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ZASTUPITELSTVO OBCE MIŘETICE
USNESENÍ č. 36/2/2018
ze zasedání Zastupitelstva obce Miřetice ze dne 16. 4. 2018
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 maminek z Bošova o dovybavení dětského hřiště v Bošově
1.2 přednesené diskuzní příspěvky
2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2. SCHVALUJE
prodej pozemku p.č. 173/9 a část
pozemku p.č. 173/3 oddělenou
novým geometrickým plánem
v k.ú. Miřetice u Nasavrk; cena
prodávaného pozemku je stanovena na 50 Kč za 1 m2
prodej části pozemku p.č. 173/3
oddělenou novým geometrickým plánem v k.ú. Miřetice
u Nasavrk; cena prodávaného
pozemku je stanovena na 50 Kč
za 1 m2
pronájem pozemku p.č. 978
v k. ú. Miřetice u Nasavrk o výměře 2651 m2, nájemní smlouva
se uzavírá do 31. 12. 2022, cena
za pronájem se stanovuje na
0,07 Kč za 1 m2
prodloužení veřejného osvětlení
v místní části Švihov za nabídkovou cenu 36 408 Kč včetně
DPH; stavbu provede ﬁrma ELMONT-P s.r.o., 53 955 Miřetice 120
prodej pozemku p.č. 1319/2
v k. ú. Miřetice u Nasavrk o výměře 147 m2; cena prodávané
nemovisti je stanovena na 50 Kč
za 1 m2
prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 1 v 2. nadzemním
podlaží domu čp. 66 v Miřeticích; nájemní smlouva bude

uzavřena do 31. 3. 2019, ostatní podmínky původní nájemní
smlouvy zůstávají nezměněny
2.7 prodloužení nájemní smlouvy
na byt č. 4 v 3. nadzemním podlaží domu čp. 66 v Miřeticích;
nájemní smlouva bude uzavřena do 31. 3. 2019, ostatní podmínky původní nájemní smlouvy zůstávají nezměněny
2.8 uzavření nájemní smlouvy na
vyznačenou část pozemku p.č.
173/2 v k.ú. Miřetice u Nasavrk
(část zahrady); nájemní smlouva bude uzavřená do 31. 3. 2019,
cena pronajímané části se stanovuje na 50 Kč ročně
2.9 poskytnutí individuální dotace
ve výši 10 000 Kč na částečnou úhradu nákladů spojených
s opravou střechy kostela Všech
svatých v Žumberku a uzavření
veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí této dotace; žadatel
Římskokatolická farnost Žumberk, Farská 41, 53 821 Slatiňany, IČ 15054756
2.10 uzavření smlouvy o sdružování
prostředků na nákup výměnného fondu pro knihovny v regionu Chrudim mezi Městskou
knihovnou Chrudim, Filištínská 36, 53701 Chrudim, IČ
049751 a Obcí Miřetice; příspěvek činí 3 Kč na obyvatele obce
(k 31.12.2017 bylo 1282 obyvatel), tj. 3846 Kč
2.11 uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene a dohodu o umístění
stavby č. IV-12-2017115/VB/01

název stavby Miřetice 912/3,
KNN dle předloženého návrhu
2.12 uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. B-04/2016 na zajištění
svozu a uložení biologicky rozložitelného odpadu mezi společností Technické služby Hlinsko,
s.r.o. Srnská 382, 539 01 Hlinsko, IČ 25951611 a Obcí Miřetice dle předloženého návrhu
2.13 závazné ukazatele ﬁnančních
vztahů mezi zřizovatelem Obcí
Miřetice a zřízenými příspěvkovými organizacemi: neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkové organizace Mateřská
škola Miřetice pro rok 2018 je
stanoven ve výši 570 000 Kč,
neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkové organizace
Základní škola Miřetice pro
rok 2018 je stanoven ve výši
360 000 Kč
2.14 rozpočtové opatření č. 1/2018
2.15 celoroční hospodaření obce
a závěrečný účet obce Miřetice za rok 2017 včetně zprávy
Krajského úřadu Pardubického
kraje o výsledku přezkoumání hospodaření obce Miřetice,
IČ 00270504 ze dne 14. 2. 2018
s výrokem: bez výhrad
2.16 účetní závěrku obce Miřetice za rok 2017 sestavenou
k 31. 12. 2017, s výrokem bez
výhrad
2.17 výsledek hospodaření obce
Miřetice za rok 2017 ve výši
8 224 204,34 Kč

