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NALÉHAVÁ VÝZVA
Vážení spoluobčané,
obracíme se na Vás s naléhavou výzvou, která se týká
likvidace odpadů v naší obci.
Prosíme vás, abyste do kontejnerů na odpad rozmístěných po obci, odkládali pouze odpad, který tam patří.
Posádka svozového vozu Technických služeb Hlinsko
nás upozornila, že se v kontejnerech objevuje odpad,
který do nich nepatří (pneumatiky s disky, stavební suť
a pod.). Tento materiál může velmi vážně poškodit vnitřní zařízení svozového vozu a následnou opravu by obec
dostala k úhradě.

Obec pořádá 2x ročně (na jaře a na podzim) svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu, kde se můžete
zbavit věcí, které jinak zlikvidovat nelze.
Pokud Vy, občané, nebudete důsledně třídit odpad a likvidovat ho pouze tak, jak se má, bude obec nucena přistoupit ke zvýšení poplatku za likvidaci odpadů, aby bylo
možné uhradit zvýšené náklady na likvidaci odpadů.
Obec děkuje všem, kteří chápou nutnost odpad třídit
a odkládat ho pouze na určená místa.
Jaroslav Chour, starosta obce

ZPRÁVY – INFORMACE – SDĚLENÍ
ROZSVÍCENÍ
VÁNOČNÍHO STROMU

ZO ČSŽ
si vás i letos dovoluje pozvat
na tradiční

VÁNOČNÍ VÝSTAVU
konanou 30. listopadu 2013
v sále Restaurace U Mrázků v Miřeticích
od 8.00 do 16.00 hodin
Všichni jste srdečně zváni.

NKP Ležáky
Adventní koncert již tradičně deﬁnitivně
ukončuje provoz NKP Ležáky.
sobota 30. listopadu 2013
u hřiště v Miřeticích
zahájení v 17.00 hodin
Program:
kulturní pásmo miřetických dětí
vánoční hudební vystoupení Mrákotínky
ohňostroj
Pro všechny příchozí zdarma vánoční punč,
vánoční čaj a medové perníčky

Ani letos tomu jinak nebude.
Návštěvníkům zpříjemní předvánoční čas
dětský pěvecký sbor Fiori Cantanti
ze ZUŠ Chrudim a děti z MŠ Miřetice.
KDY:
14. prosince 2013 od 16.00 hodin
KDE:
muzeum NKP Ležáky

ZPRÁVY – INFORMACE – SDĚLENÍ
Všimli jsme si...

VÁS SRDEČNĚ ZVE NA TRADIČNÍ

HASIČSKÝ PLES
POHOSTINSTVÍ U KAPLIČKY
VE ŠVIHOVÉ
PÁTEK 17. LEDNA 2014
OD 20.00 HODIN
K TANCI A POSLECHU HRAJE
QUATRO
ODVOZ ZAJIŠTĚN !!!

pořadí

SDH MIŘETICE

počet hlasů
celkem

Ing. Irena Ježková

VÝSLEDKY VOLEB DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY
PARLAMENTU ČR V OBCI MIŘETICE
ZE DNE 25. – 26. 10. 2013
počet hlasů
Švihov

Ráda bych poděkovala nejen svým svěřencům, ale i jejich rodičům a dalším členům našeho sboru za účast a pomoc při
realizaci akcí i věnovaný čas.

• nových vývěsných tabulí v Miřeticích. Oproti starým „vývěskám“
mají zabudovaná světla, takže si informace, akce a fotograﬁe zde
vystavené můžete prohlížet i za tmy
• že ve dnech 8. – 10. listopadu 2013 proběhla tradiční sbírka použitého ošacení, hraček, domácích potřeb, látek, lůžkovin a obuvi.
Sbírku vyhlásila Diakonie Broumov společně s MO KDU – ČSL
Miřetice a Obcí Miřetice. Pracovníci Diakonie děkují všem, kteří
přispěli věcmi pro potřebné

počet hlasů
Miřetice

Novou soutěžní sezónu jsme zahájili
přípravou na závod požární všestrannosti, tentokrát konané v říjnu v Morašicích.
Závodu se zúčastnily tři hlídky. Hlídka
starších (11 – 15 let) obsadila 18. místo
z 36 soutěžních družstev, hlídka mladších
(6 – 11 let) obsadila 26. místo z celkového
počtu 40. V letošním roce jsme do závodu
vyslali i přípravku (4 – 5 let). Další naší
akcí byl „malý branný závod“, který jsme
uspořádali na začátku měsíce listopadu
v Miřeticích. Zúčastnili se nejen naši členové, ale i jejich sourozenci (celkem 27
dětí). Počasí nám přálo a vyhráli všichni. I během zimy nás čeká spousta práce.
Musíme se připravit na zkoušky odbornosti, které se konají na jaře. Zapojíme
se do výtvarné soutěže „Požární ochrana
očima dětí“, ve které se nám v uplynulém
ročníku dařilo. Nikola Rybenská získala
se svým obrázkem 3. místo v okresním
kole. Plánujeme navštívit kino, veřejné
bruslení a bazén.

