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Vážení spoluobčané,
rozsvícením vánočního stromu 26. listopadu jsme uvítali letošní adventní sváteční
čas. Advent je dobou očekávání a přípravy na Vánoce – nejkrásnější svátky roku.
S vánočními svátky se pomalu přibližuje
konec roku. Každý si určitě najde čas, kdy
bilancuje uplynulý rok. Co dobrého se povedlo, co by bylo dobré zlepšit a jak pokračovat dál.
Pro obec Miřetice se rok 2016 zdál být
docela úspěšný. Akce, které byly naplánované v rozpočtu na tento rok, se nám z větší části podařilo realizovat. Byla dokončena rekonstrukce bývalé úřadovny MNV
ve Švihově, kde vznikly dva byty. Ty se
v současné době využívají ke krátkodobému ubytování.
Podávali jsme žádosti o poskytnutí dotace na dětské koutky v místních částech
obce. Prozatím se podařilo zrealizovat
malá dětská hřiště v místních částech Bošov, Dubová a Švihov. Na dětském hřišti
v místní části Miřetice byla zřízena venkovní relaxační tělocvična. Náklady na
její vybudování byly částečně ﬁnancovány
z dotace od Pardubického kraje.
Obec dále pokračovala v opravách místních komunikací. Letos se jednalo o komunikace v Krupíně, Dachově, komunikace
přes hráz rybníka Kovární v Holčí.
Další velkou akcí byla rekonstrukce objektu Pohostinství ve Švihově, která byla
částečně ﬁnancována z dotace od Pardubického kraje. V objektu bylo instalováno
nové ústřední topení, vyměněna stará nevyhovující okna za plastová a provedeny
úpravy v kuchyni. Realizací všech těchto
úprav vzniklo důstojné prostředí na pořádání společenských akcí jak veřejných tak
i soukromých.

V místních částech Majlant, Račana a Bošov došlo
k výměně starých svítidel veřejného osvětlení, nová
úsporná svítidla budou šetřit náklady na elektrickou
energii.
Obec získala další dotaci, a to na opravy drobných
sakrálních staveb. Byly opraveny křížky v místních
částech Dubová a Čekov.
I další obecní objekty se dočkaly oprav – v budově
bývalých jeslí byla provedena rekonstrukce rozvodů
elektro a vody, oprava dlažeb a obkladů, kolem budovy mateřské školy byl opraven chodník. Samozřejmostí
byla rovněž údržba veřejné zeleně ve všech místních
částech obce.
Jsou samozřejmě i věci, které se zrealizovat nepodařilo – zatrubnění příkopu na Dubové, vybudování vodovodu v Krupíně a Krupínských Pasekách, rovněž re-

konstrukce objektu Cikánka zůstala stát. Obec se bude
v příštím roce snažit nedodělané akce dotáhnout do
konce a snad i zrealizovat. V roce 2017 se zahájí stavba
Splaškové kanalizace a čistírny odpadních vod Miřetice. Je to akce za desítky milionů, která se zrealizovat
musí a tomu bude podřízeno ﬁnancování dalšího chodu
obce. Věřím, že se i přesto podaří pokračovat v úspěšném budování naší krásné obce.
Vážení spoluobčané, tímto ohlednutím za končícím
rokem Vám všem chci poděkovat jménem celého obecního úřadu a jménem zastupitelstva obce za spolupráci, pochopení a vstřícnost. Přeji Vám krásné, pokojné
vánoční svátky plné kouzelné atmosféry, zdraví, štěstí
a úspěchy v nastávajícím roce 2017.
Jaroslav Chour,
starosta obce

ZASTUPITELSTVO OBCE MIŘETICE
USNESENÍ č. 22/9/2016
ze zasedání Zastupitelstva obce Miřetice ze dne 28. 11. 2016
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 organizace Fokus Vysočina na poskytnutí individuální
dotace na rok 2017; požadavek
bude zapracován do rozpočtu
obce na rok 2017
1.2 žádost o napravení chyby a převedení pozemků p.č. 835/3
a 835/4 o výměrách 36 a 18 m2
v k.ú. Miřetice u Nasavrk do
vlastnictví žadatele
2.1

