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ZASTUPITELSTVO OBCE MIŘETICE
USNESENÍ č. 24/2/2021
ze zasedání Zastupitelstva obce Miřetice ze dne 19. 4. 2021
Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů.
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1. BERE NA VĚDOMÍ
rozpočtové opatření č. 3/2021
rozpočtové opatření č. 4/2021
žádost občanů z Majlantu na
opravu místní komunikace
diskuzní příspěvky
2. SCHVALUJE
prodej části pozemku p.č. 1327/1,
1327/2, 1327/3 v k.ú. Švihov za
obvyklou cenu 50,-/m2
prodej pozemku p.č. 1333/9
a 1333/8 č.p. 42 Bošov v k.ú.
Švihov – cena 50,-/m2
pronájem nebytových prostor
č.p. 126 – provozování služeb pro obyvatelstvo, smlouva
o pronájmu bude uzavřena do
30. 4. 2022
prodloužení smlouvy o nájmu
nebytových prostor č.p. 126 –
provozování služeb pro obyvatelstvo – kadeřnictví; smlouva
o pronájmu bude do 30. 4. 2022
prodloužení nájemní smlouvy
na byt a zahradu – smlouva se
prodlužuje na 1 rok
prodloužení nájemní smlouvy
byt č. 1 v č.p. 66 – smlouva se
prodlužuje na 1 rok
prodloužení nájemní smlouvy
na byt č. 4 v č.p. a užívání zahrady – smlouva se prodlužuje
na 1 rok
prodloužení nájmu pozemku p.č. 343/1 v k.ú. Švihov
– smlouva se prodlužuje na rok
2019, 2020, 2021
prodloužení nájmu nebytových
prostor č.p. 31 ve Švihově,
smlouva se prodlužuje na 1 rok,

platba nájmu proběhne při podepsání smlouvy
2.10 prodej obecního pozemku p.č.
202/4 Krupínské Paseky v k.ú.
Švihov – cena 50,-/m2, zaměření na vlastní náklady žadatele,
u zaměření bude přítomen zástupce obce
2.11 poskytnutí dotace formou darovací smlouvy ve výši 1.000,- Kč
– Český svaz včelařů
2.12 poskytnutí dotace a uzavření
smlouvy ve výši 10.000,- Kč
– SPCCH Nasavrky
2.13 ﬁrmu AZ Optimal na akci
„Multifunkční hřiště“ – stavební
dohled za nejnižší nabídkovou
cenu 139.150,- Kč včetně DPH
2.14 pasport místních komunikací
obce Miřetice
2.15 bezplatný převod kanalizační
stoky v délce 150 m v komunikaci UK 172 do vlastnictví obce
Miřetice
3. ZAMÍTÁ
3.1 žádost Podpory linky bezpečí,
z.s. o ﬁnanční příspěvek
3.2 nabídku právnických služeb
Firmy DAS
4. POVĚŘUJE
4.1 starostu obce k podepsání
Smlouvy ČEZ Distribuce o zřízení věcného břemene č. IV-122020170/VB/01
4.2 starostu obce k podepsání
Smlouvy ČEZ Distribuce o zřízení věcného břemene č. IV-122022330/2
4.3 starostu obce k podepsání
Smlouvy o smlouvě budoucí

a dohodu umístění stavby č. IE12-2007926/SIS/001a
4.4 starostu obce k podepsání
Smlouvy o smlouvě budoucí
a dohodu umístění stavby č. IE12-2007920/VB/001
4.5 starostu obce k podepsání
Smlouvy o smlouvě budoucí
a dohodu umístění stavby č. IE12-2007926/SIS/001b
4.6 starostu obce k podepsání
Smlouvy o smlouvě budoucí
a dohodu umístění stavby č. IE12-2007926/SIS/001c
4.7 starostu obce k podepsání
Smlouvy o smlouvě budoucí
a dohodu umístění stavby č. IE12-2007926/SIS/002
4.8 starostu obce k podepsání
Smlouvy o smlouvě budoucí
a dohodu umístění stavby č. IE12-2007926/SIS/003
4.9 starostu obce k podepsání
Smlouvy o zřízení věcného
břemene a služebnosti č. IV-122020554/V01
4.10 starostu obce k podepsání Smlouvy o podmínkách napojení plynárenského zařízení s ﬁrmou GASNET k objektu č.p. 88 Dachov
4.11 starostu obce k podání žádosti
„O zatřídění místních komunikací“ k příslušnému SSÚ
4.12 starostu obce k podepsání
Smlouvy o zřízení věcného břemene s SÚS v délce 362 m
4.13 starostu obce k podepsání
Smluv o zřízení věcných břemen s občany Krupína, přes
jejichž pozemky vede hlavní
vodovodní řád

ZASTUPITELSTVO OBCE MIŘETICE
USNESENÍ č. 25/3/2021
ze zasedání Zastupitelstva obce Miřetice ze dne 14. 6. 2021
Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů.
1. BERE NA VĚDOMÍ
1.1 žádost občanů Havlovic na
umístění zrcadla – zrcadla jsou
zakoupená, budou nainstalovaná do konce června 2021
1.2 žádost pojízdné prodejny Beruška o ﬁnanční příspěvek na
provoz
1.3 žádost o propachtování pozemků p.č. 341/4, 342/2, 343/16,
428, 464/9, 568/1,722, 725/7,
737/2, 996/3 v k.ú. Miřetice ,
celkem o výměře 71.031 m2
1.4 nabídku na prodej části pozemku p.č. 536/2 v k.ú. Švihov
1.5 diskuzní příspěvky
2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2. SCHVALUJE
účetní závěrku příspěvkové
organizace Mateřská škola
Miřetice, okres Chrudim, IČ
70994854 sestavenou k 31. 12.
2020 v výrokem: bez výhrad
účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola
Miřetice, okres Chrudim, IČ
70920834 sestavenou k 31. 12.
2020 s výrokem: bez výhrad
účetní závěrku obce Miřetice
sestavenou k 31. 12. 2020 s výrokem: bez výhrad
dává souhlas s celoročním hospodařením obce a závěrečným
účtem obce Miřetice za rok
2020, včetně zprávy Krajského
úřadu Pardubického kraje o výsledku přezkoumání hospodaření obce Miřetice s výrokem:
bez výhrad
žádost ZŠ a MŠ o povolení
uzavření MŠ o prázdninách od
19. 7. do 13. 8. 2021

