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ZASTUPITELSTVO OBCE MIŘETICE
USNESENÍ č. 27/4/2017
ze zasedání Zastupitelstva obce Miřetice ze dne 26. 4. 2017
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 opravu komunikace
spojující Švihov a Krupínské
Paseky
2.1
2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2. SCHVALUJE
rozpočtové opatření č. 1/2017PH, 67 865 135.64 Kč s DPH
prodej části pozemku p.č. 202/51
v k. ú. Švihov; zaměření prodávané části pozemku si zajistí žadatelé na vlastní náklady, u zaměření bude přítomen zástupce
obce; cena prodávané části pozemku je stanovená na 50 Kč za
1 m2
prodloužení smlouvy o nájmu
nebytových prostor v čp. 126
v Miřeticích uzavřené dne
22. 3. 2010, smlouva se prodlužuje do 31. 8. 2018
prodej pozemku p.č. 683/2
v k. ú. Miřetice u Nasavrk; cena
prodávané nemovitosti je stanovena na 50 Kč za 1 m2
poskytnutí dotace sdružení FOKUS Vysočina, z.ú., 5. května
356, 58001 Havlíčkův Brod,
IČ 15060306, středisko Hlinsko
ve výši 5000 Kč na částečnou
úhradu nákladů na poskytování
služby sociální rehabilitace klientů a uzavření veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí této dotace
poskytnutí dotace FC PUMPA Miřetice, 53955 Miřetice,
IČ 68211562 ve výši 10000 Kč
na částečnou úhradu nákladů
na startovné v soutěži, proná-

jem haly a nákup tréninkových
pomůcek v roce 2017 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace
2.7 poskytnutí dotace ZO ČSV,
53825 Nasavrky, IČ 75108763
ve výši 1000 Kč na částečnou
úhradu nákladů spojených s pořádáním tematického zájezdu
a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace
2.8 poskytnutí dotace ZO SPCCH
Nasavrky, 53825 Nasavrky,
IČ 67438342 ve výši 2000 Kč
na zdravotní cvičení a uzavření
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace
2.9 poskytnutí dotace ZO SPCCH
Nasavrky, 53825 Nasavrky,
IČ 67438342 ve výši 5000 Kč
na částečnou úhradu nákladů
vynaložených na dopravné na
zájezdy členů a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
této dotace
2.10 poskytnutí dotace spolku Divadlo Miřetice, z.s., Miřetice 66,
53955 Miřetice, IČ 05794315 ve
výši 10000 Kč na pořízení a výrobu kostýmů, kulis a rekvizit
v roce 2017 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
této dotace
2.11 poskytnutí dotace ČSOP Záchranná stanice a ekocentrum
Pasíčka, Bor u Skutče 47, 53944
Proseč, IČ 68210965 ve výši
3000 Kč na částečnou úhradu
nákladů na péči o poraněné
volně žijící živočichy a uzavře-

ní veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace
2.12 poskytnutí dotace TJ Tatran Miřetice, 53955 Miřetice,
IČ 15054489 ve výši 200000 Kč
na celkový chod spolku, poplatky za energie, údržbu a drobné
úpravy sportovního areálu v roce 2017 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této
dotace
2.13 poskytnutí dotace Šachovému
klubu NOPO Miřetice ve výši
4000 Kč na částečnou úhradu
nákladů spojených se šachovými soutěžemi a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
této dotace
2.14 z důvodu zachování stávající
výše poplatku za likvidaci odpadu změnu v četnosti svozu komunálního odpadu – nově 1x za
14 dní, a nově svoz bioodpadu
1x za 14 dní pro období 05–10/
2017; v souvislosti s tím uzavření dodatku ke Smlouvě č. O
– 05/2013 na zajištění svozu,
třídění, recyklace a odstranění
komunálního odpadu s Technickými službami Hlinsko, s.r.o.,
Srnská 382, 53901 Hlinsko
2.15 školský obvod mateřské školy
Miřetice, okres Chrudim, Miřetice 13, 53955 Miřetice tvoří
území obce Miřetice
2.16 koupi ideálních 11/12 pozemků
p.č. 219/1, 171/6 a 171/16 v k.ú.
Miřetice u Nasavrk; cena kupovaných pozemků byla stanovena na 100 Kč za 1 m2