2.2
2.3

2.4

2. SCHVALUJE
zřízení věcného břemene chůze
a jízdy na pozemek p.č. 1295
v k.ú. Švihov
rozpočtové opatření č. 5/2016
provedení oprav veřejného osvětlení na Račanech za nabídkovou
cenu 70032 Kč včetně DPH, dodavatel akce ﬁrma ELMONT-P
s.r.o., 539 55 Miřetice 120
zadání zpracování projektové
dokumentace na akci Vodovodní řád v místních částech
Krupín a Krupínské Paseky
ﬁrmě Růžena Línková, Na

Větrníku 1295, Chrudim, IČ:
87813297; cena za projekční
práce 178200 Kč, geodetické
podklady, zaměření 25000 Kč,
k cenám nebude přičtena DPH
2.5 uzavření smlouvy o poskytnutí příspěvku k úhradě ztráty
z provozování dopravní obslužnosti na části území Pardubického kraje v období od 11. 12.
2016 do 9. 12. 2017 mezi Pardubickým krajem a obcí Miřetice; jedná se o částku 4693 Kč
na úhradu nákladů na zajíždění
autobusu linky 620732 do místní části Bošov
2.6 jakožto zadavatel veřejné zakázky na provedení díla „Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby akce
„Splašková kanalizace a ČOV
Miřetice“ na základě doporučení hodnotící komise:
a) výsledky výběrového řízení
b) rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky: Multiaqua
s.r.o., Veverkova 1343, 500 02

Hradec Králové, IČ 60113111,
nabídková cena 444000 Kč bez
DPH
2.7 uzavření příkazní smlouvy mezi
příkazcem Obcí Miřetice a příkazníkem Stavební poradna,
spol. s r.o., Průběžná 48, 370 04
České Budějovice, IČ 62508822
ve věci zajištění uspořádání zadávacího řízení v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů na akci
„Splašková kanalizace a ČOV
Miřetice“ za nabídkovou cenu
96800 Kč včetně DPH
3. ZAMÍTÁ
3.1 nabídku ﬁrmy TZB KOMPLET
s.r.o., Novoměstská 960, 537 01
Chrudim na odkoupení geodetického zaměření míst kudy povede nový vodovod do místních
částí Krupín a Krupínské Paseky

ZPRÁVY – INFORMACE – SDĚLENÍ
Návrh rozpočtu obce Miřetice na rok 2017
rozp. skl. PŘÍJMY
daňové příjmy celkem

dotace celkem

1032

2119

2141

2144

lesy

příjmy z úhrad dobývacího prostoru

obchodní činnost

ostatní činnost

2341

vodní díla v krajině

3111

MŠ

3322

3519

3612

3639

Ležáky - údržba areálu

zdravotní středisko - ostatní příjmy

bytové hospodářství

komunální služby

v tis. Kč
15 374,30

253,70

100,00

2,00

450,00

73,00

8,00

40,00

505,00

60,00

174,00

126,00

3725

příspěvky EKO-KOM

80,00

3745

veřejná zeleň

13,00

6171

6310

6330

místní správa

úroky z bankovního účtu

převody z rozpočtových účtů

příjmy celkem

40,00

1,00

300,00

17 582,00

rozp. skl. VÝDAJE

v tis. Kč

1014

ochrana zvířat

1031

lesy - pěstební činnost

30,00

1032

lesy - těžba dřeva

67,00

2141

vnitřní obchod

827,00

2144

ostatní služby

67,00

2212

cesty

2 061,00

2310

pitná voda

5 000,00

2321

odvádění odpadních vod

8 800,00

3111

mateřská škola

500,00

3113

základní škola

320,00

3314

knihovna

14,00

3319

kronika

29,00

3322

Ležáky

484,00

3326

obnova hodnot kulturních památek

100,00

3341

rozhlas

30,00

3399

kultura

203,50

3419

ostatní tělovýchovná činnost

210,00

3421

využití volného času dětí a mládeže

520,00

3429

ostatní zájmová činnost

3512

stomatologická péče

3513

lékařská služba první pomoci

30,00

3519

zdravotní středisko

75,00

3612

bytové hospodářství

17,00

3613

nebytové hospodářství

3631

veřejné osvětlení

3632

pohřebnictví

3639

komunální služby

559,00

3722

komunální odpad

990,00

3745

veřejná zeleň

5274

podpora krizového řízení a nouzového plánu

5512

sbor dobrovolných hasičů

6112

zastupitelstvo obce

1 463,00

6171

veřejná správa

1 096,00

6310

bankovní služby

10,00

6320

pojištění

70,00

6330

převody sociálního fondu a na BÚ

300,00

6399

ostatní ﬁnanční operace

140,00

6402

ﬁnanční vypořádání mezi krajem a obcemi
výdaje celkem

5,00

32,00
3,70

2 000,00
615,00
5,00

1 580,00
1,00
700,00

14,90
28 969,10

Rozpočet obce na rok 2017 je sestaven jako schodkový, rozdíl mezi příjmy a výdaji je kryt ﬁnančním přebytkem z roku 2016.
Zveřejněno na elektronické úřední desce od 28. 11. 2016 do 14. 12. 2016. Vyvěšeno dne: 28. 11. 2016 do 14. 12. 2016.