ZASTUPITELSTVO OBCE MIŘETICE
2.18 hospodářský výsledek za rok
2017 příspěvkové organizace
Mateřská škola Miřetice, okres
Chrudim, IČ 70994854 ve výši
17 430,40 Kč, hospodářský výsledek bude převeden do rezervního fondu
2.19 účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola Miřetice, okres Chrudim, IČ 70994854
sestavenou k 31. 12. 2017 s výrokem: bez výhrad
2.20 hospodářský výsledek za rok
2017 příspěvkové organizace
Základní škola Miřetice, IČ
70920834 ve výši 5 432,93 Kč;

hospodářský výsledek bude
převeden do rezervního fondu
2.21 účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola Miřetice sestavenou k 31. 12. 2017
s výrokem: bez výhrad
3. ZAMÍTÁ
3.1 prodej části pozemku p.č. 341/4
v k.ú. Miřetice u Nasavrk
3.2 snížení ceny prodávaných pozemků na částku 40 Kč za 1 m2
4. POTVRZUJE
4.1 v souladu s § 166, odst. 3 zákona
č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším

odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, na období
od 1. 8. 2018 do 31. 7. 2024 ve
funkci ředitelky příspěvkové
organizace Základní škola Miřetice, IČ 70920834, 539 55 Miřetice 4 Mgr. Marcelu Kubíčkovou, Radčice 83, 539 73 Skuteč
5. STANOVUJE
5.1 v souladu s ust. § 67 a § 68 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
ve znění pozdějších předpisů,
počet členů Zastupitelstva obce
Miřetice na příští volební období (2018–2022) na 11

USNESENÍ č. 37/3/2018
ze zasedání Zastupitelstva obce Miřetice ze dne 14. 5. 2018
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 pronájem sálu objektu
čp. 88 v Dachově
1.2 výpověď z pracovního poměru zaměstnankyně podanou
k 30. 6. 2018
2. SCHVALUJE
2.1 rozpočtové opatření č. 2/2018
2.2 rozpočtové opatření č. 3/2018
2.3 prodej části pozemku p.č. 155/1
o výměře 2 m2 v k.ú. Miřetice
u Nasavrk, zaměřenou a označenou jako st. 511 v k.ú. Miřetice u Nasavrk; cena prodávaných nemovitostí je stanovena
na 50 Kč za 1 m2
2.4 jakožto zadavatel veřejné zakázky „Miřetice – dopravní automobil“ na základě doporučení
hodnotící komise:
a) výsledky výběrového řízení
b) rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky: MOTO-TRUCK CZ s.r.o., Seifertova
2834/33, 750 02 Přerov; IČ
29460824, nabídková cena
za dílo 1 194 000 Kč včetně
DPH
2.5 směrnici pro nakládání s osobními údaji
2.6 ﬁnancování vyhotovení projektových dokumentací na vo-

dovodní přípojky pro trvale
obydlené objekty v místní části
Krupín
2.7 uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene a dohodu o umístění
stavby č. IV-12-2017316/SOBS
VB/1 mezi společností ČEZ
Distribuce, a.s., Teplická 874/8,
405 02 Děčín IV-Podmokly, IČ
24729035 a Obcí Miřetice
2.8 uzavření Smlouvy o poskytnutí
dotace z Programu obnovy venkova č. OŽPZ/18/22136 mezi
Pardubickým krajem, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice a Obcí Miřetice
2.9 uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové investiční dotace na nový dopravní
automobil pro jednotku sboru dobrovolných hasičů obce
z rozpočtu Pardubického kraje v rámci dotačního program
MV – GŘ HZS ČR – 2018
č. OKŘ/18/21844 mezi Pardubickým krajem, Komenského
náměstí 125, 532 11 Pardubice
a Obcí Miřetice
3. ZAMÍTÁ
3.1 žádost o ﬁnanční podporu Linky bezpečí, z.s, Ústavní 95,
181 02 Praha 8, IČ 61383198