2.6 žádost ZŠ a MŠ o povolení ředitelského volna ve dnech 28. 6.
– 30. 6. 2021 z důvodu zahájení
stavebních úprav
2.7 žádost ZŠ o schválení hospodářského výsledku za rok 2020
ve výši 59.617,88 Kč a jejich
převodu do rezervního fondu,
peníze budou použity na vybavení školy nábytkem; žádost
MŠ o schválení hospodářského
výsledku za rok 2020 ve výši
0,- Kč
2.8 žádost ZŠ a MŠ o povolení výjimky z počtu dětí na školní rok
2021/2022: Sluníčka – 22 dětí,
Motýlci – 27 dětí, Berušky – 16
dětí
2.9 žádost o prodloužení nájemní
smlouvy nebytového prostoru
v č.p. 31 pro kosmetické služby,
smlouva se prodlužuje na 1 rok,
ostatní podmínky smlouvy zůstávají v platnosti
2.10 žádost o odkoupení části pozemku p.č. 850/2 v k.ú. Miřetice, zaměření na vlastní náklady, u zaměření bude přítomen
zástupce obce, cena 50,- Kč/m2
2.11 žádost o odkup pozemku p.č.
465 v k.ú. Miřetice; zaměření
na vlastní náklady, u zaměření
bude přítomen zástupce obce,
cena 50,- Kč/m2
2.12 žádost o pronájem pozemku
p.č. 454 v k.ú. Miřetice o výměře 1391 m2; pronájem na 5 let
s možností výpovědi

2.13 dodatek ke smlouvě na Multifunkční hřiště – navýšení ceny
o 431.007,- Kč bez DPH na
doplnění okapového chodníku
a oplocení
2.14 vybudování zásilkovny dle
předložených podmínek
2.15 plán ﬁnanční obnovy vodovodu
Krupín a Krupínské Paseky na
období 2021 – 2030
2.16 jakožto zadavatel veřejné zakázky na Elektroinstalaci
a podlahy v ZŠ Miřetice schvaluje výsledky výběrového řízení
a rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky: První stavební
Chrudim, a.s. za nabídkovou
cenu 1.179.726,47 Kč s DPH
3. ZAMÍTÁ
3.1 žádost o pronájem bytů ve Švihově

4.1

4.2

4.3

4.4

4. POVĚŘUJE
starostu obce k podepsání I.
Smlouvy o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby – č. IV- 2-2021930/VB/001
starostu obce k podepsání II.
Smlouvy o dílo – Splašková kanalizace Dachov – kanalizační
přípojky č. M 021/026
starostu obce zahájit řízení
s SUS ve věci převodu chodníku v Dachově do vlastnictví
obce Miřetice
starostu obce k podpisu Smlouvy o dílo Rekonstrukce elektroinstalace a podlah v ZŠ Miřetice s ﬁrmou První stavební
Chrudim a.s.

ZASTUPITELSTVO OBCE MIŘETICE
USNESENÍ č. 26/4/2021
ze zasedání Zastupitelstva obce Miřetice ze dne 12. 7. 2021
Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů.
1. BERE NA VĚDOMÍ
1.1 rozpočtová opatření č. 7/2021,
č. 8/2021
1.2 vybudování Zásilkovny u dětského hřiště
1.3 diskuzní příspěvky
2. SCHVALUJE
2.1 technický dozor pro Rekonstrukci rozvodů a podlah ZŠ
Miřetice za navrhovanou cenu
34.500,- Kč bez DPH
2.2 smlouvu o pronájmu vodovodu Krupín, Krupínské Paseky
s ﬁrmou Vodovody a kanalizace Chrudim a.s., Novoměstská
626, 537 01 Chrudim, nájemné
činí 1.211.960,- Kč bez DPH
2.3 zvýšení cen pronájmu bytů
z 35,- Kč/m2 na 50,-Kč /m2
a měsíc

2.4 nájmy z pozemků na zemědělské podnikání 2.000,- Kč/ha
(podnikatel na rok bez ohledu
na druh pozemku)
2.5 pronájem bytu ve Švihově pro
místní občany – 50,- Kč/m2 +
energie a voda
2.6 příspěvek na postiženou Moravu tornádem, a to 50,- Kč na
občana konkrétní obce
3. ZAMÍTÁ
3.1 koupi pozemku p. č. 1353/3
v k. ú. Miřetice o výměře 33 m2
3.2 zřízení solární nabíjecí stanice pro kola a mobily v částce
158.359,96 Kč bez DPH
4. POVĚŘUJE
4.1 starostu obce jednat ohledně
opravy zídky k poště

4.2 starostu obce k podpisu Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu
o umístění stavby č. IV – 122021528/VB/001, Krupín parcela 202/71-SS200 s ČEZ Distribuce a.s.
4.3 starostu obce k podpisu Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene s GASNET,
s.r.o.
4.4 starostu obce zajistit výběrové
řízení – Oprava cesty v Miřeticích
4.5 starostu obce zjistit možnosti
opravy čekárny u hřiště
4.6 starostu obce zajistit kácení vrb
na dětském hřišti
4.7 zastupitelku zjistit postiženou
obec po tornádu k ﬁnanční podpoře od obce Miřetice

USNESENÍ č. 27/5/2021
ze zasedání Zastupitelstva obce Miřetice ze dne 30. 8. 2021
Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů.
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1. BERE NA VĚDOMÍ
odstoupení člena Školské rady
ZŠ a MŠ Miřetice k 31. 8. 2021
zprávy o plnění úkolů z usnesení
rozpočtové opatření č. 10/2021
informace o rekonstrukci prodejny Jednoty Miřetice
diskuzní příspěvky