ZASTUPITELSTVO OBCE MIŘETICE
3. POVĚŘUJE
3.1 starostu obce písemně jednat
s majiteli pozemků, po kterých
vede komunikace spojující Švihov a Krupínské Paseky ve věci
možnosti odprodeje částí pozemků Obci Miřetice k vyřešení vlastnictví předmětné komunikace

3.2 starostu obce jednat s majiteli
nemovitosti čp. 23 v Krupíně ve
věci vytyčení vlastnické hranice pozemku st. 83 v k.ú. Švihov
mezi pozemky st. 83 a p.p.č.k.
1282 v k.ú. Švihov
3.3 starostu obce ve věci změny
způsobu obsluhy pošty Miřetice
u Hlinska na projekt Pošta Part-

ner vyžádat si od České pošty
s.p., obvod Pardubice co nejpřesnější speciﬁkaci konkrétních nákladů na provoz pošty
Partner v Miřeticích a dále informace o další existenci pošty
v Miřeticích v případě, že nebude získán provozovatel pošty
Partner

USNESENÍ č. 28/5/2017
ze zasedání Zastupitelstva obce Miřetice ze dne 22. 5. 2017
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
2.1
2.2
2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

2. SCHVALUJE
rozpočtové opatření č. 2/2017
rozpočtové opatření č. 3/2017
celoroční hospodaření obce
a závěrečný účet obce Miřetice za rok 2016 včetně zprávy
Krajského úřadu Pardubického
kraje o výsledku přezkoumání hospodaření obce Miřetice,
IČ 00270504 ze dne 15. 2. 2017
s výrokem: bez výhrad
účetní závěrku obce Miřetice
za rok 2016 sestavenou k 31. 12.
2016, s výrokem bez výhrad
výsledek hospodaření obce
Miřetice za rok 2016 ve výši
4 816 603,04 Kč
hospodářský výsledek za rok
2016 příspěvkové organizace
Mateřská škola Miřetice, okres
Chrudim, IČ 70994854 ve výši
120,67 Kč, hospodářský výsledek bude převeden do rezervního fondu
účetní závěrku příspěvkové organizace MŠ Miřetice, okres
Chrudim sestavenou k 31. 12.
2016 s výrokem bez výhrad
hospodářský výsledek za rok 2016
příspěvkové organizace Základní škola Miřetice, IČ 70920834
ve výši 4 670,23 Kč; hospodářský výsledek bude převeden do
rezervního fondu
účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola Miřetice sestavenou k 31. 12. 2016
s výrokem: bez výhrad

2.10 prodej části pozemku p.č. 202/
51 o výměře cca 1200 m2 v k. ú.
Švihov; zaměření prodávané
části pozemku si zajistí žadatelé na vlastní náklady, u zaměření bude přítomen zástupce
obce; cena prodávané nemovitosti se stanovuje na 80 Kč za
1m2; v kupní smlouvě bude zapracována podmínka v případě
převodu další osobě předkupní
právo pro Obec Miřetice a do
2 let od zaregistrování kupní
smlouvy zahájení výstavby rodinného domu
2.11 uzavření smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 100 000 Kč
z Programu obnovy venkova
č. OŽPZ/17/21969 mezi Pardubickým krajem, Komenského
náměstí 125, 53211 Pardubice
IČ 70892822 a Obcí Miřetice
na akci Oprava místní komunikace Švihov
2.12 uzavření investiční smlouvy
o poskytnutí dotace ve výši
250 000 Kč z rozpočtových
prostředků Pardubického kraje
č. OŽPZ/17/21759 mezi Pardubickým krajem, Komenského
náměstí 125, 53211 Pardubice
IČ 70892822 a Obcí Miřetice
na akci Splašková kanalizace
a ČOV Miřetice – DPS
2.13 pronájem cvičební místnosti
v budově čp. 31 v Miřeticích
na provozování podnikatelské
činnosti v oblasti rekondičních,
regeneračních služeb a poradenství v léčebné rehabilitaci
a fyzioterapii; termíny poskytování služeb nesmí narušovat