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

Den

Jméno a příjmení

Místo pohotovostní služby

Poznámka

1. ledna

Neděle

MUDr. Josef Cimburek

Skuteč, Tyršova 386

7. ledna

Sobota

MUDr. Tomáš Mrkvička

Proseč, Zahradní 240

Zdravotní středisko

8. ledna

Neděle

MUDr. Tomáš Mrkvička

Proseč, Zahradní 240

Zdravotní středisko

14. ledna

Sobota

MUDr. Eva Konývková

Hlinsko, Nádražní 548

Poliklinika

15. ledna

Neděle

MUDr. Eva Konývková

Hlinsko, Nádražní 548

Poliklinika

21. ledna

Sobota

MUDr. Libor Bačkovský

Hlinsko, Družstevní 1401

22. ledna

Neděle

MUDr. Libor Bačkovský

Hlinsko, Družstevní 1401

28. ledna

Sobota

MUDr. Hana Mrkvičková

Proseč, Zahradní 240

Zdravotní středisko

29. ledna

Neděle

MUDr. Hana Mrkvičková

Proseč, Zahradní 240

Zdravotní středisko

4. února

Sobota

MUDr. Zdeněk Dvořáček

Hlinsko, Husova 64

5. února

Neděle

MUDr. Zdeněk Dvořáček

Hlinsko, Husova 64

11. února

Sobota

MUDr. Lubomír Pecháček

Miřetice 31

Zdravotní středisko

12. února

Neděle

MUDr. Lubomír Pecháček

Miřetice 31

Zdravotní středisko

18. února

Sobota

MUDr. Petr Foltan

Herálec 81

19. února

Neděle

MUDr. Petr Foltan

Herálec 81

25. února

Sobota

MUDr. Eva Krejčí

Krouna 350

26. února

Neděle

MUDr. Eva Krejčí

Krouna 350

4. března

Sobota

MUDr. Yvona Chludová

Skuteč, Smetanova 568

U BOTANY

5. března

Neděle

MUDr. Yvona Chludová

Skuteč, Smetanova 568

U BOTANY

11. března

Sobota

MUDr. Jiří Janovský

Hlinsko, Wilsonova 590

12. března

Neděle

MUDr. Jiří Janovský

Hlinsko, Wilsonova 590

18. března

Sobota

MUDr. Josef Cimburek

Skuteč, Tyršova 386

19. března

Neděle

MUDr. Josef Cimburek

Skuteč, Tyršova 386

25. března

Pátek

MUDr. Zdena Janovská

Trhová Kamenice, Hlinecká 64

26. března

Sobota

MUDr. Zdena Janovská

Trhová Kamenice, Hlinecká 64

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.

MATEŘSKÁ ŠKOLA MIŘETICE
V adventním čase je ve školce vždy živo a rozhodně
se nenudíme. O prvním adventním víkendu jsme s dětmi vystoupili u příležitosti tradičního rozsvěcení miřetického vánočního stromu. Kromě zpívání a recitování
si nejen hrajeme, ale hodně tvoříme a vyrábíme, protože chceme obdarovat své nejbližší. V úterý 6. prosince
ráno za námi do školky přišel svatý Mikuláš se svými
pomocníky. A protože máme samé hodné děti (alespoň
to o sobě v tento den všichni přesvědčivě tvrdili), všichni dostali od Mikuláše balíček s dobrůtkami a dětským
časopisem. Do pekla si s sebou umounění čerti nikoho
neodvedli, přestože se snažili a lákali děti, že se tam
nemusejí mýt ani pracovat a mají tam krásný smrádek
a teploučko. Ale Mikuláš prozradil, že se nikomu v pekle dobře nevede a na hříšníky tam nic dobrého nečeká.
Takže se děti rozhodly, že se budou raději mýt, zdravě
jíst, neubližovat si a pomáhat.

