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ZPRÁVY – INFORMACE – SDĚLENÍ
USNESENÍ č. 17/4/2016
ze zasedání Zastupitelstva obce Miřetice ze dne 13. 6. 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.

1.1

1.2

1.3
1.4

1. BERE NA VĚDOMÍ
zprávu hodnotící komise o výsledcích výběrového řízení
z jednání dne 9. 6. 2016
žádost o směnu pozemků v k. ú.
Havlovice u Miřetic v místní
části Dubová
nabídku na odkup pozemků
v k. ú. Miřetice u Nasavrk
žádost o koupi pozemků p.č.
202/8, 202/10 a 202/4 v k. ú.
Švihov a sděluje, že obec prodává pozemky o velikosti cca
1000 m2 na výstavbu rodinných
domů a nepředpokládá prodávat pozemky k zemědělské výrobě či k hospodaření; s výše
uvedenými pozemky má obec
záměr zařadit je do územního
plánu obce na výstavbu

2. SCHVALUJE
2.1 vícepráce na stavbě Rybník Kutín – oprava výpustného zařízení z důvodu zjištění havarijního
stavu opěrných zídek a nutnosti vybudovat tyto zídky nové;
rozpočtová cena víceprací činí
27 530 Kč včetně DPH
2.2 jakožto zadavatel veřejné zakázky na provedení díla na akci
„MŠ Miřetice (bývalé jesle)
rekonstrukce elektroinstalace
a ZTI“ na základě doporučení
hodnotící komise:

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

a) výsledky výběrového řízení
b) rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky: PRVNÍ
STAVEBNÍ CHRUDIM, a.s.,
Tovární 1130, 537 23 Chrudim,

2.8

IČ 46504621, nabídková cena
671 246 Kč bez DPH
prodloužení smlouvy o nájmu nebytových prostor ze dne
1. 7. 2015; smlouva se prodlužuje do 30. 6. 2017
pronájem pozemků p.č. 202/28
o výměře 3227 m2, 202/45
o výměře 640 m2, 202/4 o výměře 11800 m2, 202/6 o výměře
3549 a 202/51 o výměře 3550
m2 k zemědělské výrobě žadateli panu Vlastimilu Bakešovi,
Bratroňov 25, 53825 Nasavrky;
smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31. 12. 2025
hospodářský výsledek za rok
2015 příspěvkové organizace
Mateřská škola Miřetice, okres
Chrudim ve výši 28 328,84 Kč
a jeho převedení do rezervního
fondu
účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola Miřetice, okres Chrudim sestavenou
k 31. 12. 2015 s výrokem bez
výhrad
hospodářský výsledek za rok
2015 příspěvkové organizace
Základní škola Miřetice ve výši
65 909,62 Kč; hospodářský výsledek bude rozdělen na částku
55 566,30 Kč, která bude použita
na úhradu záporných výsledků
hospodaření z minulých let na
částku 10 343,32 Kč, která bude
převedena do rezervního fondu
účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola Miřetice sestavenou k 31. 12. 2015
s výrokem bez výhrad

2.9 uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z Programu obnovy
venkova č. OŽPZ/16/21989
mezi Pardubickým krajem, Komenského náměstí 125, 53211
Pardubice IČ 70892822 a Obcí
Miřetice na akci Oprava místní
komunikace Krupín
2.10 dodavatele zařízení domácí čistírna odpadních vod pro objekt
čp. 29 Švihov ﬁrmu SAVE CZ
s.r.o., Rváčovská 1639, 53901
Hlinsko, IČ 25965778 za nabídkovou cenu 31 500 Kč
2.11 uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 15234563 o poskytnutí
podpory ze SFŽP v rámci Operačního programu Životní prostředí o navýšení poskytnutých
ﬁnančních prostředků na akci
Zateplení mateřské školy – obec
Miřetice
2.12 dodavatele na opravu místní
komunikace po hrázi rybníka
Kovární na pozemku p.č. 155/3
v k.ú. Miřetice u Nasavrk ﬁrmu
M-SILNICE a.s., obl. závod
STŘED, Za Pivovarem 611,
53701 Chrudim za nabídkovou
cenu 157 548 Kč včetně DPH
2.13 dodavatele na opravu části
místní komunikace v Dachově
na pozemku p.č. 1344/2 v k. ú.
Miřetice u Nasavrk v úseku
od křižovatky k čp. 90 ﬁrmu
M-SILNICE a.s., obl. závod
STŘED, Za Pivovarem 611,
53701 Chrudim za nabídkovou
cenu 404 134 Kč včetně DPH