zdravotní cvičení, které v této
místnosti probíhá ani nesmí kolidovat s termíny poskytování
masérských služeb, pro které
byl již pronájem této místnosti
schválen; cena za pronájem se
stanovuje ve výši 50 Kč za den
provozu, nájemní smlouva se
uzavírá do 31. 5. 2018
2.14 záměr provést zatrubnění příkopu pro svedení dešťové vody
podél silnice II/337 v Miřeticích od objektu čp. 177 k objektu čp. 180
3. VYJADŘUJE SOUHLAS
3.1 Diakonii Broumov, sociálnímu
družstvu, Husova 319, Velká
Ves, 55001 Broumov k provozování projektu Ministerstva životního prostředí „Předcházení
textilního a oděvního odpadu
prostřednictvím rozšířené sběrné sítě kontejnerů“ umístěním
malého kontejneru na stálém
místě v obci Miřetice
4. POVĚŘUJE
4.1 starostu obce provést místní šetření ve věci žádosti o vyjádření
eventuálně o provedení terénní
úpravy na pozemku p.č. 885/3,
k. ú. Švihov u objektu č.ev. 14
v Bošově
4.2 kontrolní výbor provést kontrolu
zřízené příspěvkové organizace
Mateřská škola Miřetice, okres
Chrudim, zejména kontrolu systému stravování v příspěvkové
organizaci, vybírání a placení stravného, vnitřní směrnice
o poskytování stravného

ZPRÁVY – INFORMACE – SDĚLENÍ
ROZPIS POHOTOVOSTNÍCH SLUŽEB STOMATOLOGŮ
III. čtvrtletí 2017
Datum

Den

Jméno a příjmení

Místo pohotovostní služby

Poznámka

1. července

Sobota

MUDr. Lubomír Pecháček

Miřetice 31

Zdravotní středisko

2. července

Neděle

MUDr. Lubomír Pecháček

Miřetice 31

Zdravotní středisko

5. července

Středa

MUDr. Zora Dvořáčková

Hlinsko, Husova 64

6. července

Čtvrtek

MUDr. Zora Dvořáčková

Hlinsko, Husova 64

8. července

Sobota

MUDr. Eva Konývková

Hlinsko, Nádražní 548

Poliklinika

9. července

Neděle

MUDr. Eva Konývková

Hlinsko, Nádražní 548

Poliklinika

15. července

Sobota

MUDr. Hana Mrkvičková

Proseč, Zahradní 240

Zdravotní středisko

16. července

Neděle

MUDr. Hana Mrkvičková

Proseč, Zahradní 240

Zdravotní středisko

22. července

Sobota

MUDr. Michael Chlud

Skuteč, Smetanova 568

U BOTANY

23. července

Neděle

MUDr. Michael Chlud

Skuteč, Smetanova 568

U BOTANY

29. července

Sobota

MUDr. Tomáš Mrkvička

Proseč, Zahradní 240

Zdravotní středisko

30. července

Neděle

MUDr. Tomáš Mrkvička

Proseč, Zahradní 240

Zdravotní středisko

5. srpna

Sobota

MUDr. Petr Foltan

Herálec 81

6. srpna

Neděle

MUDr. Petr Foltan

Herálec 81

12. srpna

Sobota

MUDr. Zdeněk Dvořáček

Hlinsko, Husova 64

13. srpna

Neděle

MUDr. Zdeněk Dvořáček

Hlinsko, Husova 64

19. srpna

Sobota

MUDr. Zdena Janovská

Trhová Kamenice, Hlinecká 64

20. srpna

Neděle

MUDr. Zdena Janovská

Trhová Kamenice, Hlinecká 64

26. srpna

Sobota

MUDr. Eva Krejčí

Krouna 350

27. srpna

Neděle

MUDr. Eva Krejčí

Krouna 350

2. září

Sobota

MUDr. Libor Bačkovský

Hlinsko, Družstevní 1401

3. září

Neděle

MUDr. Libor Bačkovský

Hlinsko, Družstevní 1401

9. září

Sobota

MUDr. Yvona Chludová

Skuteč, Smetanova 568

U BOTANY

10. září

Neděle

MUDr. Yvona Chludová

Skuteč, Smetanova 568

U BOTANY

16. září

Sobota

MUDr. Josef Cimburek

Skuteč, Tyršova 386

17. září

Neděle

MUDr. Josef Cimburek

Skuteč, Tyršova 386

23. září

Sobota

MUDr. Jiří Janovský

Hlinsko, Wilsonova 590

24. září

Neděle

MUDr. Jiří Janovský

Hlinsko, Wilsonova 590

28. září

Čtvrtek

MUDr. Eva Krejčí

Krouna 350

Pohotovostní služby jsou od 9.00 do 13.00 hodin
S ohledem na možnost výměny služeb mezi lékaři, která nám nebyla včas oznámena, nebo nebylo možné již zajistit
její zveřejnění, doporučujeme předem telefonicky ověřit aktuální stav na příslušném stomatologickém pracovišti.