2. SCHVALUJE
2.1 prodej části pozemku p.č. 202/51
v k.ú. Švihov, cena prodávané
části pozemku je stanovena na
50,- Kč/m2, zaměření si zajistí žadatel na vlastní náklady, u zaměření bude přítomen zástupce obce
2.2 prodej pozemku p.č. 1316/3
a části pozemku p.č. 1316/1
v k. ú. Švihov, cena prodávaných částí pozemků je stanovena na 50,- Kč/m2, zaměření si
zajistí žadatel na vlastní náklady, u zaměření bude přítomen
zástupce obce

2.3 pronájem části pozemku p.č.
155/1 v k.ú. Miřetice u Nasavrk o výměře 2,1 m2 ﬁrmě
Zásilkovna s.r.o., Lihovarská
1060/12, 190 00 Praha 9 – Libeň za účelem umístění, provozu, servisu a případné obměny
automatu sloužícího k vydávání
zásilek (Z-BOX); nájemné se
stanovuje na částku 1.000,- Kč
za kalendářní rok, počínaje dobou instalace a umístění boxu
2.4 uzavření Smlouvy o poskytnutí investiční dotace, evidenční
číslo smlouva OŽPZ/21/73806
mezi Pardubickým krajem
a Obcí Miřetice na akci Splašková kanalizace Dachov (DSP)
ve výši 160.000,- Kč
2.5 uzavření Smlouvy o poskytnutí investiční dotace, evidenční
číslo smlouva OŽPZ/21/73885
mezi Pardubickým krajem
a Obcí Miřetice na akci Vodovod Krupín, Krupínské Paseky
ve výši 3.750.000,- Kč

2.6 uzavření Příkazní smlouvy
mezi Obcí Miřetice a firmou
Stavební poradna spol. s.r.o.,
Průběžná 2521/48, 37004
České Budějovice ve věci zajištění zadávacího řízení na
akci Splašková kanalizace
Dachov
2.7 uzavření Smlouvy o uzavření
budoucí smlouvy o připojení
odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě se společností ČEZ Distribuce, Děčín-Podmokly, Teplická 874/8
pro zařízení ke kanalizaci Dachov
2.8 uzavření Smlouvy o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-2022013 se společností ČEZ Distribuce, DěčínPodmokly, Teplická 874/8 pro
Miřetice, Dubová ppč. 302/1svod+knn

ZASTUPITELSTVO OBCE MIŘETICE
2.9 nového zástupce Obce Miřetice
ve Školské radě ZŠ a MŠ Miřetice s účinností od 1. 9. 2021
2.10 rozpočtové opatření č. 11/2021
– ve schváleném rozpočtu pro
ZŠ převod z položky „opravy
a údržba“ na „neinvestiční příspěvek s vypořádáním“ a převod z položky „pořízení dlouhodobého majetku“ na „investiční příspěvek s vypořádáním“
3. POVĚŘUJE
3.1 starostu obce podpisem Smlouvy pro umístění Z-Boxu a spolupráci při jeho provozování
s ﬁrmou Zásilkovna s.r.o., Lihovarská 1060/12, 190 00 Praha 9 – Libeň
3.2 starostu obce podpisem Smlouvy o poskytnutí investiční dotace, ev. číslo smlouvy OŽPZ/21/
73806 s Pardubickým krajem na
Splaškovou kanalizaci Dachov

3.3 starostu obce podpisem Smlouvy o poskytnutí investiční dotace, ev. číslo smlouvy OŽPZ/21/
73885 s Pardubickým krajem
na Vodovod Krupín, Krupínské
Paseky
3.4 starostu obce podpisem Příkazní smlouvy s ﬁrmou Stavební
poradna spol. s.r.o., České Budějovice ve věci zajištění zadávacího řízení na akci Splašková
kanalizace Dachov
3.5 starostu obce podpisem Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy
o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční
soustavě se společností ČEZ
Distribuce, a.s. pro zařízení ke
kanalizaci Dachov
3.6 starostu obce podpisem Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu
o umístění stavby č. IV-12-

2022013 se společností ČEZ
Distribuce, Děčín-Podmokly,
Teplická 874/8 pro Miřetice,
Dubová ppč. 302/1- svod+knn
4. REVOKUJE
4.1 v části schvaluje body 1.3 a 1.5
usnesení č. 26/4/2021 ze dne
12. 7. 2021 a nově
4. SCHVALUJE
4.2 a) zvýšení ceny pronájmu bytů
z 35,- na 50,- Kč za 1m2
a měsíc s účinností od 1. 9.
2021 u nájmů na dobu určitou, u nájmů bytů na dobu
neurčitou s účinností od 1. 1.
2022
b) pronájem bytů ve Švihově
pro místní občany 50,- Kč za
1m2 a měsíc + energie a voda s účinností od 1. 9. 2021

ZPRÁVY – INFORMACE – SDĚLENÍ
Miřetice – první v České republice

Poděkování

V pondělí 13. září 2021 se v Miřeticích uskutečnilo umístění „Kamenů zmizelých“ členů
rodiny Krausových, kteří byli nacisty deportováni a poté zavražděni v koncentračním táboře
v Osvětimi. Na devadesát tisíc kamenů zmizelých
se již nachází po celé Evropě. V České republice jich je ve městech už několik stovek. Miřetice
jsou první vesnice v naší republice, kde byly kameny zmizelých umístěny. Tři kameny členů rodiny se nacházejí v blízkosti domu č.p. 1, kde Jiří
s Martou a synem Zdeňkem bydleli.

Děkujeme našim spoluobčanům za dobře odvedenou práci při opravě čekárny po škodách,
které způsobila kombinace nepřízně počasí a stará vrba.

Oznámení

Poděkování patří rodině Netolických, která ﬁnančně přispěla na pořízení těchto kamenů,
takzvaných Stolpersteine, o které se má „zakopnout“ a které mají přimět kolemjdoucí zastavit se
a vzpomenout si na oběti nacistického režimu.