ZASTUPITELSTVO OBCE MIŘETICE
2.14 na základě předchozích jednání s majitelem pozemku panem Milošem Netolickým, Dachov 44, 53955 Miřetice odkoupit část pozemku p.č. 26/1 v k. ú.
Miřetice u Nasavrk o výměře
cca 160 m2, který bude součástí
místní komunikace příjezdové cesty k ČOV Miřetice; cena
za odkupovaný pozemek bude
50 Kč za 1 m2

4. ZAMÍTÁ

2.15 rozpočtové opatření č. 2/2016
3. PROJEDNALO
A SCHVALUJE
3.1 jako orgán příslušný podle § 6
odst. 5 písm e) zákona č. 183/
2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon) v platném znění Zprávu
o uplatňování Územního plánu
Miřetice

4.1 využít nabídku na odkoupení
pozemku p.č. 1100 v k. ú. Miřetice u Nasavrk
5. POVĚŘUJE
5.1 starostu obce jednat s majiteli pozemků p.č. 219/1, 171/6 a 171/16
v k.ú. Miřetice u Nasavrk ve věci
možného odkupu pozemků za
nabídkovou cenu 100 Kč za 1m2

USNESENÍ č. 18/5/2016
ze zasedání Zastupitelstva obce Miřetice ze dne 18. 7. 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 zprávu hodnotící komise o výsledcích výběrového řízení
z jednání dne 15. 7. 2016

v obci Miřetice – Krupín“ na
základě doporučení hodnotící
komise:

2. REVOKUJE
2.1 v usnesení č. 17/4/2016 ze dne
13. 6. 2016 bod 2.14

d) rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky: M-SILNICE a.s., oblastní závod STŘED,
Za Pivovarem 611, 537 01 Chrudim, IČ 42196868, nabídková
cena 500 609 Kč bez DPH
3.3 uzavření smlouvy s ČEZ Distribuce, a.s., Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, 40502
Děčín, IČ 24729035 o připojení
odběrného elektrického místa
k distribuční soustavě v objektu
čp. 29 Švihov
3.4 nabídnutí ubytovacích prostor
v objektu čp. 29 Švihov ke krátkodobému ubytování; cena pro-

3. SCHVALUJE
3.1 na základě předchozích jednání odkoupit část pozemku p.č.
26/1 (označenou jako pozemek
p.č. 26/14) v k.ú. Miřetice u Nasavrk o výměře cca 101 m2, který bude součástí místní komunikace příjezdové cesty k ČOV
Miřetice; cena za odkupovaný
pozemek bude 200 Kč za 1 m2
3.2 jakožto zadavatel veřejné zakázky na provedení díla na akci
„Oprava místní komunikace

c) výsledky výběrového řízení
3.5
3.6

3.7

3.8

nájmu je stanovena na 800 Kč za
jeden apartmán za noc a úhrada
skutečné spotřeby elektrické
energie
rozpočtové opatření č. 3/2016
dodavatele na akci Položení dlažby a obkladů v objektu čp. 126
Miřetice – f.Stavabo Hlinsko,
spol. s r.o., Včelákov 119, 539 57
Včelákov, IČ 64827445 za nabídkovou cenu 85 264 Kč bez DPH
provedení výměny 4 ks radiátorů v objektu čp. 126 Miřetice za
nabídkovou cenu 15 648 Kč bez
DPH, výměnu provede ﬁrma
První stavební a.s. Chrudim,
Tovární 1130, 537 23 Chrudim,
IČ 46504621
zateplení Hasičské zbrojnice
Miřetice provádět zatím vlastními silami, ne dodavatelsky