ZPRÁVY – INFORMACE – SDĚLENÍ
SVOZ ODPADU
Zákon o odpadech č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů ukládá původcům odpadu třídit komunální
odpad na složky: papír, sklo bílé a barevné, plasty včetně
PET lahví, kovy, biologicky rozložitelné odpady rostlinného původu, nebezpečné komunální odpady, objemný
odpad a směsný komunální odpad.
Z důvodu zachování stávající výše poplatku za likvidaci odpadu pro občany schválilo zastupitelstvo změnu v četnosti svozu komunálního odpadu – nově 1x za
14 dní a svoz bioodpadu rovněž 1x za 14 dní. Svoz komunálního odpadu bude probíhat v sudých týdnech ve
středu (v místní části Krupín v pondělí), svoz bioodpadu
bude prováděn v lichých týdnech ve středu. Tento systém
svozu bude pokračovat podle potřeby, zřejmě do konce
října kalendářního roku. O ukončení svozu bioodpadu
budou občané informováni.
Kontejnery a popelnice na bioodpad (hnědé barvy)
slouží pouze k likvidaci bioodpadu a nesmí se do nich
vhazovat žádný jiný odpad. Bioodpadem se rozumí: listí,
tráva, plevel, zbytky ovoce, zeleniny, čajové sáčky, kávová sedlina, zbytky rostlin, piliny, dřevní štěpky z větví,
spadané ovoce, hlína z květináčů apod.
Do kontejnerů a popelnic na bioodpad nepatří:
zbytky jídel, jedlé oleje, kosti, maso, kůže, uhynulá
zvířata, exkrementy zvířat, znečištěné piliny a biologicky nerozložitelný odpad.
Pokud se bude v kontejnerech objevovat odpad,
který do nich nepatří, bude obec muset hradit třídění
odpadu, a proto bude nucena zvýšit poplatky za likvidaci odpadu pro celou obec.
Nádoby na bioodpad byly pořízeny z dotačních prostředků Sdružení obcí mikroregionu Hlinecko a pro občany jsou zapůjčovány zdarma. Obec má ještě k dispozici tyto nádoby na bioodpad a zájemci se o ně mohou
přihlásit na OÚ v Miřeticích.
Upozornění
Obecní úřad se znovu obrací na občany s prosbou, aby
v lokalitách, kde jsou nádoby na tříděný odpad, udržovali pořádek a aby odpad vkládali do příslušných kontejnerů a nenechávali ho volně v prostoru okolo kontejnerů. V kanceláři OÚ Miřetice si občané mohou zakoupit
pevné pytle s potiskem TS Hlinsko (6,- Kč/kus). Pokud
je u popelnic nebo kontejnerů odpad v těchto pytlích,
sběrný vůz je odveze spolu s odpadem.
Obecní úřad rovněž doporučuje občanům, aby si pořídili vlastní popelnice na likvidaci směsného komunálního odpadu. Počet kontejnerů na směsný komunální odpad na sběrných místech se už nebude navyšovat. Odvoz
nové popelnice Technickými službami Hlinsko, s.r.o. si
musíte přihlásit v kanceláři OÚ Miřetice.
Děkujeme všem za pochopení a věříme, že nepořádek
kolem kontejnerů na odpad se stane minulostí.

VÝZVA
OÚ Miřetice na základě častých připomínek občanů vyzývá všechny občany obce, majitele rodinných
domů a rekreačních objektů ve všech místních částech obce Miřetice, aby neprováděli činnosti v rozporu s dobrými mravy - práce s použitím motorových sekaček, kos a pil, křovinořezů, rozbrušovaček,
cirkulárek a podobných hlučných přístrojů v období:
neděle a státní svátky.
Věříme, že všichni pochopíte, že i Vaši sousedé
a okolí si chtějí užít klidné dny.
Děkujeme předem za dodržování této výzvy a věříme, že bude dostatečná a obec nebude muset přistoupit k vydání obecně závazné vyhlášky se zákazem těchto hlučných činností.