V místních částech Bošov a Krupín – Krupínské Paseky byla vybudována nová dětská hřiště
v rámci akce „U nás v obci Miřetice, bude o dvě
nová hřiště více!“. Náklady na vybudování obou
dětských hřišť se vyšplhaly na 629 684 Kč. Částka
byla uhrazena částečně z rozpočtu obce a částečně z dotace ve výši 440 778 Kč, kterou poskytlo
Ministerstvo pro místní rozvoj v rámci Podpory
rozvoje regionů.

Výzva

Oznámení

Opět se na občany obracíme s prosbou, aby
své záležitosti na OÚ Miřetice vyřizovali pouze v úředních dnech (pondělí a středa od 8:00 do
12:00 a 13:00 do 17:00). Děkujeme za pochopení.

Spoluobčané z Krupína a Krupínských Pasek
se již mohou připojovat na nový vodovod. Bližší informace získají u Vodárenské společnosti
Chrudim, a.s., tel.: 844 114 455.

ZPRÁVY – INFORMACE – SDĚLENÍ
Pracovní nabídka

Uzavírka komunikace v Ležákách

Obec Miřetice přijme na plný úvazek zaměstnance na údržbu zeleně. Podmínkou je řidičské
oprávnění skupiny B (řidičské oprávnění skupiny
T výhodou). Nástup možný ihned.

Upozorňujeme návštěvníky, že od 12. 8. 2021
dojde k úplné uzavírce silnice III/337 73 mezi obcemi Dachov a Dřeveš, což jsou oba příjezdové
směry do Památníku Ležáky.
Pro návštěvníky PAMÁTNÍKU Ležáky bude
od 12. 8. do 31. 8. 2021 vyhrazeno parkoviště viz.
přiložený plánek. Objízdná trasa od Hlinska je
vedena po silnici II/355 Dřeveš – II/337 Louka
– II/337 Miřetice.
Z důvodu zajištění bezpečnosti návštěvníků
a silničního provozu bude muzeum Památníku
Ležáky od 1. 9. 2021 do 31. 12. 2021 uzavřené.
Děkujeme za pochopení.
Tamara Hegerová, Památník Lidice/Ležáky

Volby do Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České
republiky vyhlásil prezident České republiky svým rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 611/
2020 Sb.
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021
od 14:00 hodin do 22:00 hodin a v sobotu 9. října
2021 od 8:00 hodin do 14:00 hodin.
Voličem je státní občan České republiky, který nejpozději 9. října 2021 dovrší věku 18 let.
Hlasování do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
proběhne ve stálých volebních okrscích na území České
republiky.
Hlasování proběhne i ve zvláštních volebních okrscích
v zahraničí. Volič v zahraničí hlasuje na zastupitelských
a konzulárních úřadech České republiky, s výjimkou
konzulárních úřadů vedených honorárními konzulárními úředníky. Voliči, kteří budou hlasovat v zahraničí na
zastupitelských úřadech, budou volit kandidáty z Ústeckého kraje, hlasovací lístky obdrží ve volební místnosti.
Hlasování na území obce Miřetice proběhne na obvyklých místech v Miřeticích v zasedačce OÚ čp. 66
a ve Švihově v budově Pohostinství čp. 29
PROKÁZÁNÍ TOTOŽNOSTI
Volič musí ve volební místnosti prokázat svou totožnost a státní občanství České republiky
• platným občanským průkazem,
• platným cestovním, diplomatickým nebo služebním
pasem České republiky anebo cestovním průkazem.
Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky potřebným dokladem, nebude
mu hlasování umožněno.

Volič může požádat obecní úřad příslušný podle místa trvalého pobytu o vydání voličského průkazu ode dne
vyhlášení voleb.
Žádost lze podat:
Osobně do 6. října 2021 do 16:00 hodin; volič se
dostaví na úřad, prokáže svoji totožnost a úřad o žádosti
učiní úřední záznam.
O voličský průkaz lze osobně požádat na OÚ Miřetice, Miřetice 66 (tel. 469 344 187)
Podáním v písemné nebo elektronické podobě s doručením úřadu do 1. října 2021
• na listině opatřené úředně ověřeným podpisem voliče, nebo
• v elektronické podobě prostřednictvím datové
schránky voliče
Úřad vydá voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede
dnem voleb, tj. 23. září 2021. Předá jej osobně voliči
nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným
podpisem voliče, nebo jej voliči zašle. Voličský průkaz
lze zaslat na základě žádosti voliče i na adresu zastupitelského úřadu, kde bude voličský průkaz předán a následně může volič přistoupit k hlasování.
Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu NELZE vydat duplikát.
HLASOVÁNÍ VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ

HLASOVÁNÍ NA VOLIČSKÝ PRŮKAZ

Hlasování je možné:

Voličský průkaz

• na základě zápisu do zvláštního seznamu voličů
(v případě dlouhodobějšího pobytu).

Volič, který se nebude zdržovat v době voleb ve volebním okrsku v místě svého trvalého pobytu, může hlasovat na voličský průkaz v jakémkoliv stálém volebním
okrsku na území České republiky nebo ve zvláštním volebním okrsku v zahraničí.

Voliče by měla o možnosti zápisu do zvláštního seznamu voličů informovat správa příslušného zdravotnického zařízení.
• na základě voličského průkazu