3.2 nabídku společnosti DARUMA spol. s r.o., Zelinářská 10,
301 00 Plzeň na prezentaci obce
Miřetice na panelu multimediálního průvodce v Chrudimi
4. POVĚŘUJE
4.1 starostu obce jednat ve věci výstavby vodovodu v místní části
Krupín o podmínkách zřízení
věcného břemene na pozemku
p.č. 268/2, k.ú. Švihov
4.2 starostu obce prověřit, zda
pozemky nabízené obci k odkupu jsou v územním plánu
obce vedené jako pozemky
určené k zástavbě rodinnými
domky
4.3 starostu obce ve věci opravy
venkovního schodiště u MŠ Miřetice jednat o možném termínu
oprav a o ceně za stavební práce
4.4 starostu obce vyvolat jednání odpovědných zástupců
příspěvkové organizace Památník Lidice, Tokajická 152,
273 54 Lidice, IČ 70886342
a Obce Miřetice ve věci poskytování služeb údržba zeleně v areálu NKP Pietní území
Ležáky

ZPRÁVY – INFORMACE – SDĚLENÍ
Upozornění
Vážení spoluobčané,
znovu se na Vás obracíme s naléhavou prosbou
o udržování pořádku v místech kolem kontejnerů na
odpad. Pokud je to nevyhnutelně nutné, je potřeba
odpad dát do pytlů a důkladně zavázat, aby odpad
nepoletoval kolem.
V místní části Bošov se množí stížnosti občanů
i majitelů rekreačních objektů na umístění velkých
kontejnerů na odpad a na nepořádek kolem nich.
Obec musí kontejnery umístit na pozemcích v majetku obce a kontejnery musí být v takových místech, kde je lze bez problémů vysypat na sběrné vozy
Technických služeb a nepřekážejí bezpečnému provozu na místních komunikacích. Obec jiná vhodná
místa než ta, kde kontejnery jsou, nemá.
Pokud nebude kolem kontejnerů udržován pořádek, sběrná místa se zruší a ke každému objektu si
budou majitelé muset pořídit vlastní popelnice na likvidaci odpadu.
Dále upozorňujeme, že během vegetační sezóny
(cca do konce října) bude fungovat čtrnáctidenní
střídavý svoz odpadů – sudý týden komunální odpad
a lichý týden bioodpad.
Děkujeme za pochopení.
Obecní úřad Miřetice

Upozornění
Vzhledem k praktickým zkušenostem
z letošních jarních svozů objemného a nebezpečného odpadu si Vám dovolujeme předložit několik připomínek:
1. Hromady odpadů i několik dní před svozem.
V letošním roce se opět začaly hromady odpadu na
sběrných místech vyskytovat. Jednak ze strany zákona
o odpadech jsou až do doby odstranění černou skládkou
a jednak dochází k přehrabávaní odpadu různými skupinami lidí a také zvířat (zejména psi), k ukládání nezajištěných nebezpečných odpadů ze strany občanů (tekoucí
odpady ve špatně uzavřených, nebo neuzavřených nádobách), tím dochází k potřísnění ostatních odpadů, dále
může dojít k namočení vlivem deště atd. Při nakládce
pak z odpadů teče různá kapalina, zaměstnanci, kteří
s tím manipulují, jsou potřísněni a mnohdy ani není známo čím. Dochází již k tomu, že zaměstnanci z hygienických důvodů a obav o zdraví odmítají s tímto odpadem
manipulovat. Manipulace s tímto odpadem je mimo jiné
i mnohem náročnější s ohledem na hmotnost.
Žádám Vás proto, abyste neukládali samovolně odpady na svozová místa a tyto hromady netvořili, ale
aby odpady předávali ve stanovenou hodinu přímo na
svozové vozidlo, jak je i stanoveno pro realizaci svozu.