SDH Miřetice
Novou soutěžní sezónu jsme zahájili účastí v lize jednotlivců 100 m s překážkami v Třemošnici, kde Anička
Rybenská obsadila 8. místo (z celkového počtu 13 soutěžících). Závodnice z řad mladých hasičů se vydaly na
ligu jednotlivců 60 m do Skutče. I tam slavily úspěch.
Leona Ježková obsadila ve své kategorii 22. místo (z celkového počtu 34 závodnic). Ve své kategorii se umístily
Eliška Ťopková na 13. místě a Sára Pejchová na 22. místě (z celkového počtu 34 závodnic). Starší družstvo vyrazilo na soutěž v požárním útoku za hranice našeho kraje. Pohárová soutěž se konala v Kohoutově a naši borci
s časem 19,61 s obsadili 7. místo. Okresního kola hry
Plamen v kategorii dorostenky se zúčastnila Anička Rybenská. Na pardubickém stadionu zvládla svou premiéru
velmi úspěšně a obsadila 3. místo a zajistila si tak postup
do krajského kola, které se bude konat v Moravské Třebové na konci června. V soutěži „Požární ochrana očima
dětí“ získaly postup do krajského kola z 3. místa Leona
Ježková ve výtvarné části a z 1. místa Sára Pejchová v literární části soutěže.

Výjezd naší zásahové jednotky očima dětí – 20. 3. 2017

za SDH Miřetice Ing. Irena Ježková

ZPRÁVY – INFORMACE – SDĚLENÍ
ZO ČSŽ Miřetice
I v letošním roce jsme oslavili svátek žen posezením
u skleničky vína, nechyběla ani péče o naše unavené
ruce, o kterou se postarala paní Čečetková. Před Velikonocemi jsme se učili vytvářet jarní aranžmá pod vedením paní Žampachové. Bylo to již třetí setkání. Protože
se nám všem aranžování zalíbilo, určitě se na podzim
zase sejdeme. Stalo se již tradicí, že navštěvujeme výstavu Flora Olomouc. I letos jsme nechyběli. Počasí nebylo
úplně ideální, ale nechumelilo, nepršelo, dokonce se ukázalo sluníčko, takže to nakonec dobře dopadlo. Přivezli
jsme si nejen nové přírůstky na naše zahrádky, ale také
nové zážitky z výstavy, která byla letos zaměřená do orientálního stylu. Přejeme Všem krásný zbytek jara.
za ZO ČSŽ Miřetice Mgr. Ivana Modráčková

MATEŘSKÁ ŠKOLA MIŘETICE
Máme tu jaro v celé své kráse a děti si příjemné počasí užívají nejraději na naší školkové zahradě. Všichni se
zde mohou naplno vydovádět, hrát fotbal a další míčové
hry, kreslit křídami, vařit a stavět, zdolávat překážky,
běhat, skákat, houpat se, či klouzat, což je doprovázeno
šťastným dětským smíchem, výskotem a švitořením. Jarní počasí využíváme také k delším procházkám do okolní přírody, hrajeme si v lese, na louce, pozorujeme život
na rybníce i potoce, zkrátka jaro nám ve školce dělá samou radost, což dokazuje i veselá jarní výzdoba tvořená
obrázky a výrobky dětí.
V dubnu, kdy se tematicky hodně zaměřujeme na
ochranu přírody a ekologické aktivity, nás ve školce navštívil ekolog a hudebník v jedné osobě s programem
„Bubenická dílna“. Přivezl spoustu hudebních nástrojů,
které vznikly recyklací, a názorně tak dětem předvedl, že se dá vymyslet různé využití pro věci, které by
normálně skončily na skládce. Děti rytmizovaly různé
melodie na bubny z plastových barelů paličkami z tenisových míčků, vyzkoušely si hru na starou valchu, hrnce, či pokličky. Jako chrastidla posloužily dózy od léků
a různých potravin naplněné sypkými materiály. Děti si
rámusení dosyta užily a trénovaly také změnu tempa, či
hlasitosti a reakci na pokyny dirigenta.

