých puzzlí a budov (policie, hasiči, nemocnice, mateřská škola atd.) ze stavebnice lego. Potom
děti vše překreslovaly do map a získaly diplom s titulem
„Stavitel města“.
Velikonoce jsme letos slavili jen uvnitř ve školce tematickým tvořením a hraním. Tradiční obchůzku s pomlázkami jsme neabsolvovali kvůli nepřízni počasí, které
připomínalo spíše Vánoce. I tak jsme si svátky jara užili
a teplé počasí jsme alespoň přivolávali jarními obrázky
a výrobky.
V dubnu nás navštívila zástupkyně chrudimského ekologického centra Paleta s programem „Jaro“, při němž si
děti zasely semínka, o která se ve školce dál starají, připravily a ochutnaly kopřivový čaj, zahrály si hry a dozvěděly se spoustu informací o jaru, přírodě i zvířátkách.
Také už jsme zahájili letošní plavecký výcvik předškoláků v chrudimském bazénu, který bude závěrečnou lekcí
zakončen v červnu. Teď už se těšíme na nové kamarády,
kteří jsou k nám zváni k zápisu ve středu 29. dubna.
za MŠ Miřetice Bc. Petra Svatoňová, ředitelka MŠ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MIŘETICE
Čas běží a nedá se zastavit a ve školách snad utíká ještě rychleji. Tomuto pocitu snadno podlehnou žáci i učitelé, protože konec školního roku a s ním očekávané letní
prázdniny se nezadržitelně blíží.
Nejenom dokončit potřebné učivo, ale připravit se na
blížící školní aktivity a zdárně tak ukončit další ročník
je úkolem nás všech.
Nejočekávanější akcí, která nás čeká, je škola v přírodě. Pro zahájení jsme vybrali příznačné datum – odjíždíme v den, kdy všechny děti slaví svůj svátek. Od pondělí
do pátku v prvním červnovém týdnu budeme pobývat
někde mezi horskými masívy v Krkonoších na chatě Betyně. Doufejme jen, že se nám vydaří počasí a budeme
absolvovat všechny naplánované výlety – tedy i ten na
naši nejvyšší horu Sněžku.
V nejbližší době se děti velice těší na tradiční pálení
čarodějnic. Ta „vyrobená“ již čeká na svoji poslední cestu, než ji sežehnou plameny hranice na místním hřišti.
Novinkou v našem výčtu akcí je účast v nové ležácké soutěži: Ležáky – poselství ukryté v květech. Připravujeme výtvarné práce s touto tematikou a zároveň
trénujeme vhodné písně a básně na vystoupení, kterým,

pevně věřím, přispějeme k příjemnému zahájení celého
projektu.
S památníkem v Ležákách souvisí i další akce – již
známá a tradiční. Sportovně – vědomostní memoriál
Karla Kněze. To už ale bude opravdu konec školního
roku.
Za všechny žáky a zaměstnance školy přeji všem
maminkám k jejich květnovému svátku pevné zdraví
a mnoho radosti a spokojenosti ze svých potomků.
za ZŠ Miřetice Mgr. Marcela Kubíčková, ředitelka

MUDR. JANA MARELOVÁ
MUDr. JANA MARELOVÁ
Praktická lékařka pro dospělé
Miřetice 187
tel.: 469 344 112
Ordinační hodiny:
Pondělí
07.00 - 07.45 odběry
07.45 - 08.30 objednaní
08.30 - 10.00 akutní
10.00 - 13.00 objednaní
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 18.00

Úterý
objednaní
akutní
objednaní

07.00 - 07.45
07.45 - 08.30
08.30 - 10.00
10.00 - 13.00

Středa
odběry
objednaní
akutní
objednaní

07.00 - 07.45
07.45 - 08.30
08.30 - 10.00
10.00 - 13.00
13.30 - 19.30

Čtvrtek
odběry
objednaní lichý týden
akutní lichý týden
objednaní lichý týden
objednaní sudý týden

07.45 - 08.30
08.30 - 10.00
10.00 - 12.00

Pátek
objednaní
akutní
objednaní

PODĚKOVÁNÍ

SDH MIŘETICE
Zimní přestávka nám uběhla nečekaně rychle. Již tradičně jsme malovali obrázky do výtvarné soutěže „Požární ochrana očima dětí“. Někteří naši svěřenci obsadili
v okresním kole medailová místa:
Tadeáš Pauliš
(kategorie M2 – předškoláci) – 3. místo
Nikola Zlatohlávková a Petra Nela Oplištilová
se ve své kategorii dělí o 3. místo.
Na konci března jsme úspěšně složili odborky. Mladý hasič musí ovládat nejen praktickou část hasičského
sportu, ale musí mít i odborné znalosti.
V současné době trénujeme jednotlivé disciplíny soutěže Plamen. Připravujeme se na okresní kolo, které se
tentokrát bude konat na konci května ve Slatiňanech.
V rámci tréninku se zúčastníme i dalších pohárových
soutěží (v sobotu 25. 4. 2015 jedeme do Skutče).
za SDH Miřetice Ing. Irena Ježková

INZERCE
Nabízím k prodeji velmi pěkný dům 5 + 1 s okrasnou zahradou, s vybavením.
Zn. Miřetice.
Informace: tel.: 727 888 102

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Blahopřejeme k životnímu jubileu
panu Jaroslavovi Duškovi z Miřetic
Blahopřejeme k narození
dcery Kristýny Dobrkovské,
rodičům Pavlíně a Tomášovi Dobrkovským z Bošova
syna Václava Smékala,
rodičům Lucii Ryglové a Petru Smékalovi z Čekova

SDH Miřetice a TJ Tatran Miřetice děkují
všem svým členům, kteří se aktivně podíleli
na přípravě a zdárném průběhu pálení
čarodějnic a zároveň děkují také žákům
a pedagogům ZŠ Miřetice za zhotovení
krásné hadrové čarodějnice.

Blahopřejeme k sňatku
novomanželům Martině a Jiřímu Palečkovým z Miřetic
novomanželům Adéle a Lubošovi Alinčovým z Dachova
S lítostí oznamujeme, že zemřela
paní Libuše Chvojková z Krupína
Čest její památce!
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