USNESENÍ č. 19/6/2016
ze zasedání Zastupitelstva obce Miřetice ze dne 29. 8. 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 výpověď z nájmu bytu č. 3 v domě čp. 66 Miřetice; po nutných
opravách bude byt volný k pronájmu od 1. 10. 2016
1.2 podané žádosti o pronájem bytu
v domě čp. 66 Miřetice
1.3 sdělení ve věci pozemku p.č.
1353/3 v k.ú. Miřetice u Nasavrk; pozemek je v katastru

nemovitostí veden jako ostatní
komunikace
1.4 výtěžek z akce Rozloučení
s prázdninami dne 27. 8. 2016
– dobrovolné vstupné na pomoc
Nicolasovi Novotnému – celkem vybráno 14 000 Kč
2. SCHVALUJE
2.1 pronájem cvičební místnosti

v budově čp. 31 v Miřeticích
žadatelce Haně Malinské, Malinné 7, 53973 Skuteč za účelem
poskytování masérských služeb; termíny poskytování služeb nesmí narušovat zdravotní
cvičení, které v této místnosti
probíhá; cena za pronájem se
stanovuje ve výši 50 Kč za den
provozu, nájemní smlouva se
uzavírá do 31. 8. 2017

ZASTUPITELSTVO OBCE MIŘETICE
2.2 zveřejnit záměr obce prodat
část pozemku p.č. 1299/3 a 38/2
v k.ú. Miřetice u Nasavrk; jedná se o zaplocenou část, která je
součástí zahrady p.č. 19/3 v k.ú.
Miřetice u Nasavrk
2.3 uzavření darovací smlouvy mezi
Obcí Miřetice a Monikou a Lubomírem Novotnými, Chrudim
(bývalými občany obce Miřetice) na poskytnutí daru z rozpočtu obce ve výši 10 000 Kč na
částečnou úhradu intenzivního
neurorehabilitačního pobytu jejich syna Nicolase Novotného
2.4 prodej části pozemku p.č. 929/9,
nyní označené jako pozemek
p.č. 929/12 o výměře 92 m2
v k. ú. Miřetice u Nasavrk; cena
prodávaného pozemku je stanovena na 50 Kč za 1 m2
2.5 prodej části pozemku p.č. 929/9,
nyní označené jako pozemek
p.č. 929/13 o výměře 60 m2
v k. ú. Miřetice u Nasavrk; cena

prodávaného pozemku je stanovena na 50 Kč za 1 m2
2.6 výběr dodavatele na zakázku
malého rozsahu „Dětské koutky
v místních částech – Miřetice“
ﬁrmu Chemgarden s.r.o., Božanovská 2098, 19300 Praha 9, IČ
03692116; zhotovení díla za nabídkovou cenu 601 975 Kč včetně DPH
2.7 výběr dodavatele na zakázku
malého rozsahu „Venkovní tělocvična Miřetice“ ﬁrmu JOSLA Fitpark s.r.o., Hviezdoslavova 81/12, 40502 Děčín, IČ
28706480; zhotovení díla za
nabídkovou cenu 206 063 Kč
včetně DPH
2.8 uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z Programu Podpora
budování infrastruktury cestovního ruchu v Pardubickém
kraji II mezi Pardubickým krajem, Komenského náměstí 125,
53211 Pardubice a Obcí Miřeti-

ce, 53955 Miřetice 66 na akci
Relaxační venkovní sportoviště
2.9 obecně závaznou vyhlášku obce
Miřetice č. 3/2016 o stanovení
koeﬁcientu pro výpočet daně
z nemovitých věcí u staveb
2.10 obecně závaznou vyhlášku obce
Miřetice č. 4/2016 o stanovení
koeﬁcientu pro výpočet daně
z nemovitých věcí u pozemků
2.11 zprostředkovat převod peněz
v hotovosti - dobrovolného
vstupného – z akce Rozloučení
s prázdninami ze dne 27. 8. 2016
ve výši 14 000 Kč na transparentní účet č. 2000559145/2010
pro zajištění rehabilitační péče
Nicolasovi Novotnému
3. ZAMÍTÁ
3.1 nabídku ﬁrmy Online Team
s.r.o., Březenecká 4808, 43004
Chomutov, IČ 04469275 na pořízení videoprezentace DRON
Miřetice