ZPRÁVY – INFORMACE – SDĚLENÍ
ROZPIS SLUŽEB STOMATOLOGŮ
I. čtvrtletí 2021
Datum

Den

Jméno a příjmení

Místo pohotovostní služby

Poznámka

2. října

Sobota

MUDr. Eva Krejčí

Krouna 350

3. října

Neděle

MUDr. Eva Krejčí

Krouna 350

9. října

Sobota

MUDr. Hana Mrkvičková

Proseč, Zahradní 240

Zdravotní středisko

10. října

Neděle

MUDr. Hana Mrkvičková

Proseč, Zahradní 240

Zdravotní středisko

16. října

Sobota

MUDr. Eva Konývková

Hlinsko, Nádražní 548

Poliklinika

17. října

Neděle

MUDr. Eva Konývková

Hlinsko, Nádražní 548

Poliklinika

23. října

Sobota

MUDr. Michael Chlud

Skuteč, Smetanova 568

U BOTANY

24. října

Neděle

MUDr. Michael Chlud

Skuteč, Smetanova 568

U BOTANY

28. října

Čtvrtek

MUDr. Libor Bačkovský

Hlinsko, Družstevní 1400

30. října

Sobota

MUDr. Tomáš Mrkvička

Proseč, Zahradní 240

Zdravotní středisko

31. října

Neděle

MUDr. Tomáš Mrkvička

Proseč, Zahradní 240

Zdravotní středisko

6. listopadu

Sobota

MUDr. Zdeněk Dvořáček

Hlinsko, Husova 64

7. listopadu

Neděle

MUDr. Zdeněk Dvořáček

Hlinsko, Husova 64

13. listopadu

Sobota

MUDr. Zuzana Hejlová

Skuteč, Smetanova 315

14. listopadu

Neděle

MUDr. Zuzana Hejlová

Skuteč, Smetanova 315

17. listopadu

Středa

MUDr. Jiří Janovský

Hlinsko, Wilsonova 590

20. listopadu

Sobota

MUDr. Petr Foltan

Herálec 81

21. listopadu

Neděle

MUDr. Petr Foltan

Herálec 81

27. listopadu

Sobota

MUDr. Libor Bačkovský

Hlinsko, Družstevní 1400

28. listopadu

Neděle

MUDr. Libor Bačkovský

Hlinsko, Družstevní 1400

4. prosince

Sobota

MUDr. Jiří Janovský

Hlinsko, Wilsonova 590

5. prosince

Neděle

MUDr. Jiří Janovský

Hlinsko, Wilsonova 590

11. prosince

Sobota

MUDr. Michael Chlud

Skuteč, Smetanova 568

U BOTANY

12. prosince

Neděle

MUDr. Michael Chlud

Skuteč, Smetanova 568

U BOTANY

18. prosince

Sobota

MUDr. Tomáš Mrkvička

Proseč, Zahradní 240

Zdravotní středisko

19. prosince

Neděle

MUDr. Tomáš Mrkvička

Proseč, Zahradní 240

Zdravotní středisko

24. prosince

Pátek

MUDr. Josef Cimburek

Skuteč, Tyršova 386

25. prosince

Sobota

MUDr. Tomáš Mrkvička

Proseč, Zahradní 240

26. prosince

Neděle

MUDr. Lubomír Pecháček

Miřetice 31

Zdravotní středisko

Stomatologické 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 NEBEZPEČNÉHO ODPADU
SOBOTA 9. ŘÍJNA 2021
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 !!!

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA MIŘETICE
S nadcházejícím létem a sílícími zážitky ve školce
jsme si uvědomili, že vyměřený společně strávený čas
školního roku se blíží ke konci.
V červnu jsme si s dětmi užili Mezinárodní den dětí.
Krásný den plný pohádkových bytostí, karnevalových
kostýmů, her, soutěží a překvapení.

,,Tú, tú, tú, auto už je tu…“. Dlouho očekávaný den
školního výletu. Na konec školního roku jsme si pro děti
naplánovali výlet do Slatiňan – Švýcárny, muzea starokladrubského koně s programem, dětskou hernou, interaktivní zahradou, výšlapem na Kočičí hrádek a procházkou městským parkem.
,,Indiánské léto“, tak jsme nazvali letošní pasování předškoláků na školáky. Slavnost na školní zahradě
s programem a v kostýmech indiánů si užily nejen děti.
Za splnění úkolů děti obdržely pera, kterými zaplnily indiánské čelenky. Poté s rituály zakončily svůj program,
dostaly diplomy, dárky. Spolupráce s rodiči, učiteli základní školy a zástupci obecního úřadu byla pro všechny
přínosem.

Po týdnu se děti bavily na školní zahradě při hodině
polytechnické výuky s paní Makovskou. Trocha teorie
o přírodě, stromech a výrobě dřevěných hraček a stavebnic. Následovala praktická ukázka práce se stavebnicemi
a poté hra, kdy děti zapojily vlastní fantazii, tvořivost,
kreativitu a schopnost spolupracovat. Jedna stavebnice
Univerzum, nám za podpory MAS Hlinecko, byla k velké radosti darována.
Letní prázdniny utekly jako voda.
V září jsme se sešli ve voňavých, nazdobených třídách v pěkných počtech s optimistickou náladou a těšily
se z plánů na první měsíce nového školního roku 2021/
2022.
Od počátku se děti adaptovaly na nové prostředí a navazovaly kamarádské vztahy.
Již v druhém týdnu jsme si užili pokračování zábavné
polytechnické výuky s novou dřevěnou variabilní stavebnicí.
V říjnu nás čeká logopedická depistáž v mateřské škole s odbornicí na logopedii.
Nově návštěva včelaře s krásným poučným, praktickým programem pro děti předškolního věku.
Ke konci měsíce nás čeká po dlouhé covidové přestávce hudební představení Víly Srdíčkové s pohádkou
O kouzelné hrušce.
Těšíme se na aktivity spojené s tradicí posvícení
a všeho dobrého co nám podzim přinese.
Přejeme dětem a čtenářům hodně zdraví a elánu do
nadcházejícího období.
za MŠ Alena Vodrážková, učitelka MŠ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA MIŘETICE
Léto ve škole bylo tentokrát pracovní. Dětský smích
a křik vystřídaly sbíječky a stavební ruch. Ale vezmu to
od začátku.
Vysvědčení bylo rozdáno už v pátek 25. června. Žákům začaly po dalším covidovém roce velké prázdniny
o tři dny dříve. V pondělí 28. června nastoupili řemeslníci a začali zvelebovat školu. Úkol to byl nesnadný: během dvou letních měsíců provést kompletní rekonstrukci
elektroinstalace, na chodby a schody položit nové podlahové krytiny, vymalovat a uklidit.