Po Velikonocích, během nichž jsme ve školce hodně
zpívali, tancovali, hráli si a tvořili, začal našim předškolákům letošní kurz plavání, na který dojíždějí do
chrudimského bazénu. Oslavili jsme také čarodějnice
tradičním ﬁlipojakubským tanečním rejem v kostýmech
i spoustou soutěží.
V květnu jsme mezi námi při zápisu přivítali budoucí
„školkáčky“, kteří si u nás mohli během dne otevřených
dveří pohrát a vše si se svými rodiči prohlédnout. Ve
školce nás navštívila také oblíbenkyně našich dětí „Srdíčková víla“ s pohádkou Včelka Bambulka, při které se
děti dozvěděly spoustu zajímavostí ze života včel a jejich
významu pro nás i přírodu. Pozvali jsme mezi nás do
všech tříd i rodiny našich dětí a oslavili jsme společně
Den matek i Den rodin. Vydali jsme se také autobusem
do hlineckého multifunkčního centra na pohádku: Princové jsou na draka, která se dětem moc líbila.
O zážitky ze spousty aktivit, které nás do konce školního roku ještě čekají, se s vámi podělíme příště. Užívejte si všichni hřejivých slunečních paprsků a radosti ze
života stejně tak, jako to umí děti.
za MŠ Miřetice Bc. Petra Svatoňová, ředitelka MŠ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MIŘETICE
Ačkoliv se to nezdá, do konce školního roku nám zbývá
poslední jeden měsíc. Dříve než škola zcela osiří, čeká na
nás několik zajímavých aktivit – většina těch tradičních.
Akce na Ležákách, Plamínek, focení, oběd se školní družinou, exkurze Prahy a výstava výtvarných prací s programem. Na konci letošního roku se můžeme těšit i na něco
nového. 20. června navštívíme Hvězdárnu a planetárium
v Hradci Králové. Určitě všichni jsme zvědaví na virtuální průlet Sluneční soustavou a nejen to. Věřím, že budeme
mile překvapeni pestrými a poučnými zážitky.
Nejen akce, které nás čekají, jsou zajímavé, ale i ty, které jsme již prožili a nyní je můžeme hodnotit.
Tou nejočekávanější a možná pro některé i nejobávanější byla škola v přírodě. V rámci jednoduché domluvy s rodiči plánujeme školu v přírodě vždy jednou za dva roky
a snažíme se vybírat různé lokality, abychom poznávali
rozličná místa naší krásné vlasti. Pro tentokrát jsme zvolili
Jánské Lázně, kde jsme si pro náš pobyt vybrali Modrokamennou boudu. Svou fyzickou zdatnost jsme si ověřili
hned po příjezdu. Batožina byla sice převezena, ale my
jsme museli do svého působiště vyšlápnout pěšky a zdolat
nemalý kopec. Tím ale naše výšlapy nekončily. Ještě téhož dne jsme si vše zopakovali, protože jsme se vydali do
údolí lázeňského městečka. Prošli jsme tradiční kolonádu
a hlavně jsme odeslali domů pozdravy všem nejbližším.
Hned druhý den byl naplánován celodenní výlet. Autobusem jsme se přesunuli do Pece pod Sněžkou a malebnými
zákoutími jsme se vraceli zpět. Cestou se nám naskytly

nejen překrásné výhledy daleko do kraje, ale při zdolávání
nejvyššího bodu zlomu jsme si užili i pravou zimní koulovačku. Sněhu bylo dost.
Na další den byly připraveny dvě rozdílné činnosti.
Během dopoledne jsme malovali i vyráběli – na výběr
byly lapače snů, nebo keramické hrnky. Odpoledne bylo
zasvěceno sportovnímu zápolení družstev i jednotlivců.
Závěrečný večer pak probíhal u táboráku. Kromě opékání
buřtů se předváděly i různé „skopičiny“. O velké překvapení se postaral sám Krakonoš. Přišel nás navštívit zcela
nečekaně, poučil nás o tom, jak se máme chovat k přírodě
a dokonce nám přinesl různé pamlsky. I když byla prodloužena večerka, budíček byl časný a netradiční – známá
písnička probudila i ty největší spáče.
Letošní škola v přírodě byla sice o jeden den kratší, ale
věřím, že nezklamala a všichni ji prožili radostně.
Za zmínku dále stojí ležácká výstava a zároveň soutěž
Tajemství ukryté v květech. V aranžmá květů se naše
škola umístila na třetím místě. Na výrobcích se podíleli
všichni žáci školní družiny.
Čestné uznání ve výtvarné soutěži získal také Vašík
Kurfürst, který byl oceněn v Zaječicích za svou práci na
téma – Moje oblíbená hračka.
Všem blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci školy.
Za žáky i zaměstnance školy přeji všem krásné léto.
za ZŠ Miřetice Mgr. Marcela Kubíčková, ředitelka ZŠ

NOHEJBAL MIŘETICE
Nohejbalisté z Miřetic a blízkého okolí se po zimních
měsících, kdy trénovali převážně ve sportovní hale v Nasavrkách, vrátili opět na domovské hřiště za Penzionem
Na Majlantě. Svoji kondici a hru vylepšují každý pátek
odpoledne. Skvělá parta nohejbalistů nejen s radostí pracuje s míčem, ale také pomohla obci vysadit nové stromky a zaslala ﬁnanční příspěvek na pomoc dívence s nemocí motýlích křídel.
V sobotu 6. 5. 2017 nohejbalisté uspořádali turnaj,
kterého se zúčastnilo sedm tříčlenných družstev. Krásná
cena, putovní broušená mísa, potěšila zasloužené vítěze.