ZPRÁVY – INFORMACE – SDĚLENÍ
Krajské volby

Poplatek za likvidaci odpadů

Ve dnech 7. a 8. října 2016 se konají krajské volby.
Každý volič může hlasovat pouze do zastupitelstva kraje, ve kterém má trvalý pobyt (Pardubický kraj), a to
v jakékoli volební místnosti v příslušném kraji.

Poplatek za likvidaci odpadů pro rok 2016 je splatný
do 30. 9. 2016

Pokud bude chtít volič hlasovat jinde, než kde má
trvalý pobyt, musí si na svém obecním úřadě požádat
o vydání voličského průkazu.
O vydání voličského průkazu mohou voliči požádat
písemně (žádost musí být opatřena úředně ověřeným
podpisem), elektronicky prostřednictvím datové schránky nebo elektronicky s uznávaným elektronickým podpisem v termínu do 30. září 2016.
Dále mohou požádat osobně na obecním úřadě, kde
mají trvalé bydliště, zde se prokáží průkazem totožnosti,
a požádat o vydání voličského průkazu mohou do středy
5. října 2016 do 16.00 hodin.
Voličské průkazy budou vydány osobně voliči nebo
zaslány písemně na adresu uvedenou v žádosti.
Voličské průkazy jsou přísně zúčtovatelné tiskopisy
a při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát.

Výše poplatku:
500 Kč za osobu s trvalým bydlištěm na území obce
500 Kč za objekt určený nebo sloužící k rekreaci
500 Kč za objekt, ve kterém není přihlášená žádná
osoba k trvalému pobytu
Platby:
hotovostně do pokladny OÚ Miřetice
bezhotovostně na účet ČS, a.s. Chrudim
účet číslo: 1144051389/0800
variabilní symbol: 1340
speciﬁcký symbol: podle místních částí a čísel popisných (místo XX dosaďte číslo popisné objektu)
100XX
200XX
300XX
400XX
500XX
600XX
700XX
800XX

Bošov
Čekov
Dachov
Dubová
Havlovice
Krupín
Švihov
Miřetice

ZPRÁVY – INFORMACE – SDĚLENÍ

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU
SOBOTA 17. ZÁŘÍ 2016
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 !!!

ZPRÁVY – INFORMACE – SDĚLENÍ
SDH Miřetice
SDH Miřetice v období prázdnin pořádal pravidelnou
soutěž O pohár starosty obce. V tomto závodě se ženám
nepodařilo obhájit zlato z předchozích let, ale pro všechny byl na této akci příjemným zpestřením útok našich
dětí a také staré gardy, která byla tvořena našimi (v průměru) sedmdesátníky. Ukázali, že ještě nepatří do starého železa, ale stále mezi platné členy. Tak jako oni při
soutěži v Miřeticích, stejně tak naše hasičská omladina
před prázdninami ukázala, že to prostě miřetičtí hasiči
„umí“ v jakémkoliv věku. O úspěších našich dětí jsme
informovali v minulém čísle oběžníku.
Aby se řady našich skvělých mladých hasičů mohly
rozrůstat, zveme všechny malé uchazeče na dětské tréninky, které se konají pravidelně v pátek od 16.30 na hřišti.
Kontakt na vedoucí mládeže paní Ježkovou 728 206 714.
Přeji Vám krásný zbytek léta a dětem úspěšný nový
školní rok.
za SDH Miřetice Jana Rybenská

Kotlíková dotace
V pondělí 12. září 2016 v 18.00 hodin se v zasedací
místnosti OÚ Miřetice koná informační schůzka pro zájemce o kotlíkové dotace.