To ale nebylo všechno! V loňském roce jsme připravili projekt Vybudování multifunkční učebny, který byl
odsouhlasen a schválen, 95 % dotace bude poskytnuto
z fondů EU a 5 % zaplatí zřizovatel. Spočíval v tom, že
se zbourá příčka mezi počítačovou učebnou a kabinetem
a v tohoto prostoru vznikne nová učebna, kde bude probíhat především výuka informatiky, anglického jazyka
a přírodovědy. Součástí projektu je i vybudování bezbariérového WC a pořízení schodolezu pro tělesně postižené děti, aby naše škola byla bezbariérová.
Po náročném létě máme novou školu, krásnou nejen
na pohled z ulice a zahrady, ale i zevnitř. Září novými
barvami, voní novotou a novým nábytkem. Do budovy
se vstupuje přes čistící zónu, která je i u vstupu do zahrady. Na chodby jsme žákům pořídili nové šatní skříňky
v jasných pastelových barvách. Přibyla nová žákovská
knihovna, která bude sloužit žákům, aby mohli rozvíjet
čtenářskou gramotnost. Nový nábytek byl pořízen i do
školní družiny. V patře jsou skříňky pro starší žáky 4.
– 5.ročníku a nová multifunkční učebna.
V nové učebně je interaktivní dotykový panel 75“
s ozvučením, 14 žákovských míst v lavicích a 12 míst
u počítačů a notebooků. V dobíjecí skříni se dají nabíjet
nejen nové notebooky, ale i 10 tabletů, které žáci běžně
používají v hodinách. Ve vestavěných skříních jsou nové
pomůcky na hodiny přírodovědy včetně kostry člověka
v životní velikosti. Díky projektu jsme mohli nakoupit
nové učebnice na anglický jazyk pro všechny ročníky.

Nová elektroinstalace ani podlahy na chodbách by se
neuskutečnily nebýt významného příspěvku našeho zřizovatele Obce Miřetice z jejich rozpočtu. Děkujeme.
Chtěla bych také touto cestou moc poděkovat zaměstnancům ZŠ, že zvládli v šibeničním termínu přichystat
a uklidit školu, abychom mohli 1. září otevřít, a vůbec
všem, kdo se podíleli na rekonstrukci. Všechny práce
a termíny se protáhly, bylo to opravdu hodně náročné.
Díky.
za ZŠ Mgr. Kristýna Zadrobílková, ředitelka školy

RODINA KRAUSOVA MIŘETICE
Osud rodiny Krausovy je úzce propojen s auerspergským panstvím. Život Židů ještě v první polovině
19. století významně ovlivňovaly regulační, fakticky protižidovské zákony. Jejich volný pohyb, vlastnictví nemovitostí, možnosti práce a studia byly omezeny. Byli proto do značné míry vázáni ke „své“ vrchnosti, která jim
tyto mantinely podle své vůle mohla značně uvolnit, či
utáhnout. Aueršperkové podle všeho židovské rodiny na
svých panstvích spíše podporovali, dokázali v nich rozpoznat ekonomický přínos pro vlastní podnikání. Když
proto sledujeme pohyb rodiny Krausových, zjistíme, že
se stěhovali v rámci majetku tohoto panství.
Zakladatel zdejší rodiny byl Hynek/Ignatz/Kraus
(1845–1928) s chotí Barborou (1844–1931). Hynek se
do Miřetic přiženil k rodině své manželky. Hynek se
narodil v Setějovicích, vesnici nedaleko Dolních Královic, což bylo centrum panství rodu Trautsonů. Tento rod
v roce 1775 vymřel po meči a poslední dědic Jan Vilém
Trautson proto přenesl před svou smrtí dědictví svých
statků na svého vnuka Karla z Auerspergu. Hynek Kraus
se tedy narodil na dalším auersperském panství. Jeho nevěsta Barbora Bocková se narodila v Chrašicích, její otec
zde provozoval vinopalnu. Ve stejné době, v 70. letech
19. století, provozuje panskou vinopalnu v Miřeticích
čp. 5-6 jako nájemce rodina Josefa Bondyho a jeho ženy
Pauliny, také rozené Bockové. Neznáme přesnou příbuzenskou vazbu mezi Barborou a Paulinou, aleje vysoce
pravděpodobné, že se jednalo o blízké příbuzné. Spojují
se nám tu tedy osudy 3 židovských rodin, rodiny Bondyů
a Bocků se obě věnují stejné činnosti – vinopalnictví,
a Hynek Kraus nejprve začíná na nasavrckém panství
v roli správce statků, v 80. letech se pak do stejného typu
obživy, výroby likérů a obchodu s nimi pouští i on sám.
Když sledujeme pohyb jejich rodiny Krausových podle toho, kde se jim narodily děti, zjišťujeme, že nejstarší
dcera Karolína se narodila v roce 1870 v Miřeticích,
druhý syn Josef v roce 1875 v Orli, třetí syn Emil (*1877)
a čtvrtý syn Jiří (*1881) pak ve Smrčku. Všechno to
byly vesnice, které patřily do nasavrckého panství. V roce 1884 se Krausovi trvale usadili v Miřeticích v čp. 1.
Hynek Kraus zde provozoval výrobu a prodej lihovin.
Zajímavostí je, že domek čp. 1 jim nepatřil, vlastnila ho
Paulina Bondyová, což je další doklad o vzájemné příbuzenské provázanosti rodin.
Odtud se v roce 1907 přestěhovali Hynek s Barborou
do Slatiňan, spolu se svou zdejší služkou Marií Červinkovou. Ve Slatiňanech se Krausovi usadili v domě
čp. 215. Tento dům v dnešní ulici Vítězství byl postaven
o pouhé tři roky dříve slatiňanským stavitelem Antonínem Tesařem. Není ani známo, čím se ve Slatiňanech
Hynek Kraus zabýval, můžeme se domnívat, že už tu
byl „na důchod“. Ve Slatiňanech také v roce 1920 získali
Hynek a Barbora Krausovi domovské právo.