číslo strany

SDH Miřetice

1 ČSSD

89

45

134

2.

2 Strana svobodných občanů

4

1

5

11. - 12.

3 Česká pirátská strana

16

0

16

9.

4 TOP 09

34

5

39

6.

5 HLAVU VZHŮRU - volební blok

5

0

5

11. - 12.

6 ODS

25

6

31

7.

8 Klub angažovaných nestraníků

0

1

1

17. - 18.

9 Politické hnutí Změna

2

1

3

13. - 15.

10 Strana soukromníků ČR

3

0

3

13. - 15.

11 KDU-ČSL

36

6

42

5.

13 Suverenita - Strana zdravého rozumu

1

1

2

16.

15 Strana Práv Občanů Zemanovci

14

4

18

8.

17 Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury

39

12

51

4.

18 Dělnická strana sociální spravedlnosti

2

1

3

13. - 15.

20 ANO 2011

110

29

139

1.

21 KSČM

72

28

100

3.

22 LEV 21 - Národní socialisté

1

0

1

17. - 18.

23 Strana zelených

7

2

9

10.

24 Koruna Česká

0

0

0

19.

Počet osob zapsaných v seznamu voličů

778

224

1002

Počet vydaných a odevzdaných obálek

463

142

605

Počet platných hlasů

460

142

602

název volební strany

Účast voličů v %

59,51 63,39 60,38

MATEŘSKÁ ŠKOLA MIŘETICE
Školní rok se nám rychle rozeběhl a naši nejmladší už
nejsou žádnými nováčky, všichni si společně rádi hrajeme, zpíváme, cvičíme i tvoříme. V září nás navštívila
i „Srdíčková víla“ s veselou loutkovou pohádkou „Tulipánek“ a pan Lušovský se zábavně výchovným programem „Stolování pro každého“.
V říjnu jsme se s rodiči dosyta vydováděli na naší zahradě při tradiční „Podzimní slavnosti“. Vyrazili jsme
už i na první výlet autobusem, a to do záchranné stanice
Pasíčka u Proseče, kde jsme navštívili spoustu zvířátek,
která žijí běžně u nás ve volné přírodě. Také jsme se s rodiči vydali do lesa uložit k zimnímu spánku s nimi vyrobené broučky, zazpívali jsme jim, zamkli kouzlem les
a posvítili jim lampiónky.
Teď už se těšíme na slavnostní zahájení adventu, příchod Mikuláše, anděla a čerta a také na Vánoce. Příjemné prožití zimních svátků se svými nejbližšími a šťastné
vykročení do Nového roku přejeme Vám všem.
za MŠ Miřetice Bc. Petra Svatoňová, učitelka

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MIŘETICE
Ještě jsme se ani nerozkoukali v novém školním roce
a už je v naší atmosféře cítit vánoční čas. Focení u vánočního stromečku, příprava vánočních přání i nácvik
na besídku s blížícími se Vánocemi nepochybně souvisí. Dříve však, než zapálíme první svíčku na adventním
věnci, čeká nás několik tradičních podzimních akcí.
Naše žákyně se pokusí zpříjemnit už samu o sobě krásnou a příjemnou chvilku, jako je Vítání občánků. Všichni
žáci společně nacvičují vystoupení na oblíbenou a tradiční akci jubilejního výročí manželských párů – na Zlaté
svatby. Doufáme, že připravovaná vystoupení potěší nejen
všechny oslavence a jejich blízké, ale i vás, kteří se zúčastníte vánoční výstavy nebo rozsvícení stromečku na
zahájení adventu, kde společně s ostatními školami budeme vystupovat také. Toto všechno nás však teprve čeká,
ale jednu významnou akci máme již za sebou.
31. 10. proběhla ve škole oslava Halloweenu, kterou
jsme připravili již podruhé, nejen pro naše žáky, ale i pro
všechny děti z Miřetic a okolí. Letos jsme přivítali, a třeba
i trochu vystrašili, kolem čtyřiceti dětí, které plnily různé
duchařské úkoly. V budově školy to bylo na třech různých
stanovištích. Například shazování strašidýlek jak zavěšených, tak postavených, trocha obratnosti bylo třeba při
nošení ducha na lžíci a nechyběla ani interaktivní tabule, kde si děti bouchnutím balónku odkryly halloweenský
obrázek. Nejodvážnější úkol však čekal na školní zahradě. Svíčkami osvícená ponurá cesta neodradila nikoho
a všechny děti projevily dostatek odvahy při jejím absolvování. I když tento svátek nemá v naší zemi dlouhou tradici, patří mezi dětmi k nejoblíbenějším a doufáme, že si
všichni účastníci tento den prostě užili.