V týdnu od 12. do 16. prosince jsme do svých tříd pozvali rodiče a další blízké, abychom je potěšili vystoupením dětí i vlastnoručně vytvořenými dárečky. Tímto
bychom rádi poděkovali všem milým a ochotným rodičům, kteří své děti vozili na vystoupení (vítání občánků,
jubilejní svatby, rozsvěcení vánočního stromu), pomáhali nám s přípravou akcí a překvapení pro ně (Uspávání
broučků, Mikulášská nadílka, zdobení stromečků...).
Této spolupráce si velice ceníme a hřeje nás pocit, že je
mezi námi tolik milých a vstřícných lidí dobré vůle.
Přejeme všem, ať se Vám veškeré dobré skutky vracejí dvojnásob, neboť staré moudro praví: „Přej a bude
Ti přáno, dej a bude Ti dáno.“ a „Chovejme se k druhým
tak, jak chceme, aby se chovali oni k nám.“
Krásné svátky všem lidem dobré vůle.
za MŠ Miřetice Bc. Petra Svatoňová, ředitelka MŠ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MIŘETICE
Žáci i učitelé na základní škole prožívají předvánoční
čas. Nejen zimní obrázky, stromeček a výzdoba s motivy Vánoc, ale i adventní kalendář.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MIŘETICE
Ten je sestaven s drobných dárečků, které si děti přinesly a ke každodenní svačince patří losování překvapení právě z tohoto kalendáře. Při této příležitosti si žáci
vyslechnou i zajímavý příběh nebo povídání spojené
s Vánocemi.
Zároveň vrcholí nacvičování a přípravy na vánoční
besídku, kterou předvedeme ve čtvrtek 15. prosince. Věříme, že se těší nejen účinkující, ale i všichni ostatní.
Za zaměstnance i žáky základní školy přejeme všem
krásné a pohodové prožití vánočních svátků a pevné
zdraví v nastávajícím novém roce.
za ZŠ Miřetice Mgr. Marcela Kubíčková, ředitelka ZŠ

Co na to děti?
Stejně jako minulý rok, jsme i letos zavítali do Základní školy Miřetice a položili jsme prvňáčkům a druháčkům dvě otázky: Jak podle nich vypadá Ježíšek?
A na co se o Vánocích nejvíce těší?
Eliška, 8 let
Ježíšek má dlouhé fousy, a červenou čepici a červené
oblečení. A na Vánocích mám ráda to, že máme stromeček a kapra.
Tadeáš, 8 let
Podle mě Ježíšek vypadá jako malé mimino, které leží
v jeslích, a o Vánocích se těším na to, že budeme kuchat
kapra.
Martin, 8 let
Ježíšek vypadá jako miminko v jesličkách a na Vánocích mám nejradši dárky.
Patrik, 7 let
Ježíšek má bílé fousy, červenou čepici a červené tričko a kalhoty a těším se na stromek a dárky.
Tereza, 7 let
Ježíšek podle mě vypadá tak, že má červenou čepici
s bílou bambulí, červenobílé oblečení a sáňky. Těším se,
že budeme spolu všichni doma večeřet kapra.
Karolína, 8 let
Ježíšek vypadá tak, jak říkaly holky. Má červenou čepici, sáňky a nejvíce se těším na rozbalování dárků.

Coni, 7 let
Ježíšek je malý, má kudrnaté zlaté vlásky a má čepičku z novin. Těším se na sníh, na dárky a na stromeček.
Natálie, 7 let
Když je Ježíšek malý, tak má kudrnaté vlásky a leží
v jeslích a dárky rozdává, až když je velký. O Vánocích
se těším na cukroví, na perníčky, na Ježíška s dárky a na
stromeček a na sníh.
Veronika, 6 let
Ježíšek má čepičku a bílé šaty. A těším se na Ježíška,
na dárky, strom a na cukroví.

Adam, 6 let a Lukáš, 7 let
Je to starý pán a má bílé fousy. A těšíme se, až bude
padat sníh.

Milan, 8 let
Podle mě je Ježíšek tlustý, má červený plášť, je vysoký jako moje mamka, ještě má bílé fousy a červenou
čepici. Na Vánocích mám rád dárky, stromeček, cukroví
a perníčky.

Jan, 6 let
Ježíšek má bílé fousy a červenou čepici a bílé šaty
a těším se na dárky.

Vojtěch, 6 let
Ježíšek je svítící tečka. Moc se těším na dárky a na
stromeček.