Také tradiční jarní nohejbalové soustředění se sportovcům vydařilo a v dobré formě pokračují v letošní sezóně.

DIVADLO ŽIJE! I V MIŘETICÍCH!
Na podzim loňského roku vznikl v Miřeticích ochotnický spolek. Nyní se schází devět herců každý pátek
na divadelních zkouškách. Na jednu z nich jsem se zašla podívat a přináším vám reportáž.
Zkoušet se začíná v 19:30 ve volební místnosti v Pohostinství U Kapličky ve Švihově. Postupně se sejde
většina herců. A co že se vlastně zkouší za hru? „Saturnin od Zdeňka Jirotky. Původně jsem přemýšlel o Loupežníkovi od Karla Čapka. Viděl jsem ho ve skvělém
zpracování Divadla Na Vinohradech, ale pak jsem si říkal, jestli není pro začátek moc těžký a vážný nejen pro
herce, ale i pro diváky. A tak jsem se nakonec rozhodl
pro něco lidového, pro Saturnina, kterého všichni znají.
V roce 2009 vyhrál dokonce i anketu Kniha mého srdce, o nejoblíbenější knihu,“ říká předseda spolku, herec
a také režisér hry, Petr Kurfürst.
Co tedy bylo tím rozhodujícím momentem, začít dělat divadlo? „Vždycky jsem to chtěl zkusit, přidat se do
nějakého spolku. Pak jsem se dozvěděl, že jsou nějací
ochotníci v Hlinsku, ale říkal jsem si, proč jezdit do
Hlinska? A tak jsem si řekl, že pokud se nerozhodnu
teď, tak to budu stále jen odkládat. Nejdřív jsem upravil
a přepracoval scénář a až poté jsem začal shánět lidi,“
vypravuje Petr Kurfürst. Jak dodává, snažil se nejprve sehnat upravený text. Jelikož se ale jedná původně
o román a ne divadelní hru a již upravené texty se mu
nelíbily, rozhodl se, že si text upraví sám.
Nyní je ale čas zeptat se i herců, na jejich motivaci
začít hrát divadlo a na to, jak se jim text učí.
David Trojan (Saturnin): „Loni v září na Cimrmanech ve Skutči jsem si říkal, že by bylo fajn, mít v Miřeticích divadlo. No a za dva týdny přišla nabídka od
Petra. A tak jsem to zkusil. Občas mi dělá problém spisovný text a jeho dodržování.“
Vojtěch Chvojka (Milouš): „Nemám rád, když jsem
jen doma. Rád vystupuji. Účinkuji v divadelním spolku
v Hlinsku a pak jsem viděl plakát na Miřetické divadlo
a bylo to. S textem jsem v pohodě.“
Zdeňka Fantová (teta Kateřina): „Ve školce jsem viděla plakátek. S trémou nebo tak ani problém nemám,
protože jako hasička jsem zvyklá vystupovat. Co potřebuji více trénovat, je skloubení textu s pohybem po
jevišti.“

