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MIŘETICKÝ

květen

VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ OTEVŘENO!
Nově vybudované víceúčelové hřiště v Miřeticích je
již v provozu. Níže naleznete návštěvní řád. Rezervovat
hřiště si můžete u pana Karla Starého – správce hřiště na
tel. 724 857 568.

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD VÍCEÚČELOVÉHO
HŘIŠTĚ MIŘETICE
Obecná ustanovení
• V areálu víceúčelového hřiště jsou vyznačeny hrací
plochy pro tyto míčové hry: basketbal, volejbal, tenis,
fotbal. Lze na něm provozovat i jiné hry, pokud tím
nedojde k poškození hřiště či jeho vybavení;
• Sportovní hřiště je ohraničeno oplocením z bezpečnostních sítí a stabilně vybaveno konstrukcemi na
basketbalové koše.
Provozní doba
• od 1. května do 30. října
10:00 – 21:00 hodin
• od 1. listopadu do 30. dubna 10:00 – 19:00 hodin
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Upozornění pro uživatele
hřiště je veřejně přístupné
hřiště je možné předem rezervovat (kontakt viz níže)
hřiště lze uměle osvětlit
dětem do 6 let je vstup na hřiště povolen pouze v doprovodu osoby starší 18 let
Na hřišti platí zákaz
poškozovat a znečišťovat prostory, zařízení a vybavení, oplocení hřiště
vstupovat se zvířaty
vstupovat na hřiště při sněhu a náledí
jíst, kouřit, konzumovat alkoholické nápoje, užívat
omamné látky
užívat herní a sportovní zařízení a nářadí při zjištěném poškození
manipulace s otevřeným ohněm

Návštěvník je povinen
• respektovat návštěvní řád a pokyny správce hřiště
• na sportovní plochu vstupovat pouze ve sportovní
obuvi

• chovat se slušně a ukázněně tak, aby neohrožoval
ostatní ani sám sebe
• udržovat čistotu, pořádek a neničit zařízení
• případně vzniklou škodu neprodleně nahlásit provozovateli nebo správci hřiště
Zodpovědnost za škody
• v případě poškození nebo zničení bude provozovatel
vymáhat náhradu
• provozovatel neručí na hřišti za případnou ztrátu předmětů ve vlastnictví uživatele
• porušení tohoto návštěvního řádu se postihuje podle
obecných předpisů
Tento návštěvní řád byl schválen zastupitelstvem obce
Miřetice usnesením č. 32/2/2022 ze dne 25. 4. 2022 a nabývá účinnosti dne 1. 5. 2022.
Provozovatel: Obec Miřetice, 539 55 Miřetice 66,
tel. 469 344 187, 724 180 900
Správce víceúčelového hřiště: Karel Starý,
tel. 724 857 568 (rezervace hřiště)
Ceník
• rezervace hřiště je možná za 124 Kč/1 hodina (bez
DPH 21 %), tj. 150 Kč vč. DPH/1 hodina
• celodenní rezervace 826,45 Kč (bez DPH 21 %),
tj. 1 000 Kč vč. DPH
• pro občany obce Miřetice vstup zdarma
Důležitá telefonní čísla
záchranná služba
155
Policie ČR
158
hasiči
150
tísňové volání
112
Děkujeme Vám, že návštěvní řád dodržujete.

KOMPOSTÉRY
Obecní úřad oznamuje, že v rámci projektu
„Hlinecko – předcházení vzniku odpadu“ má ještě stále k dispozici kompostéry. Zájemci se o něj
mohou přihlásit na obecním úřadě.

MATEŘSKÁ ŠKOLA MIŘETICE
Pěkný den, vítáme Vás u našeho školičkového okénka.
Naposledy jsme plánovali a že nápadů bylo poměrně
dost. Dnes se můžeme směle ohlédnout a vyhodnotit
podle prožitků našich nejmenších. Více potvrdí fotograﬁe ze školních akcí.

O Velikonocích bylo veselo. Pekli jsme beránky, seli
osení, zdobili kraslice, pletli pomlázky a prožívali tradice se vším všudy.

V březnu jsme si užili zábavný výukový program
kynoložky Simonky se svoji cvičenou border kolií. Mít
doma psího miláčka byl sen všech dětí.

