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ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
Podle nového zákona 541/2020 Sb., o odpadech se
má postupně snižovat množství odpadu na osobu a docílit tak vyššího třídění odpadových komodit. Pokud se
množství směsného odpadu na osobu překročí, nebude
moc obec uplatnit slevu na třídění odpadu a zaplatí za
překročené množství vyšší částky. Tím se zvyšují náklady na odpadové hospodářství jak pro obec, tak její obyvatele. Pro rok 2022 je na občana limit 0,19 t. V příštím
roce se limit sníží na 0,18 t a postupně se bude tento limit
dále snižovat až do roku 2029, kdy by měl být pouze
0,12 tun na občana.
Děkujeme tedy těm, kteří odpad zodpovědně třídí
a šetří tak peněženky i životní prostředí.

Informace k popelnicím a čipování popelnic
Soukromé popelnice Technické služby vážit nebudou,
pouze si zaznamenají, že dotyčnou popelnici o objemu
120 litrů/240 litrů odvezly a počítají s tím, že je plná. Na
vážení popelnic prozatím nemají techniku.
Bylo by tedy vhodné dávat k vývozu spíše plné
popelnice. Technické služby neodváží popelnice, které
nejsou nahlášené na úřadě, očipované nebo nemají viditelně napsané číslo popisné. Pokud potřebujete popelnici očipovat zavolejte na obecní úřad (tel. 469 344 187,
724 180 900), nebo napište na email obec@miretice.cz.

INFORMACE K TŘÍDĚNÍ ODPADU V ROCE 2021
V roce 2021 se nám povedlo vytřídit slabší půlku
veškerého odpadu (celkem 305,784 tun). Na osobu
bylo v loňském roce počítáno s 0,20 tunami, v obci
Miřetice jsme na jednu osobu vyprodukovali 0,25 tun
odpadu. Limit jsme tedy překročili o cca 70 tun a mu-

MNOŽSTVÍ VYPRODUKOVANÉHO
ODPADU V TUNÁCH
Papír

12,603

Plast

24,442

Sklo

20,116

SKO

327,398

BIO

243,599

Kovy

4,730

Použitý rostlinný
olej a tuk

0,294

Celkem

633,182

seli jsme zaplatit přirážku, protože na toto množství
už nebylo možné uplatnit slevu za třídění. Další výsledky našeho odpadového hospodářství, včetně nákladů na provoz systému jsou uvedeny níže v grafu
a tabulkách.

INFORMACE K TŘÍDĚNÍ ODPADU V ROCE 2021
Složení odpadů na občana (v kg)
SKO

Papír

Plast

Sklo

BIO

Kovy

Olej a tuk

251,07

9,66

18,74

15,43

186,81

3,63

0,23

Náklady na odvoz odpadu
Výdaje
Celkem za odvoz a likvidaci veškerého odpadu
(SKO, BIO, plast, papír, sklo, jedlé oleje, velkoobjemové a nebezpečné odpady)

1 442 959,00 Kč

Svoz SKO

840 613,00 Kč

Svoz BIO

199 609,00 Kč

Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu

136 564,00 Kč

Svoz tříděných komodit

266 173,00 Kč

Příjmy
Vybráno na poplatcích (650/občan, nemovitost/rok)

902 595,00 Kč

Celkem odměny od ekokomu a výkup kovů

212 101,00 Kč

Kolik obec doplácí z obecního rozpočtu:

328 263,00 Kč

JAK TŘÍDIT ODPADY
CO SEM PATŘÍ

CO SEM NEPATŘÍ

PLAST
žlutá

sešlápnuté PET láhve, sáčky, tašky folie,
polystyren, plastové obaly od potravin, plastové
obaly od drogerie, obaly od CD/DVD, strečové
fólie, nápojové kartóny

linoleum, PVC, pryžové výrobky,
molitan, videokazety, CD/DVD,
obaly od olejů, silně znečištěné
plasty od zbytků jídla, obaly od
nebezpečných látek

SKLO
zelená, bílá

láhve od nápojů, sklenice od kečupů, zavařovací
sklenice, tabulkové sklo
Vytříděné sklo není nutné rozbíjet, bude se
dále třídit! Pokud jsou vedle sebe zelený a bílý
kontejner, vhazujeme do bílého čiré sklo a do
zeleného sklo barevné.

porcelán, keramika, drátěné
sklo, zrcadla, varné sklo,
zářivky, výbojky, žárovky,
obrazovky, autosklo

PAPÍR
modrá

časopisy, noviny, sešity, krabice, papírové obaly,
knihy, obálky, kancelářský a balící papír

uhlový, mastný, promáčený
nebo jakkoliv znečištěný papír,
papírové ubrousky a kapesníky,
pauzovací papír, pořadače
s kovovými komponenty, pleny