Odpad nebude našimi zaměstnanci sbírán z hromady, zaměstnanci budou pouze přebírat odpad přímo
u svozového vozidla od občanů. Odpad, který nebude
předán přímo u svozového vozidla, nebude odvezen.
2. Množství odpadu – při jarních svozech došlo
k enormnímu nárůstu množství odpadů. Upozorňujeme,
že svoz mobilního a nebezpečného odpadu slouží k likvidaci odpadu z běžného života občanů (v podstatě to,
co vyprodukuje za půlroku od svozu ke svozu, popř. to
co se rozbilo, zničilo, vyměňuje… a pod) Není možné,
aby občané likvidovali odpady např. z objektů po
koupi nebo zdědění, dále aby likvidovali stavební odpady po rekonstrukci objektů – toto není součástí poplatku (logicky není možné, aby sousedé zaplatili moji
rekonstrukci).
3. Pneumatiky – dochází k nárůstu množství pneumatik. Ze zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. ve znění
pozdějších předpisů a dle Vyhl. č. 248/2015 Sb. o podrobnostech provádění zpětného odběru pneumatik jsou
občané povinni předávat pneumatiky v rámci zpětného
odběru nikoliv do svozu objemného odpadu. Není možné, aby bylo v obci 200-400 pneumatik. Příjem pneumatik za první měsíc jarních svozů letošního roku již dosahuje téměř polovinu příjmu pneumatik za loňský rok.
Seznam sběrných míst včetně mapy po republice máte
v odkazu https://www.eltma.cz/sberna-mista.
Pneumatiky již při svozu nebudou odváženy a občané s nimi musí nakládat v režimu zpětného odběru.
4. V poslední době dochází k poklesu výkupních cen
u plastů, kdy se v podstatě dá obchodovat pouze tříděná
a lisovaná PET, o další plastové odpady není zájem a za
jejich likvidaci již musí naše společnost platit. Výkupní
ceny papíru jsou rovněž v současné době několikanásobně nižší. Tyto věci se negativně projevují v ekonomice
naší společnosti, a proto hledáme úspory, aby vývoj cen
v těchto surovinách se co nejméně promítl do cen obcím.
V případě jakýchkoliv dotazů se můžete obrátit
na pracovníky Technických služeb Hlinsko, s.r.o.,
tel.: 469 326 551
Petr Stejskal, jednatel

Kanalizace a ČOV Miřetice – stočné
OÚ Miřetice oznamuje, že k 30. 6. 2018 bude provádět
odečty vodoměrů z veřejného vodovodu a na studních
pro potřeby úhrady stočného do splaškové kanalizace.
Stavy vodoměrů můžete hlásit od 28. 6. 2018 do
2. 7. 2018 na adresu: obec@miretice.cz nebo sms na
tel. č. 724 180 900 (čp. nemovitosti a stav vodoměrů).
U objektů, u kterých nebude mít obec nahlášený stav vodoměrů, budou zaměstnanci obce provádět odečet sami.

MATEŘSKÁ ŠKOLA MIŘETICE
Blíží se konec školního roku a ve školce už jsme toho
spoustu prožili. V dubnu jsme slavili Velikonoce i čarodějnice a přišel mezi nás i kouzelník se svým zábavným
číslem, do kterého zapojil i nadšené děti a lecčemu je
naučil. Mnohá kouzla děti sledovaly s otevřenými ústy
a nejen ony se podivovaly: „Jak je to možné? Jak to udělal?“
V dubnu jsme absolvovali jarní výlet na statek Pohádková zahrada, kde se děti dozvěděly spoustu informací o zvířatech, kterých tu bylo k vidění spousta. Krmili
jsme kozy, ovce, slepice, kohouty, kachny, husy, prasátko
i poníky. Pochovat nebo pohladit jsme si mohli kočku,
psa, králíka, potkana, papouška, želvu i hada. Součástí naší návštěvy pardubické Pohádkové zahrady byla
i ukázka výcviku psa, při které si děti názorně vyzkoušeli své znalosti a dovednosti týkající se péče o zvířátka
a chování k nim.

Naši nejstarší „Motýlci“ se zapojili do soutěže vyhlášené NKP Ležáky „Poselství ukryté v květech“ a za
svou květinovou vazbu získali čestné uznání a tašku plnou cen, které využijí při dalším tvoření, kreslení a malování.
V květnu nám začal letošní předplavecký výcvik, na
který jezdíme do hlineckého bazénu, kde se nám plně
věnují hned tři milé plavčice a učí děti dovednostem
hravým a zábavným způsobem, při němž se děti nenudí
a ani trochu se vody nebojí.

V květnu jsme mezi nás do školky pozvali budoucí „školkáčky“ s jejich rodiči na Den otevřených dveří
u příležitosti zápisu. Oslavili jsme také Den rodin, na
který jsme mezi nás do všech tříd pozvali rodiny školkových dětí a moc děkujeme všem, kteří si na své děti
v tento slavnostní den udělali čas.