V období čarodějnic jsme měli možnost přivítat ve
školce kouzelníka Rena. Byl opravdový, neboť jeho
kouzla byla pravá. Ještě dlouho jsme si vyprávěli o vyčarování živého králíčka, odpadnuvších uzlů, přičarování
pizzy a míčků, všude kam se podíváš.
Vlastnoručně vyrobenou Morenu jsme před Smrtnou
nedělí vynesli do potoka a těšili se na jaro.

MATEŘSKÁ ŠKOLA MIŘETICE
Fotograﬁi z Čarodějnického reje ve školce nemusíme
ani popisovat.

Bez fotografování ke konci školního roku bychom se
neobešli. Zvlášť předškoláci se těší na fotograﬁi na tablo.
Plánujeme s nimi rozloučení, kdy pozveme hosty, naaranžujeme výstavku dětských prací a společně zvládneme program Ten umí to a ten zas tohle.
Oslava Dne rodin se nám povedla, rodiče odcházeli
s dárečky od dětí a děkovali.

S paní Pochobradskou jsme si hráli na skutečné jogínky a pozvali jsme i maminky, aby se přišly podívat.
Poděkovala nám také paní Chvojková za účast na ležácké soutěži Poselství ukryté v květech. Brzy se budeme účastnit i vyhlášení výsledků. Naše práce byly z obvyklých i méně tradičních materiálů jako jsou knoﬂíky,
hlína, pet lahve, ubrousky...

Zápis nových dětí do školky proběhl úspěšně. Děti
si s rodiči prohlédli třídu Berušek a dětem se nechtělo
domů, dokonce byly i slzičky. Nabídli jsme tedy rodičům
po příští tři pondělky Hravá odpoledne ve školce, což se
setkalo s úspěchem.

S nově nabitou energií se ještě těšíme na:
• 8 lekcí předplavecké výuky v krytém hlineckém bazénu
• divadelní pohádku O víle Kopretince
• oslavu Mezinárodního dne dětí – návštěvou centra
jógy s programem Zvuková koupel
• cestu za pokladem starších i nejmenších dětí
• školní výlety za poznáním pradávné historie. Za zvířátky autobusem i vlakem.
Přejeme Vám všem krásné léto, prázdniny i dovolenou.
za MŠ Miřetice
Alena Vodrážková

ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLY
Další aktuální informace z naší školy jsou opět tu.
Uteklo to a aktivity, o kterých jsme Vás informovali
v minulém článku, již některé proběhly. Pojďme si je
tedy připomenout.
Absolvovali jsme plavecký výcvik ve Skutči a stali se
z nás plavci. Dne 6. 4. 2022 proběhl na naší škole zápis
dětí do 1. třídy. Počet zapsaných dětí nás mile překvapil.
Do školních lavic by mělo ve školním roce 2022 – 2023
zasednout 12 prvňáčků. Samozřejmě se na ně velice těšíme a přejeme si, aby se jim ve škole líbilo a rodiče byli
s výběrem naší školy spokojeni. Všechny informace, seznamy a hlavně představení jejich paní učitelky proběhne 23. 6. v 15:30 hodin před slavnostním rozloučením
v MŠ.

Chceme poděkovat všem rodičům a spoluobčanům,
kteří nám přispěli při sběru papíru a hliníku. Utržené
peníze byly použity na nákup dárečku ke Dni dětí pro
všechny děti ze školky i školy.
Velikonoční dílničky byly zaměřeny na svátky jara,
jarní a velikonoční dekorace. Ve všech třídách, družině
i tělocvičně se vyráběly jarní věnečky, zápichy, zdobily
perníčky a malovaly kraslice. Účast byla veliká a spokojenost a radost z drobných dárečků také. Ocenili jsme,
že tohoto pěkného odpoledne se neúčastnili pouze žáci
naší školy, ale přišly i ostatní děti z vesnice v doprovodu
maminek, tatínků, babiček i dědečků.

Po velikonočních prázdninách plného mlsání a hodování jsme všichni velice rádi přivítali trochu pohybu
a pobytu na čerstvém vzduchu, který nám poskytla akce
Den Země. Děti i pedagogové se zapojili do celorepublikového projektu Ukliďme Česko. Žáci se společně se
svými učitelkami rozdělili do skupinek a vydali se předem danými trasami uklízet Miřetice a okolí. Sice trochu unaveni, ale s dobrým pocitem z vykonané práce
se během dopoledne vrátili do školy, roztřídili nalezené
odpadky, a ještě stačili vysázet a vyplet bylinky na naší
školní zahradě.