KOVY
Kovové s nápisem kovy

plechovky od nápojů, konzervy od potravin,
hliníková víčka od jogurtů, kovové uzávěry
a víčka, alobal, kovové obaly od drogerie
a kosmetiky, hřebíky, šroubky, kancelářské
sponky a další drobné kovové odpady

plechovky od barev,
tlakové nádobky se zbytky
nebezpečných látek, domácí
spotřebiče, kabely a dráty, těžké
nebo toxické kovy, jakou jsou
olovo či rtuť

JAK TŘÍDIT ODPADY
BIO
hnědá

Zbytky jídel rostlinného původu, zbytky ovoce
a zeleniny, květiny, kávové sedliny a ﬁltry, čajové
sáčky, papírové kapesníky, ubrousky

Maso, oleje, tuky, cigarety,
smetky, letáky a noviny, vlhčené
ubrousky a vlhčený toaletní
papír

OLEJE
označené nápisem

Použité jedlé oleje a tuky v PET lahvích

technické oleje, maziva, barvy,
laky

ELEKTROZAŘÍZENÍ
červená

Veškerá drobná vysloužilá elektrozařízení
s maximálními rozměry 51x36x40 cm
Např. kalkulačky, rádia, přehrávače, sluchátka,
fotoaparáty, videokamery, elektrické hudební
nástroje, mobily, kuchyňské spotřebiče, hobby
nářadí, elektronické hračky, IT zařízení

televizory, monitory, zářivky,
úsporné žárovky, zdravotnický
materiál
Nevhazujte elektrospotřebiče
překračující rozměry vhozu,
nebezpečný odpad, autobaterie

SBĚRNÉ DVORY

V podstatě všechny odpady, které se nevejdou do kontejnerů, nebo do nich nepatří.
Na sběrný dvůr můžeme odvézt starý nábytek, koberce (velkoobjemový odpad);
železný šrot; nebezpečné odpady z domácností; pneumatiky; stavební a demoliční
odpad (většinou v omezeném množství); ořezané větve, shrabané listí a další zelený
odpad ze zahrádek.
Nebo si počkat na svoz nebezpečného odpadu.
Pokud máte větší množství odpadu – vyklízíte dům, renovujete, rekonstruujete
– je možné si objednat velký kontejner.

MÍSTNÍ POPLATKY
Poplatek za odvoz a zpracování odpadu pro rok 2022
je 750 Kč/osoba/nemovitost.
Díky novému modulu v programu, máme možnost zaslat každému poplatníkovi, který chce platit bankovním
převodem, unikátní QR kód pro uhrazení pohledávek
vůči obecnímu úřadu. U každého QR kódu jsou pro kontrolu vypsány bankovní údaje.
V případě, že si vyberete možnost platby přes účet (ať
už s QR kódem nebo bez), je nejlepší napsat na e-mail
obec@miretice.cz, kde uvedete jaké pohledávky a za
koho chcete uhradit. Případně se zastavte na OÚ nebo
zavolejte na 724 180 900 nebo 469 344 187 a bude Vám
sdělen variabilní symbol pro požadované platby, které
si přejete uhradit. Údaje, které obdržíte jsou platné
i v následujících letech.
Dosavadní systém variabilního symbolu 1340 a speciﬁckého symbolu podle místních částí a čísel popisných
je zrádný v tom (pokud odesílatel nevyplní zprávu pro
příjemce, kde neuvede za co všechno platí), že je pro nás
mnohdy složité rozklíčovat, kam a komu platbu připsat.
Proto budeme postupně přecházet na nový systém popsaný výše.
Samozřejmostí je i nadále platba v hotovosti na
OÚ Miřetice.

OZNÁMENÍ
Od dubna, vždy v každou lichou středu se bude
opět vyvážet bioodpad, v sudých týdnech komunální odpad.

Od 1. dubna do 10. června 2022 bude pokračovat uzavírka silnice Miřetice – Dachov z důvodu
opravy komunikace po výstavbě kanalizace.

Obecní úřad oznamuje, že v rámci projektu
„Hlinecko – předcházení vzniku odpadu“ má
k dispozici kompostéry. Kompostéry bude obec
zapůjčovat občanům s trvalým pobytem v obci,
na jedno číslo popisné jeden kompostér, žadatelé nesmí mít u obce žádné nezaplacené pohledávky. Zájemci se můžou přihlásit na OÚ Miřetice (obec@miretice.cz, tel. 724 180 900 nebo
469 344 187).
Kompostéry budou občanům zapůjčeny na
dobu 5 let. Po uplynutí této lhůty budou kompostéry z majetku obce převedeny do majetku
vypůjčitelů.