V červnu nás čeká fotografování, sportovní den „Plamínek“ připravený pro děti místními dobrovolnými hasiči, výlet do ZOO i slavnostní pasování předškoláků na
školáky s vystoupením dětí a zahájením výstavy dětských prací, na kterou vás všechny zveme 27. a 29. 6. od
8 do 15 hodin. Všechny rodiče, prarodiče i další zájemce
zveme také na další přednášku Mgr. Dany Markové na
téma „Logopedie a grafomotorika, aneb jak předcházet
problémům a poruchám při čtení, psaní a nejen to“, jejíž
účastníci získají nejen zajímavé informace a praktické
náměty, ale také pracovní sešity pro děti. Akce se uskuteční v oddělení Motýlků v úterý 12. června od 16:00.
za MŠ Miřetice Bc. Petra Svatoňová, ředitelka MŠ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MIŘETICE
„Jak ten čas letí“ zpívá se v jedné známé písni. Čas ale
plyne rychle i v běžném životě a nám ve škole snad ještě
rychleji. I když všichni víme, že čas je ten nejspravedlivější dar, který měří všem stejně, ocitáme se na konci
školního roku, ani nevíme jak.
Poslední měsíc před prázdninami je tradičně obdobím
výletů, hodnocení i odměňování za celoroční činnost.
I když nás většina akcí teprve čeká, malé ohlédnutí si
jistě některé události zaslouží.

stanovištích, kde si vyzkoušeli svoje schopnosti a dovednosti v různých oblastech. Šikovnost a dobré znalosti
prokázali opravdu všichni. Přestože si dva předškoláci
na svůj vstup do školy rozvážně počkají, v září bychom
měli přivítat devět nových prvňáčků. Už se na ně moc
těšíme a zároveň děkujeme rodičům za projevenou důvěru, která nás opravdu velice těší, a pevně věřím, že ji
nezklameme. Poděkování patří také všem, kteří nám při
zápisu pomáhali.

Chtěla bych zmínit především zápis budoucích prvňáčků, který jsme s konečnou platností uzavřeli v měsíci
květnu. Všichni zájemci plnili tradiční úkoly na čtyřech

Za zmínku dále stojí ležácká výstava a zároveň soutěž: „Ležáky - poselství ukryté v květech“, která měla
pro letošní ročník podtitul – vazba květin za první re-

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MIŘETICE
publiky. Za vytvořená aranžmá květů získala naše škola
2. místo a odnesla si diplom, čestné uznání a věcné dárky. Na této akci jsme se účastnili nejen jako soutěžící,
ale vyhlášení výsledků jsme zpestřili i malým kulturním
vystoupením. Věřím, že všechny přítomné potěšilo a navodilo atmosféru na další ležácké akce.
Tou nejbližší bude branný závod Memoriál Karla
Kněze, který je pravidelně doprovázen různými ukázkami z vojenské a policejní oblasti. Kromě prohlídky
bojové techniky a zbraní se naši žáci těší na perfektní
výkony policejních psů, kteří dodržováním a plněním
pokynů svého psovoda získávají obdiv všech diváků. Nejen obdiv, ale i respekt si odnášejí i parašutisté, jejichž
seskoky z vrtulníku celou tuto akci pravidelně završují.
Pro letošek je program ještě obohacen! Nejen žáci, ale
i my ostatní se těšíme na ukázkový průlet nadzvukového
letounu Grippen.
Ale to není zdaleka všechno! Než školní lavice zcela
osiří, čeká na nás několik zajímavých akcí – školní výlet, Plamínek, exkurze Prahy, nocování ve škole a výsta-

va výtvarných prací s programem. Závěr školního roku
bude ještě pestrý. O fotograﬁe i případné zážitky se s vámi podělíme zase příště.
Za žáky i zaměstnance školy přeji všem krásné slunné
dny.
za ZŠ Miřetice Mgr. Marcela Kubíčková, ředitelka ZŠ

SOCIÁLNÍ SLUŽBY SENIORŮM PARDUBICE
Sociální Služby Seniorům Pardubice
NNO, poskytovatel sociálních služeb dle zákona č. 108/2007 Sb., provozovatel Dům klidného stáří Pardubice, z.ú.,
IČO: 067 85 107, dat. schránka: br7z8uu, se sídlem Lonkova 510, Polabiny – Pardubice

!!! Nabízí všem BEZPLATNOU službu dovoz léků až domů !!!
Máte recept od Vašeho lékaře? Nemáte čas? Neumožňuje Vám zdravotní stav nákup léků v lékárně?
Odešlete ALFANUMERICKÝ KÓD z e-receptu formou SMS na tel. číslo 607 273 010, nebo požádejte svého lékaře
o zaslání e-receptu na email: ssspce@seznam.cz a my Vám dovezeme léky týž den až k Vašim dveřím.