Žáci 4. a 5. třídy ročníku mají před sebou ještě dvě výzvy. Tou první je získání průkazu cyklisty na dopravním
hřišti v Chrudimi a tou druhou je Turnaj v piškvorkách
v MFC Hlinsko, které se zúčastní Ti nejlepší ,,piškvorkáři“ ze základních škol. Pilně trénujeme!
Protože opakování není nikdy dost, připojujeme
ještě chystané akce:
8. 6.

Listování s L. Hejlíkem – divadelní představení
Hlinsko

10. 6.

Pasování na čtenáře

13. 6. – 17. 6. Sportovně-turistický pobyt v přírodě
22. 6.

Mimořádný zápis MŠ i ZŠ

23. 6.

Schůzka s rodiči budoucích prvňáčků

28. 6.

Akademie ve Švihově

29. 6.

Rozloučení s žáky 5. ročníku

30. 6.

Vysvědčení

Málo ,,aprílových“ dní, více sluníčka a dobré nálady
Vám přejí zaměstnanci ZŠ.

VÝSTAVY A AKCE V PAMÁTNÍKU LEŽÁKY PRO ROK 2022
Vážení návštěvníci,
v roce 2022 si budeme připomínat 80. výročí
vyhlazení osady Ležáky. K tomuto výročí se Památník Lidice rozhodl upravit expozici v Památníku Ležáky. Zároveň pro tento rok připravujeme akce, při kterých vzpomeneme na tragické
události z roku 1942.
17. ČERVNA 2022
Branný závod Memoriál Karla Kněze konaný pod
záštitou policejního prezidenta genmjr. Mgr. Jana Švejdara, ředitele Krajského ředitelství Policie
Pardubického kraje plk. Mgr. Jana Ptáčka, MBA,
ředitele Krajského vojenského velitelství Pardubice
plk. Ing. Petra Holého a předsedy veteránů Nezávislého odborového svazu Policie ČR nprap. v. v. Jiřího
Mergla.
Pro širokou veřejnost je od 10:00 – 14:00 hodin připraven bohatý doprovodný program, který zahrnuje:
ukázku historické bojové techniky a zbraní KVV Pardubice a Vojenského sdružení 55/12 Lázně Bohdaneč-středisko Jaroměř. Nebude chybět ani seskok parašutistů
do prostoru pietního území. Dále poskytne ukázku své
techniky Policie ČR Pardubického kraje a ukázku práce
policejních psovodů. Následovat bude prezentace Posádkového velitelství Praha.
Jelikož se jedná o jubilejní 10. ročník, tak organizátoři požádali složky, které se přímo podílí při přípravě závodu o mimosoutěžní vystoupení. Při tomto
branném závodu změří své síly družstva složená ze
zástupců Policie ČR Pardubického kraje, dále 43. výsadkového pluku Chrudim, Krajského vojenského
velitelství Pardubice, Městské policie Chrudim, Sboru dobrovolných hasičů Miřetice a Českého rozhlasu
Pardubice.
19. ČERVNA 2022
Pietní akt k uctění obětí ležácké tragédie
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 – 10:50