MATEŘSKÁ ŠKOLA MIŘETICE
I v Mateřské škole Miřetice nám začal nový školní
rok. Všechna tři oddělení: Sluníčka, Berušky i Motýlci
jsou opět kapacitně téměř naplněna. Z našich nejstarších
dětí jsou nyní již školáci, kteří se rozdělili do ZŠ Miřetice, Včelákov a Nasavrky, a místo nich mezi nás od
1. září patří noví malí kamarádi.
Přiložené fotograﬁe jsou z prvního zářijového dne,
kdy nás v každém oddělení navštívili představitelé obce
Miřetice a předali všem dětem sladkou dobrůtku na uvítanou. Počasí nám přálo, a tak jsme si hned první den
hráli nejen ve třídách, ale i venku.

Nyní si už hrajeme, tvoříme, poznáváme a učíme se
novým věcem podle ŠVP a třídních vzdělávacích plánů, které jsou vytvořeny na míru věkovému složení dětí
v jednotlivých odděleních. Spoustu zajímavých objevů
a poznatků získáváme nejen ve školce, ale i venku na
zahradě, při vycházkách na louku, k rybníku, potoku, či
do lesa.
za MŠ Miřetice Bc. Petra Svatoňová, ředitelka

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MIŘETICE
Před několika dny jsme, stejně jako většina vzdělávacích institucí, vstoupili do nového školního roku. Po
dvouměsíční prázdninové odmlce se opět rozezněly hlasy zvonků a žáci znovu usedli do školních lavic. Naše
řady opustilo pět žáků pátého ročníku, z nichž 4 budou
pokračovat na druhém stupni v nedalekém Včelákově.
Jeden si pak zvolil o trochu náročnější cestu a nastoupil
na osmileté gymnázium v Hlinsku. Přejeme jim všem
mnoho zdaru v učení, klid a pohodu v novém prostředí
a správnou partu s novými spolužáky.
S páťáky jsme se loučili již v červnu. Ale 1. září
jsme přivítali naše nové kamarády – prvňáčky. V tento den pravidelně přicházejí i zástupci obecního úřadu,
aby se s novými žáčky i s jejich rodiči přivítali a všem
pak popřáli zdárné vykročení do nového školního roku.
Pan starosta zůstal tradičně u vtipného přání a společně s paní místostarostkou věnovali prvňáčkům pamětní
list a jejich rodičům jako poděkování ﬁnanční pozornost.
Letošních prvňáčků usedlo do školních lavic osm a já
musím s potěšením konstatovat, že celkový počet žáků
stále zvyšujeme. V letošním roce na tom mají zásluhu
i nově příchozí žáci, kteří posílili druhý a čtvrtý ročník.
Všem prvňáčkům, nově příchozím žákům i těm stávajícím přejeme mnoho radosti v učení, hodně jedniček
a prima partu kamarádů.

Přestože je nový školní rok v plném proudu, ráda bych
se stručně zmínila o několika akcích, které proběhly
ještě v roce minulém. Za zmínku stojí náš školní výlet.
Zvolili jsme poněkud vzdálenější destinaci – dinopark ve
Vyškově. Ten svým návštěvníkům nabízí pestrou škálu
zajímavých akcí. Kromě očekávaných dinosaurů jsme
viděli i další různá zvířata v zooparku. Zhlédli jsme
krátký ﬁlm ve 4D projekci, starší žáci si prohlédli, jak
se vyvíjela naše planeta a život na ní. Největší zvědavci
mohli tím správným dalekohledem pozorovat i Slunce.
Cestou jsme se zastavili v Rudce u Kunštátu, kde je neméně známá jeskyně Blanických rytířů a rozhledna. Vše
je umístěno v přírodním areálu, kde je stále rozšiřována
tzv. Smyslová zahrada. Tam si žáci mohli ověřit, jak fungují jejich smyslové soustavy.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MIŘETICE
Nechyběla ani tradiční výstava výtvarných prací, kterou jsme tentokrát zahajovali vernisáží, kde se prezentovali všichni žáci školy. Poněkud větší pozornost byla
věnována žákům pátého ročníku, kteří získali památné
fotograﬁe, předvedli své oblíbené zájmy a odnesli si trochu netradiční ocenění. Další, většinou velmi oblíbenou
akcí bývá nocování ve škole. Těsně před koncem školního roku jsme uspořádali opékání buřtů, různé sportovní
soutěže a hlavně stezku odvahy pro všechny žáky, kteří
pak ulehli ke spánku do svých spacích pytlů na podlaze
ve třídách. Noc jsme strávili bez problémů, možná bylo
překvapivé jen probuzení. Namísto budíku některé žáky
probral mohutný hlas pana starosty, který oznamoval:
„Snídaně!“ Koblihy ale přišly všem k chuti.
Doufám, že nadcházející školní rok bude pro všechny
žáky hlavně úspěšný a stejně bohatý, jako ten minulý. Při
této příležitosti bych chtěla upozornit na nabídku kroužků,
které se rozběhnou od 1. října. Z široké nabídky si můžou
vybírat nejen žáci ZŠ a MŠ, ale i ostatní zájemci.