Hynek / Ignatz / a Barbora Krausovi
V Chrudimi na židovském hřbitově si Krausovi pořídili hrobku, a zde byli oba později pochovám – Hynek
zemřel v roce 1928, jeho žena Barbora pak v roce 1931.
V domku čp. 1 v Miřeticích zůstal jako majitel výroby lihovin Krausovic nejmladší syn Jiří. Ten se zde
usadil s manželkou Martou, rozenou Winternitzovou,
a provozovali původně otcovu výrobnu lihovin. Krausův likér patřil k vyhlášeným, dochovala se nám i jeho
krásně zdobená viněta. Koncesi na jejich prodej však
neměli, ta patřila paní Bergmannové, jak se ukázalo při
šetření úřadu v roce 1915, kdy na prodejnu byly stížnosti kvůli chovám jejích zákazníků v podnapilém stavu.
Úřad tehdy konstatoval, že držitelem licence je předchozí provozovatelka paní Bergmannová, obchod za války
provozoval Josef Vomáčka ze Včelákova. Jiří Kraus se
v této době nacházel jako vojín rakousko-uherské armády v Uhrách, kde vykonával svou vojenskou povinnost.
Protože však neměl na provozování výčepu živnostenské
oprávnění, byl mu obchod v Miřeticích úřady zakázán.
Jiří Kraus nicméně již v roce 1916 získal živnostenský
list na „obchod vína v zavřených lahvích“. Jak vidíme
z této korespondence, v době 1. světové války a krátce po ní zde Krausovi dočasně nežili, v roce 1921 byl
v domku čp. 1 nájemník. Na žádosti o povolení provozování sodovkárny se dočteme, že Jiří získal praxi v roce
1920 ve výrobně sodové vody v Čáslavi.
Jediný syn Zdeněk se narodil 17. 10. 1924 v Kolíně.
Rodina se vrátila do Miřetic asi v roce 1927, kdy Jiří
Kraus obdržel koncesi na výrobu sodové vody a limonády. Dochovaly se nám i plánky provozovny, kterou pro
tento účel při čp. 1 zřídili. V této sodovkárně Krausovi
zaměstnávali řadu místních obyvatel. Přesto konkurence
nebyla s jejich podnikáním spokojena, ačkoli v Miřeticích samotných sodovkárna nebyla, podal na Krausův
podnik stížnost konkurent z Chrasti – ﬁrma pana Bohumila Stuchlíka (jménem Společenstva vyrábitelů sodové vody, minerálních vod a šumivých nápojů). Ve ﬁrmě
bylo provedeno šetření, nebyla zjištěna žádná závažná
pochybení a výroba mohla pokračovat. Výroba pokračovala až do roku 1941, kdy byl Jiří Kraus nucen jako Žid
svůj podnik uzavřít.

RODINA KRAUSOVA MIŘETICE
O životě rodiny v Miřeticích máme pouze málo zpráv:
podle vyprávění místních byl Jiří Kraus příjemný pán
menší postavy, který se se žlutou hvězdou na kabátě chodíval procházet sám směrem k hospodě Na perku. Velmi
málo víme i o životě jejich syna Zdeňka – víme, že se
vMiřeticích před válkou učil kovářem u zdejšího kováře
Františka Uchytila. Na jeho působení v kovárně si dodnes vzpomínají zdejší pamětníci. Bohužel své učení
musel brzy opustit, z Miřetic byl odvlečen v pouhých 18
letech. Fotograﬁe rodiny se bohužel nedochovala žádná.
Ostatní synové zakladatele rodu Hynka Krause se
z Miřetic rozprchli do světa – nejstarší Josef již v roce 1900 žil v Americe, druhorozený Emil odešel ještě
v době monarchie do Štýrska. Vystudoval chemii a dosáhl vysokoškolského titulu inženýr. S rodinou se usadil
v městečku Pemegg an der Mur, což je ve Štýrsku, nedaleko Grazu. Emil s manželkou Marií, rozenou Winternitzovou, měli čtyři děti: Františka (*1911 ), Annu
(*1913), Pavla Leopolda (*1919) a Bedřicha (*1923).
V městečku Pemegg provozoval, stejně jako jeho otec
a později bratr v Miřeticích, továrnu na lihoviny. Když
Hitler Rakousko obsadil, Emil s manželkou a nejmladším synem Bedřichem se rozhodli odejít do Slatiňan, kde
stále vlastnili dům po rodičích a nedaleko v Miřeticích
měl Emil bratra Jiřího s rodinou. Útočiště v Čechách
však bylo, jak již dnes víme, pouze krátkodobé – Hitler je brzy dohnal i zde. Nejstarší Emilův syn František
Kraus žil už v té době v USA (kam odešel za strýcem
Josefem) a snažil se dostat rodiče s nejmladším bratrem
Bedřichem z Hitlerem ohrožované Evropy. Dokonce se
mu podařilo získat pro ně víza na Kubu, Emil se však
rozhodl pro návrat do Čech k rodině. V zahraničí žila
i dcera Anna, a v roce 1940 se podařilo vycestovat do
Šanghaje i synu Pavlovi, který se se štěstím odtud dostal
do Spojených států amerických. Do San Franciska připlul v červnu 1941, usadil se v Baltimoru a po šesti měsících se přihlásil k leteckému sborn armády USA. Díky
znalosti němčiny, češtiny a francouzštiny byl přijat do
výzvědné služby americké armády a po ukončení výcviku dostal hodnost rotného. Díky tomu se v roce 1943 stal
občanem Spojených států amerických, a brzy poté odjel
s třetí pěší divizí do Evropy. Jeho rodiče a bratr byli již
v té době v Terezíně. V září 1943 byli odtud deportováni
do Osvětimi, kde byl tento transport zařazen do zvlášť
vytvořeného tzv. rodinného tábora v Osvětimi-Březince
(Birkenau). Zde žili do 8. března 1944, kdy byli v noci na
9. března téměř všichni vězni tohoto tábora, 3791 mužů,
žen a dětí, zavražděni v plynových komorách.
Miřetická rodina Jiřího, Marty a Zdeňka Krausových šla společně s rodinou jeho bratra Emila do Terezína transportem z Pardubic 5. prosince 1942. Před svou
deportací údajně věnovali sadu loutek a několik předmětů do školního kabinetu zdejší školy. Nějaké své cenné
věci si ukryli u Burešů v čp. 9, mj. sadu skleniček či