Kladení věnců delegacemi u pomníku
„Kniha obětí“

10:50 – 10:52

Státní hymna

10:53 - 11:00

Čtení jmen zavražděných obyvatel Ležáku
11:00 – 11:05 Přivítání účastníků ředitelem Památníku Lidice
11:05 – 11:10 Modlitba za oběti ležácké tragédie
11:10 – 11:15 Vystoupení pěveckého sboru Zvoneček
ZUŠ Slatiňany
11:15 – 11:20 Zapálení Ohne (bez) naděje
11:20 – 11:25 Poděkování ředitele PL
11:25 – 11:30 Seskok vojenských parašutistů do prostoru u mohyly
Vstup do výstavních prostor muzea i galerie po celý
den zdarma.
Od 8:00 do 12:00 hodin bude úplná uzavírka silnice
III/337 73 Miřetice-Dachov-Ležáky-Dřeveš. Objízdné
trasy budou vedeny po silnicích II/337 Miřetice – Louka
a II/355 Louka – Dřeveš.
21. – 24. ČERVNA 2022
Cyklus vzpomínek druhé generace na odbojovou
skupinu Čenda, beseda pro žáky II. stupně ZŠ a studenty SŠ, SOU.
Druhá světová válka byla obdobím velké zkoušky lidských povah. A někdy s překvapivým výsledkem. Život
za okupace, odboj i život po válce. Autentické vzpomínky rodinných příslušníků, hrdinů odbojové skupiny Čenda z druhé světové války doprovází bohatá fotograﬁcká
dokumentace, mnohé ze snímků se teprve nyní dočkaly
předání veřejnosti. Za každou vzpomínkou je skutečný
lidský příběh.
21. ČERVNA 2022
Cyklus vzpomínek druhé generace na odbojovou
skupinu Čenda, KAREL SVOBODA
Přednášející: Jan Lán, vnuk Karla Svobody strojníka
z lomu Hluboká, člena odbojové skupiny Čenda
22. ČERVNA 2022
Cyklus vzpomínek druhé generace na odbojovou
skupinu Čenda, KAREL KNĚZ
Přednášející: Alena Mergl Kučerová, vnučka vrchního
strážmistra Karla Kněze, člena odbojové skupiny Čenda
24. ČERVNA 2022
Společenský pietní večer v prostoru NKP Ležáky
Předběžný program dne:
09:00 – 17:00 Prohlídka muzea, vstupné zdarma
10:00 – 18:00 Ukázky vojenské techniky a výcviku ve
spolupráci s ČsOL
10:00 – 12:00 Cyklus vzpomínek druhé generace na
odbojovou skupinu Čenda, Josef Šťulík
Přednášející: Jarmila Doležalová ml., vnučka Josefa
Šťulíka kameníka, člena odbojové skupiny Čenda

VÝSTAVY A AKCE V PAMÁTNÍKU LEŽÁKY PRO ROK 2022
• Projekce Minidokumentů Minuta z historie
• Komentované prohlídky po pietním území – Jarmila
Doležalová ml.
• Exhibiční vystoupení Posádkového velitelství Praha
• První klapka nového ﬁlmu Ležáky
• Předání prstě z Chelmna a vyhlášení výsledků celorepublikové soutěže Battleﬁeld
• Vystoupení souboru Diamonds

• Projekce dokumentu Ležáky 80
• Vystoupení Pardubické ﬁlharmonie
• Česká státní hymna v podání Pardubické ﬁlharmonie
Od 9:00 hodin do 22:00 hodin bude úplná uzavírka silnice III/337 73 Miřetice-Dachov-Ležáky-Dřeveš.
Objízdné trasy budou vedeny po silnicích II/337 Miřetice – Louka a II/355 Louka – Dřeveš.

ČESKÝ SVAZ ŽEN MIŘETICE
Po delší odmlce jsme zorganizovali návštěvu Flóry
Olomouc. Všichni jsme byli natěšení, protože jsme dva
roky nebyli. Počasí nám celkem přálo, tak jsme si užívali nejen vystavených aranžmá, různých druhů květin,
ale také jsme si mohli kromě kytiček nakoupit i potřeby
na zahradu aj. Asi nejvíce se líbil pavilon s bonsajemi
a hlavní pavilon, kde jsme se mohli kochat pohledem na
velké aranžmá z různých orchidejí. Výstava se všem líbila, nakoupili jsme si kytičky, abychom zkrášlili svoje
zahrádky a domovy.

Děkuji Všem, kteří s námi jeli, díky kterým jsme mohli
Flóru navštívit. Doufejme, že za rok opět pojedeme.
Iva Modráčková

POHÁDKOVÝ LES 2022

POHOSTINSTVÍ U KAPLIČKY
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MGR. RICHARD MIKYSKA – ADVOKÁT

Mgr. RICHARD MIKYSKA
advokát
oznamuje, že zahájil výkon všeobecné advokátní praxe,
se sídlem kanceláře Čekov čp. 38, Miřetice
Vydává Obec Miřetice, Miřetice 66, 539 55 Miřetice, IČO: 002 70 504
Neperiodický tisk územního samosprávného celku, povoleno Ministerstvem kultury evid. č. MK ČR E 20969
Místo vydání: Miřetice, vydáno dne: 25. května 2022
Připravila: Pavla Kudláčková
Graﬁcká úprava a tisk: tiskárna Graﬁes, a.s. Hlinsko
Za podepsané články si zodpovídají autoři sami.
Všechny připomínky k oběžníku, nápady a náměty na články, které by mohly zajímat i další spoluobčany,
zasílejte na kontaktní údaje obecního úřadu:
Telefon: 469 344 187, 724 180 900, e-mail: obec@miretice.cz