PIETNÍ VZPOMÍNKA
Pietní vzpomínka

k 76. výročí
vyhlazení osady
LEŽÁKY
24. června 2018
Časový program pietní vzpomínky:

08:30 – 09:15 Mše celebrovaná u muzea
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
09:55 – 10:00 Odchod s věnci k pomníku
„Kniha obětí“ u lomu
10:00 – 10:40 Kladení věnců delegacemi u pomníku
„Kniha obětí“
10:40 – 10:42 Státní hymna

SDH MIŘETICE
Přípravu na květnové kolo hry Plamen jsme zahájili
tréninky na miřetickém hřišti. Od března jsme se scházeli
dvakrát týdně, v pátek a v sobotu, a pilně nacvičovali předepsané disciplíny. V rámci tréninku jsme se zúčastnili pohárové soutěže ve Skutči. Naše družstva starších i mladších
obsadila 17. místa ve svých kategoriích. Máme co zlepšovat! Dvoudenní kolo hry Plamen se konalo na konci května v Chrudimi a ve Slatiňanech. Starší družstvo obsadilo
12. místo z celkového počtu 21 družstev. Mladším hasičům
se tentokrát moc nevedlo a týmové oslabení se projevilo.
I přesto zabojovali a obsadili 17. místo z celkového počtu
24 družstev. První červnový víkend jsme strávili ve Zderazi,
kde jsme stanovali v areálu kamarádů hasičů. Užili jsme si
víkend plný zážitků sportovních i kulturních. V letoším roce
se naše řady rozšířily o mladé hasiče z Klášterce nad Orlicí.
V soutěži „Požární ochrana očima dětí“ v okresním
kole uspěli: Tereza Petružálková – 1. místo v kategorii
ZŠ2, Matěj Pauliš – 3. místo v kategorii M2, Patrik Pauliš
– 1. místo v kategorii K2. Navíc Matěj Pauliš získal za své
hasičské leporelo mimořádnou cenu poroty. Sára Pejchová
soutěžila se svou literární prací, se kterou v okresním kole
získala 3. místo. Slavnostní vyhlášení se konalo v Hasičském muzeu v Kočí. V krajském kole této soutěže uspěla
Sára a získala 2. místo. Svou cenu si převzala na slavnostním vyhlášení na hradě Svojanov. Gratulujeme!
za SDH Miřetice Ing. Irena Ježková

10:43 – 10:50 Čtení jmen zavražděných obyvatel Ležáků
10:50 – 10:55 Přivítání účastníků ředitelkou
Památníku Lidice
10:55 – 11:00 Hlavní projev
11:00 – 11:10 Projev zástupce ČsOL
11:10 – 11:15 Závěrečné slovo předsedy ÚV ČSBS
11:15 – 11:20 Vystoupení pěveckého sboru
Plamen Přelouč
11:20 – 11:25 Zapálení Ohně (bez) naděje
11:20 – 11:25 Seskok vojenských parašutistů
do prostoru u mohyly
11:25 – 11:30 Poděkování účastníkům moderátorkou
a rozloučení
V minigalerii – výstava „Lidičtí muži v boji za svobodu“.
Vstup do výstavních prostor muzea po celý den zdarma.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Dne 25. května 2018 nabylo účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.
dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto
údajů, tzv. GDPR. Ke zveřejňování osobních údajů můžeme přistoupit až poté, kdy sám jubilant udělí obci písemný souhlas se zveřejněním těchto údajů.
Vzhledem k této skutečnosti oznamujeme, že v Miřetickém oběžníku se již nebude objevovat rubrika „společenská kronika“.
V souvislosti s tímto nařízením rovněž oznamujeme,
že i gratulace jubilantům v místním rozhlase podléhají
ochraně osobních údajů a je k nim nutný písemný souhlas jubilanta s jeho vlastnoručním podpisem před vysíláním gratulace v místním rozhlase.
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