Děkuji všem příznivcům školy za podporu a přízeň
a ještě jednou přeji všem žákům úspěšný nový školní rok
a rodičům radost a spokojenost ze svých dětí.
za ZŠ Miřetice Mgr. Marcela Kubíčková, ředitelka

AHOJ DĚTI!
Vyberte si kroužek v ZŠ MIŘETICE.
Přihlaste se do 15. září na www.krouzky.cz
ANGLIČTINA PRO 1. A 2. TŘÍDU
HRAVÁ ANGLIČTINA PRO DĚTI VE ŠKOLE
ÚTERÝ 13:15 – 14:00
700 Kč
Originální a propracovaná metodika a kreativní pracovní listy. Zajímavé pomůcky (maňásek, kartičky) poskytující vizuální i auditivní podporu. Činnosti a aktivity
podporující kinestetický způsob učení. Hodiny postaveny na prožitku a prvku zábavy a hravosti. Pomocí jednoduchých her, říkadel, říkanek a písniček si děti ukotví
základní fráze anglického jazyka.

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO 3. AŽ 5. TŘÍDU
ÚTERÝ 14:15 – 15:00
700 Kč
Pomocí jednoduchých komiksů, her, písniček, scének,
dialogů a modelových situací, si děti procvičí a zopakují
důležité anglické fráze nutné pro běžnou domluvu.

BOJOVÉ SPORTY A SEBEOBRANA
STŘEDA 15:00 – 15:45
650 Kč
Ideální sportovní průprava, která bude děti bavit. Naučí se koordinaci, obratnosti, rychlosti, postřehu a základním prvkům sebeobrany. Budujeme kamarádství
a potlačujeme agresi a útočnost.

TANEČKY A SPORTOVNÍ VŠESTRANNOST
STŘEDA 14:15 – 15:00
650 Kč
Bavilo vaše dítě na dovolené minidisko? Rádo tancuje
vždy a všude, když slyší rytmickou muziku? Naše tanečky ho budou bavit! Děti vystoupí na velké Taneční soutěži a Kroužkované podívané.
VĚDECKÉ POKUSY PRO 1. A 2. TŘÍDU
ČTVRTEK 15:00 – 15:45
1150 Kč
VĚDECKÉ POKUSY PRO 3. A 4. TŘÍDU
ČTVRTEK 16:00 – 16:45
1150 Kč
Laboratorní myška Žofka provede děti pokusy ze světa chemie, fyziky a přírodovědy. Naši malí vědci si povedou vlastní vědecký deník a budou pracovat s opravdovými zkumavkami, pipetami, kádinkami, měřidly
a dalším laboratorním vybavením. Deníky a veškeré
pomůcky jsou zdarma.
V letošním školním roce nabízíme kroužky prostřednictvím renomované ﬁrmy – podrobnosti najdete na webových stránkách: www.krouzky.cz
Přihlásit se můžete elektronicky nebo obdržíte písemnou přihlášku v ZŠ.
Kroužky budou fungovat nejen pro žáky ZŠ Miřetice,
ale i pro další případné zájemce.

TJ TATRAN MIŘETICE
O letních prázdninách pořádali fotbalisté TJ TATRAN Miřetice několik akcí. Pravidelně se konaly taneční zábavy na letním parketu, proběhl také 23. ročník
Memoriálu Jiřího Zity a Jiřího Slavíka.