Ivana Tumpachová (slečna Barbora): „Saturnina mám
ráda, pak jsem viděla letáček a zkusila jsem to. Divadlo
je svět sám pro sebe. Je to únik z všední reality.“
Robert Pešek (dědeček): „Mě k divadlu přemluvila
Ivana, jestli bych nechtěl zaskočit. S divadlem mám už
zkušenosti ze souboru Kvítko v Pohledu.“
Saturnina převedl v roce 1994 na televizní obrazovky režisér Jiří Věrčák. Inspirovali se tímto zpracováním
herci? „ Ano, inspiroval jsem se,“ říká Satrurnin David
Trojan. „Mám rád Milana Lasicu, který hrál postavu
Dr. Vlacha, takže z něho jsem si vzal představu,“ uvádí
představitel Jiří Oulického a režisér Petr Kurfürst.
Jak je na tom technické zázemí souboru? Hudbu si
vzal na starosti Petr, kostýmy obstará Ivana, rovněž tak
i výtvarné zpracování scény. Rekvizity ze dřeva vyrobí
Ivanin švagr.
Zkoušet se začalo v listopadu 2016 a premiéra hry
bude v sobotu 30. září 2017 v sále Pohostinství U Kapličky ve Švihově.
Soubor ochotnického divadla není v Miřeticích poprvé – jak se můžeme dočíst na oﬁciálních webových
stránkách obce Miřetice. Také v osadě Švihov byl
v únoru roku 1923 zřízen divadelní kroužek ochotníků.
Už 18. března vystoupil s první divadelní hrou Štolbova „Vodní družstva“ na jevišti, které zapůjčil divadelní
spolek z Miřetic. S myšlenkou pořízení vlastního jeviště přišel předseda divadelního spolku Josef Hospodka.
Během tří měsíců bylo postaveno jeviště, práce malířské provedl pan Sommer z Chrudimě, kostru zbudoval
kolářský mistr Josef Kudyn. Dne 6. května byla sehrána
první hra na vlastní scéně Stroupežnického „Naši furianti“ a 6. července sehrána Jiráskova „Vojnarka“. Spolek sehrál průměrně čtyři divadelní představení.
Další divadelní soubor fungoval v Bošově. Založen byl 12. března 1923 divadelní spolek ochotníků
„Havlíček“. Dříve se hrálo pod záštitou sboru dobrovolných hasičů, první divadlo bylo sehráno již v roce
1919. Jeviště bylo půjčováno od hostinského v Podlíšťanech. Koncem roku 1923 bylo zakoupeno jeviště
od tělovýchovné jednoty „Sokol“ Miřetice na Majlantě. Kroužek hrál čtyři až pět divadelních představení. (zdroj: www.miretice.cz)

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme všem přátelům a známým, kteří se přišli rozloučit na poslední cestě s panem Jindřichem
Čermákem ze Švihova, dne 13. 4. 2017. Vřele děkujeme za květinové dary, za projevená slova útěchy a za
písemné projevy soustrasti. Velmi pěkně děkuje rodina Čermákova ze Švihova.

POZVÁNKA NA PIETNÍ VZPOMÍNKU
Pietní vzpomínka

k 75. výročí
vyhlazení osady
LEŽÁKY
25. června 2017
Časový program pietní vzpomínky:

08:30 – 09:15 Mše u muzea celebrovaná generálním
vikářem Mons. Josefem Sochou
09:00 – 09:50 Příjezd hostů na parkoviště,
snídaně v restauraci
09:15 – 09:35 Předání Pamětních odznaků
Památníku Lidice v muzeu
09:35 – 09:55 Přesun hostů na seřadiště k věncům
před muzeem
(Čestná stráž současně odchází
k hrobodomům a mlýnu)
09:55 – 10:00 Odchod s věnci k pomníku
„Kniha obětí“ u lomu

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Blahopřejeme k životnímu jubileu
duben
panu Františku Vodrážkovi z Dachova

10:00 – 10:40 Kladení věnců delegacemi u pomníku
„Kniha obětí“

panu Františku Duškovi z Dachova

10:40 – 10:42 Státní hymna

panu Oldřichu Záplatovi z Miřetic

10:43 – 10:50 Čtení jmen zavražděných obyvatel Ležáků
10:50 – 10:55 Přivítání účastníků ředitelkou Památníku
Lidice Martinou Lehmannovou
10:55 – 11:00 Hlavní projev
11:00 – 11:10 Projev předsedy ČsOL Pavla Budinského
11:10 – 11:15 Závěrečné slovo předsedy ÚV ČSBS
Jaroslava Vodičky

paní Boženě Burešové z Miřetic
květen
panu Františku Vodrážkovi z Dachova
panu Františku Duškovi z Dachova
paní Boženě Burešové z Miřetic
panu Oldřichu Záplatovi z Miřetic
Blahopřejeme rodičům k narození

11:15 – 11:20 Vystoupení dětského pěveckého sboru
Radost

dcery Vanesy Koubové z Dachova

11:20 – 11:25 Zapálení Ohně (bez) naděje

S lítostí oznamujeme, že zemřeli

11:20 – 11:25 Seskok vojenských parašutistů
do prostoru u mohyly
11:20 – 11:25 Poděkování účastníkům moderátorkou
a rozloučení

syna Jiřího Maliny z Miřetic

pan Jindřich Čermák ze Švihova
pan Rostislav Pilař z Miřetic
paní Vlasta Polková z Dachova
Čest jejich památce!
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