Věříme, že se stejným elánem prožijí svátek sv. Mikuláše a s ním související čertovský den, pak losování
dárků z adventního kalendáře a konečně slavnostní posezení u vánočního stromečku. To jsou akce již jen pro
naše žáky a právě nyní prožíváme krásné období tzv.
„Těšení“. Samozřejmě nebude chybět tradiční vánoční
besídka pro rodiče a další drobné činnosti spojené s vánoční tematikou.
Klidné a dlouhé „Těšení“ přejí žáci a zaměstnanci základní školy.
za ZŠ Miřetice Mgr. Marcela Kubíčková, ředitelka

Poděkování
Touto cestou chceme poděkovat kolektivu ZŠ Miřetice za krásný halloweenský večer.
rodiče a výbor SRPŠ Miřetice

SPORTOVNÍ ZPRÁVY

SPCCH v ČR o.s.

TJ TATRAN Miřetice
Do nové sezóny okresního přeboru nastoupilo miřetické
áčko pod vedením nového trenéra Jana Vágnera. Solidní
letní příprava a omlazení základní sestavy o čerstvé exdorostence přinesla vítězství v prvním zápase proti Rváčovu.
Od té doby se střídaly zápasy polojasné se zamračenými,
ojediněle skoro jasno. Bilance po polovině soutěže činí 4
výhry, 4 remízy a 5 porážek o celkovém skóre 21:26 a usazuje nás na průběžném sedmém místě tabulky okresního
přeboru s úctyhodnou ztrátou na vedoucí Proseč, ale s minimálním náskokem na sestupové pozice. Do hry se zapojilo 22 mladých i zkušenějších mužů, v soutěžních zápasech
debutovali Luboš Zdražil, Petr Vrběcký a Pavel Hladký.
Nejvíce branek dokázal nasázet Tomáš Řezníček (6).

Svaz postižených
civilizačními chorobami v ČR, o.s.,
základní organizace Nasavrky oblast Miřetice

pořádá v roce 2013/2014 tato cvičení:
• vždy v pondělí v 19.00 hodin
cvičení s prvky aerobiku, posilování a jógy
• vždy v úterý v 18.30 hodin
zdravotní cvičení
• další cvičení dle dohody
Cvičení probíhají v budově zdravotního střediska
v Miřeticích. Příspěvek 5,- Kč.

Hráči béčka konečně pod vedením Pavla Solničky využili své zkušenosti a po nešťastných porážkách v prvních
dvou kolech už nedarovali svým soupeřům víc než tři
remízy. Díky tomu se béčko vypracovalo na třetí pozici
ve čtvrté třídě s vážnými ambicemi na postupové snahy.
Značný vliv na výborné výsledky týmu má určitě solidní
spolupráce s áčkem a lepší tréninková morálka některých
hráčů. Vyrovnanou vnitrotýmovou tabulku střelců vedou
s pěti brankami Dominik Bureš, Vláďa Burian a Lukáš
Vinkler.
Družstvo dorostu je zatím stínem dřívějších týmů a až
díky vítězství ve 13. kole nepřezimuje na poslední pozici
1.A třídy. Víc než třetinu branek (8 z 21) nastřílel Patrik
Potěšil. Upřímné snahy trenérů Hubky a Kropáčka kazí
nedostatek hráčů na zápasy i na tréninky, který se částečně vyřešil střídavými starty čtyř borců ze Skutče. Nedobré
výsledky zatím nekorespondují se solidními výkony. Ještě
větší potíže přináší nedostatek hráčů miřetickým žákům.
Schází se jich tak akorát a jejich bojovnost a nadšení zatím
stačí na desáté místo z dvanácti.

Všichni jste srdečně zváni.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Blahopřejeme k životnímu jubileu
listopad
paní Marii Ročňové z Dachova
panu Jaroslavu Zdražilovi z Bošova
panu Miloslavovi Polákovi z Miřetic

Blahopřejeme rodičům
k narození dcery Adély Strouhalové

S lítostí oznamujeme, že zemřeli
paní Ludmila Kloučková ze Švihova
paní Vladimíra Stará z Čekova
pan Jan Solnička z Dachova
pan Břetislav Solnička z Miřetic
Čest jejich památce

za TJ TATRAN Miřetice Petr Dejnožka
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