broušenou karafu na víno. Po válce Burešovy navštívil
příbuzný, který si z majetku po rodině vybral několik
památek, dle svých slov „čeho se dotýkaly jejich ruce“.
Cesta nacistickými lágry byla v případě miřetické rodiny poměrně rychlá – z Terezína byli deportováni dříve
než slatiňanská rodina, strávili zde měsíc a půl a hned
v lednu 1943 byl odvlečeni do Osvětimi, kde všichni
bezprostředně po příjezdu zahynuli. U Zdeňka známe
dokonce přesné datum úmrtí – 15. 2. 1943. Jeho rodiče
byli zavražděni pravděpodobně ještě dřív, bezprostředně po příjezdu plynem, protože jako již starší neprošli
selekcí.
Oba synové „slatiňanského“ bratra Jiřího Krause
Emila, kteří přežili válku již coby Američané, po sobě
zanechali výraznou stopu.
Starší František – Frank Kraus – pokračoval v rodinném řemesle – výrobě lihovin, a stal se významnou osobou jako ředitel továrny na destiláty Bartoň Distiller and
Jim Beam, společnost, která se zasloužila o mezinárodní
úspěch kentucké kukuřičné whisky, neboli burbonky.
V této ﬁrmě byl Frank Kraus 20 let ředitelem a jeho bratr Pavel pracoval jako jeho zástupce. V roce 1969 Frank
začal pracovat pro společnost Jim Beam Distilling Company a setrval v ní až do roku 1984, kdy odešel do penze.
Frank Kraus zemřel v roce 2004.
Osud syna Pavla Krause je popsán v jedné z kapitol
nové knihy Joannie Holtzer Schirm Dobrodruhy proti
své vůli (vyšla 2013, česky 2014). Autorka zde zmapovala osudy svých příbuzných a přátel otce, kteří coby Židé
prchali z Evropy a prožili skutečně „dobrodružné“ životy. Ve fotograﬁcké příloze kapitoly o Pavlu Krausovi tak
nalezneme fotograﬁi slatiňanských Krausových – Emila,
Marie a Bedřicha, a dočteme se Pavlova osobního svědectví, co prožíval, když rodiče již nemohl zachránit.
Pavel se s americkou armádou aktivně zapojil do
bojů v Evropě, proslavil se dokonce tím, že chytil bývalého Hitlerova osobního strážce, podplukovníka SS
Otto Skorzenyho, nacistické eso, označované dokonce
„nejnebezpečnější muž Evropy“. Skorzeny např. osobně osvobodil Mussoliniho v roce 1943, kdy ho věznila
italská armáda. Pavel Kraus poznal hledaného esesmana
v převlečení, když dozoroval zajatce z německé armády
v Dachau.
Pavel Kraus se dožil požehnaného věku 95 let, zemřel
v září 2014 v Chicagu.
V Americe dodnes žijí potomci obou bratrů Krausových, kteří se zajímají o své kořeny v Cechách, a rádi by
vesničku, v níž začínal rodinný byznys v oboru výroby
lihovin a likérů, navštívili. Jsou dojati, že na obou místech, kde rodina žila – ve Slatiňanech i Miřeticích – už
jejich zavražděné předky budou připomínat stolpersteiny.
Mgr. Alžběta Langová s přispěním paní Ireny Netolické

SDH MIŘETICE
První srpnovou sobotu jsme oslavili 120. výročí založení sboru. Svatý Florián při nás stál, protože počasí předchozích dnů nás děsilo, ale v sobotu se vyčasilo
a počasí nám krásně vyšlo. Ve 12 hodin vyšel slavnostní
průvod, na který přijely sbory se starou hasičskou technikou, ale i s tou nejnovější. Do pochodu nám vyhrávala
hasičská kapela Šeucovanka a všem v průvodu i ostatním přihlížejícím se toto zahájení oslav moc líbilo.
Po celý den nám přálo krásné slunečné počasí a při
následných závodech v požárním sportu – tradiční soutěži O pohár starosty obce, jsme každé zmáchání považovali za příjemné osvěžení. V průběhu odpoledne bylo
připraveno bohaté občerstvení, pro děti skákací hrad
a malování na obličej, tak myslím, že jsme si to všichni
společně užili.

ti. Další informace vám poskytne kdokoli z nás a vedoucí
Andrea Paulišová a Irena Ježková.
Děkujeme všem aktivním členům sboru za přípravu
oslav a pomoc při trénincích a v neposlední řadě děkujeme
obecnímu úřadu za podporu při všech našich aktivitách.
za SDH Miřetice Anna Rybenská

INZERCE

I letos se naši členové zúčastnili charitativních běhů,
tentokrát pro Terezku. Organizátoři Běhy Hlinsko připravili celkem tři závody – v Holetíně, ve Rváčově
a v Hlinsku. V celkovém hodnocení Filip Rybenský ve
své kategorii obsadil 1. místo.
Naši nejmladší svoji sezónu začali až ke v měsíci květnu. Bohužel kvůli stálé koroně mezi námi rušily okolní
sbory dětské soutěže jednu za druhou. Nakonec se ale i na
ně štěstí usmálo a odstartovali svoji sezónu až na našem
výročí, kde si odnesli medaile za 1. místo. Další závody se
uskutečnily v Bělé, kde naší starší žáci vybojovali ve velké konkurenci krásné 3. místo. Další pohárovky ve Zderazi a ve Slatiňanech jim medaile nepřinesly, obsadili 9. a 8.
místo. Ještě je čekají závody v Krouně a v Zaječicích. Tradičně jim začala příprava na podzimní kolo hry Plamen.
Doufáme, že naváží na naše úspěchy z předchozích branných závodů. V našich řadách rádi uvítáme kluky a holky
od 5 let. Trénujeme ve středu a v pátek většinou na hřišVydává Obec Miřetice, povoleno Ministerstvem kultury evid.č. MK ČR E 20969
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