VÁNOČNÍ VTIPY

VÁNOČNÍ RECEPTY

Na vánoční svátky se vtipem

Recept na domácí vánoční punč

Jožka se modlí před Vánocemi a na konci modlitby
zakřičí: „Ježíšku, dones mi kolo!” „Ježíšek není hluchý,” domlouvá mu sestra. „Ale babička ano.”

V chladném zimním počasí odkáže zahřát a navíc
vám svou vůní navodí tu pravou vánoční atmosféru.
INGREDIENCE:
100 g rozinek
50 g sušených brusinek
30 ml rumu nebo griotky
½ litru silného černého čaje
1 litr červeného vína
1 citron nakrájený na plátky
4 svitky skořice
cukr podle chuti
POSTUP:
1. Sušené ovoce nasypte do misky, zalijte je rumem nebo
griotkou a nechte namáčet nejméně dvě hodiny (klidně i několik dní).
2. Čaj, víno, plátky citronu a svitky skořice přiveďte
k varu. Do nahřátých sklenic pak rozdělte sušené ovoce s rumem, zalijte punčem a podle chuti oslaďte.
zdroj: www.apetitonline.cz

„Mami, můžu mít na Vánoce psa?” „Na to zapomeň!
Budeš mít kapra jako ostatní.”
Zlobí se paní Novotná na běžeckém okruhu v Linci: „Ta linecká kolečka jsem si představovala trochu
jinak!”
„Žádné dárky k Vánocům mi kupovat nemusíš,”
oznamuje ženě na začátku prosince pan Vaněk. „Stačí,
když mne budeš milovat a budeš mi věrná.” „Pozdě,” povzdechla si ženuška, „já už jsem ti koupila kravatu.”
„Tatínku, a odkud k nám chodí Ježíšek?” „Pokud
můžu soudit podle původu dárků – tak asi z Číny.”
Dvě blondýny se rozhodnou, že vyrazí do lesa pro vánoční stromeček. Bloudí po lese, hodinu, dvě, tři... Pak
se ozve: „Ivano, máš něco?” „Ne, vůbec nic. A ty?” „Já
taky ne. Tak co kdybychom vzaly i nějaký bez ozdob?”
„Ježíšku, prosím tě, nic mi nenos, naopak, raději
kdyby sis odnesl moji tchyni!”
zdroj: www.vtipy1.cz
Otec dal dvacetiletému synovi na Silvestra sto korun
a řekl: „Tu máš a o půlnoci si připij na mé zdraví!” „Ale
loni jsi mi dal dvě stovky!” „Jenže letos se cítím mnohem lépe...”
Přeje pan Krško sousedovi: „Tak hodně štěstí do
nového roku!” „Neblbněte,” říká soused, „vždyť už je
únor!” „A sakra, to zase bude doma mazec,” zakleje pan Krško. „Přetáhl jsem Silvestra ještě víc než
loni!”
„Co tě stál Silvestr se snoubenkou?” „Ale, asi stovku.”
„No, to ještě jde,” povídá kamarád. „Víš, ona u sebe ani
víc peněz neměla.”
„Každý rok k nám na Silvestra chodí tchyně, ale
letos asi uděláme konečně výjimku!” „Jakou?” „Pustíme ji dovnitř!”
Při silvestrovské večeři se ptá hostitelka svého souseda: „Vy jste nadřízený mého manžela?” „Nikoliv, milostpaní.” „Tak dejte laskavě tu ruku z mého kolena.”
Baví se dva policajti: „Hele, víš, že jsem právě zjistil, že letos Silvestr vychází na pátek?“ „Proboha, jen
aby to nebylo třináctýho!“
„Tak co, jak jsi prožil letošního Silvestra, příteli?”
„Ale... nejprve jsem nevěděl, kam mám jít a teď si zase
nemohu vzpomenout, kde jsem byl.”
zdroj: www.vtipyo.cz