Velkou událostí byla oslava 75. výročí založení
TJ TATRAN Miřetice. Během celého dne probíhaly
zápasy, vystoupení footbagu a freestyle fotbalu, nebo
akrobatická show Flyingboys. Vrcholem bylo utkání
staré gardy s Menšíkovou jedenáctkou.

zdroj fotograﬁí: www.facebook.com/TjTatranMiretice

INZERCE

ROZVOZ OBĚDŮ
RESTAURACE NA KŘIŽOVATCE
LUKAVICE
nabízí rozvoz obědů.
Cena za 1 oběd včetně dopravy je 67,- Kč
(oběd zahrnuje polévku + hlavní jídlo)
V případě zájmu o obědy volejte na telefon:
602 176 514 (pan Barva)

Nově otevřené

CENTRUM PÉČE
O RUCE A NOHY
-

nabízí:
pedikúru u mě v salónku
pedikúru v pohodí Vašeho domova
manikúru přírodních nehtů
manikúru P-shine
nehtovou modeláž (gelem)
- pouze v salónu
a mnoho dalšího...

Objednávky na tel. 737 967 253
Vodvárková Miroslava DiS.
Kde mě najdete?? Hlinsko-Blatno 166
Více info na:
www.pedimaniblatno.websnadno.cz

AYURVÉDA CENTRUM HAVLOVICE

VĚRA POCHOBRADSKÁ
Nabízím:
• Ayurvédské masáže
Marma masáž
Čakrová masáž
Metamorfní technika
• Kurzy mandaly
• Diagnostika dle Ayurvédy
• Aromaterapie
• Jóga
• Prodej přípravků ECCE VITA
Těším se na vás.
Telefon: 722 091 796
E-mail vera.pochobradska@seznam.cz
www.ayurveda-massage.cz

INZERCE
MASÉRSKÉ SLUŽBY
Od září budu poskytovat ve vaší obci
v prostorách zdravotního střediska ve cvičební
místnosti masérské služby.
První možný termín objednání na masáž je
v pátek 30. září a v sobotu 1. října 2016.
V dalších měsících budu dojíždět každý
poslední pátek a sobotu v měsíci.
Na masáž se prosím objednávejte telefonicky,
případně pište SMS, zavolám Vám zpět.
Telefonní kontakt je 775 559 856.
Těším se na Vás
Hana Malinská, Malinné

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Blahopřejeme k životnímu jubileu
červen
paní Haně Kostelecké z Dachova
paní Haně Šplíchalové z Miřetic
paní Věře Vukčevičové z Miřetic
paní Janě Oplištilové z Dachova
panu Oldřichu Biškovi z Miřetic
paní Marii Novákové z Bošova
červenec
paní Haně Šiklové z Miřetic
paní Marii Pilařové z Miřetic
paní Bohumile Michkové z Miřetic
paní Martě Fidrové z Bošova
panu Františku Vrběckému z Čekova
panu Josefu Pelikánovi z Miřetic
paní Heleně Michálkové z Bošova
srpen
paní Boženě Žaludové z Miřetic
panu Lubomíru Novotnému z Miřetic
paní Růženě Vodrážkové z Čekova
paní Stanislavě Slavíčkové ze Švihova
paní Věře Koubové ze Švihova
panu Evženu Pilařovi z Čekova
Blahopřejeme k narození
dcery Adély Pantůčkové,
rodičům Lucii a Martinu Pantůčkovým z Miřetic
dcer Adély a Anny Palatášovým,
rodičům Janě a Ivanu Palatášovým z Dubové
dcery Nikol Alinčové,
rodičům Šárce a Tomáši Alinčovým z Dachova
dcery Alžběty Koubové,
rodičům Martě a Romanu Koubovým ze Švihova
S lítostí oznamujeme, že zemřeli
paní Bohumila Brynychová z Dachova
paní Zdeňka Dušková z Dachova
paní Božena Chvojková z Miřetic
pan Mirek Modráček z Miřetic
Čest jejich památce!
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