Vánoční štola
INGREDIENCE:
polohrubá mouka 1 kg, sůl 1 lžička
citronová kůra, droždí 10 dkg, cukr 20 dkg
máslo (tuk) 40 dkg, mléko 4 dl
mandle 15 dkg, rozinky 10 – 15 dkg
citronát (kandované ovoce) 20 dkg
rum 4 lžíce (dávám více)
vanilkový cukr nebo vanilka
tuk na plech
(nepoužívám, peču na papíře nebo silikonové podložce)
mouka na vál
máslo na potření 3 dkg (zpravidla je potřeba více)
moučkový cukr s vanilkou
POSTUP:
Oloupané, na hrubo nakrájené mandle, rozinky a ovoce
namočíme den předem do rumu. Uděláme kynuté těsto
(tuk změklý, ne tekutý), řidší než na vánočku, vypracujeme, až jsou bubliny. Přidáme ovoce, propracujeme, necháme 2 hodiny kynout, propracujeme, necháme 30 minut
kynout. Rozdělíme na díly, zformujeme do oválu, 2/5 přehneme, aby vzniknul žlábek. Dáme na vymazaný plech
do středně vyhřáté trouby. Pečeme asi 1 až 1 ½ hodiny. Po
upečení ještě horké potřeme máslem a posypeme moučkovým cukrem smíchaným s vanilkovým. Po vychladnutí
zabalíme do alobalu (dávám ještě do mikrotenového sáčku) a dáme do chladna rozležet (asi 14 dnů).
Zdroj: www.labuznik.cz

SDH MIŘETICE
V sobotu 10. prosince proběhla valná hromada SDH
Miřetice, na které jsme vyhodnotili činnost sboru za rok
2016. Po shrnutí všech akcí, brigád, zásahů a soutěží byla
práce sboru vyhodnocena jako velice bohatá.
V letošním roce byli naši dva členové odměněni za
příkladnou práci u sboru - byla to Jana Paulišová - čestným uznáním a Antonín Zdražil - řádem sv. Floriána za
obětavou práci.
Nejen jim, ale i všem ostatním členům bych chtěla
poděkovat za práci, kterou ve sboru v letošním roce odvedli. Náš dík patří také všem sponzorům a hlavně obecnímu úřadu za podporu a spolupráci.
První akcí v přístím roce, kterou náš sbor pořádá,
bude tradiční hasičský ples, který se bude konat 21. ledna 2017. Odvoz z plesu je zajištěn. Všechny vás srdečně
zveme.
Zároveň bych chtěla za celý náš sbor popřát všem
spoluobčanům krásné a klidné vánoční svátky a hodně
zdraví v novém roce 2017.

ČSŽ MIŘETICE
Nastal podzim a ženy ZO ČSŽ Miřetice začaly přemýšlet o organizaci vánoční výstavy. Sešly se hned dvakrát, aby promyslely a důkladně připravily tu letošní.
Opět se konala v sobotu před 1. adventní nedělí. I letos
se podařilo zajistit nové vystavovatele, aby výstava byla
zase o něco zajímavější. Návštěvníků přišlo dokonce
více než v loňském roce. Děkujeme Všem, kteří nás opět
svou návštěvou přišli podpořit. Také děkujeme za kladné
ohlasy, které nás moc těší. Snad se znovu setkáme na
výstavě v novém roce.
Rok ještě nekončí, proto se ještě v prosinci sejdeme
na společném posezení u vánočního stromečku, členky
si přinesou na sváteční tabuli napečené cukroví a jistě
nebudou chybět ani malé dárečky pod stromečkem.
Chtěla bych za všechny členky popřát našim nejmenším kouzelné Vánoce plné překvapení a splněných přání, dospělákům hezké a klidné svátky vánoční, v novém
roce hodně zdraví, kolem sebe dobré lidi, kteří Vám pomůžou, když to budete potřebovat.
za ZO ČSŽ Miřetice Mgr. Ivana Modráčková

OZNÁMENÍ OÚ MIŘETICE

SDH MIŘETICE

OÚ Miřetice oznamuje, že kancelář obecního
úřadu bude zavřena ve dnech 22. a 23. 12. 2016
a 29. a 30. 12. 2016 z důvodu čerpání řádné dovolené.

VÁS SRDEČNĚ ZVE NA TRADIČNÍ

HASIČSKÝ PLES
POHOSTINSTVÍ U KAPLIČKY ŠVIHOV

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Blahopřejeme k narození

SOBOTA 21. LEDNA 2017
OD 20.00 HODIN

dcery Soﬁe Filipi, mamince Kristýně Venzarové

K TANCI A POSLECHU HRAJE SKUPINA
CZECH-ČECH

paní Ludmila Sýkorová z Krupína
paní Vlasta Pospíšilová z Havlovic
pan Zdeněk Trubák z Miřetic

ODVOZ ZAJIŠTĚN !!!

Čest jejich památce!

S lítostí oznamujeme, že zemřeli
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