PODĚKOVÁNÍ
Rádi bychom touto cestou poděkovali všem, kteří
přispěli na humanitární sbírku na pomoc obětem válečného konﬂiktu na Ukrajině. Všechny donesené věci
byly podle druhu roztříděny a odvezeny do centrálního
skladu Pardubického kraje v České Třebové, odkud byly
distribuovány na potřebná místa. Plně naložené hasičské
auto odvezlo vybraný potřebný materiál hned v neděli
6. března po ukončení sbírky.

TŘI KRÁLOVÉ V NAŠÍ OBCI VYBRALI NEMALÝ OBNOS PENĚZ
Jako každý rok, tak i letos chodili na Miřeticku Tři
králové pověřeni Oblastní charitou Nové Hrady, která požádala Moniku Burešovou, jednatelku SDH Bošov, aby
obešli celé Miřetice i další místní části. Členové SDH
Bošov nelenili a celou akci pomohli uskutečnit. Charita
poskytla pláště, koruny, balíčky cukrů a další náležitosti,
které Tři králové mají. Bošovští hasiči Tři krále rozváželi a poskytli svou hasičskou zbrojnici jako místo, kde se
všichni zahřáli a občerstvili.
Celý tým 20 lidí byl rozdělen na 4 části, přičemž každá skupina byla vedena jedním vedoucím. Do této akce
se zapojily všechny věkové kategorie, nejmladšímu členu
bylo 6 let a tomu nejstaršímu 66. Dobrovolníci, kteří se
samotného vybírání neúčastnili, poskytli nemálo důležité občerstvení, teplo a dopravu, a za to jim moc děkujeme.
V celé této akci ale hráli největší roli naši občané,
díky kterým se podařilo vybrat 30.846 Kč.
„Výnos sbírky je rozdělen podle předem daného klíče:
65 % vybraných prostředků se vrací charitám, které je
vykoledovaly, 15 % je určeno na velké diecézní projekty,
10 % putuje do krizového fondu, odkud jsou uvolněny při
mimořádných událostech, a na pomoc v zahraničí, 5 %
využije na své projekty Charita Česká republika, 5 % tvoří
zákonné režie sbírky” (zdroj: trikralovasbirka.cz).
Všem zúčastněným vřele děkujeme.
Josef Čáslavský, SDH Bošov

ZPRÁVY – INFORMACE – SDĚLENÍ

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU
SOBOTA 23. DUBNA 2022
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

MATEŘSKÁ ŠKOLA MIŘETICE
Vládu převzal Nový rok a nám nastal čas plánování,
příprav a přání.
Co bychom si všichni přáli?
Co nám nikdo nenadělí?
Abychom se rádi měli,
abychom se často smáli
a nikdy jsme neplakali.
Aby bolest přebolela
a utekla rychle z těla,
aby láska doma kvetla
a radost nám neulétla.
Aby štěstí při nás stálo
a to není vůbec málo!
V novém roce jsme neotáleli s přípravou kostýmů
a královských korun a vydali se na tříkrálovou obchůzku s novoročními přáníčky.
A protože mnozí předškoláci dostali od Ježíška školní batohy a penály, otevřela se dětem Školička s programem v naší základní škole. Děti měly možnost nahlédnout do tříd, družiny, posadit se do lavice, vyzkoušet si
drobné úkoly a zahrát si nové hry. Každý měsíc si paní
učitelka ze školy vyzvedne naše „natěšené“ předškoláky
k takovéto návštěvě.
Na začátku ledna jsme začali, jak jinak, než přivolávat zimu a sníh. Experimentovali jsme s vodou a ledem.
Když konečně napadlo trochu vytouženého sněhu udělali velikého sněhuláka a vyzkoušeli si nové kouzelné
formy na sněhové koule s nádhernou plastickou vločkou.
Poté jsme pozornost zaměřili na strádající ptáčky a zvěř
a pojali je zachraňovat. Do lesa ke krmelci a do krmítek
ptáčkům se toho vešlo opravdu hodně.
Měsíc únor jsme prožívali v duchu olympijských her.
Naše školkové sportovní klání přivedly paní učitelky k dokonalosti. Děti sportovaly, cvičily a také každý
podle své kategorie tak trochu soutěžil. Odměnou byla
medaile i ocenění ostatních. Naší favoritkou a vzorem se
v Pekingu stala Ester Ledecká.
Masopust, masopust, do kola mě holka pust!
Masopustní obchůzka po vesnici byla vyvrcholením
našeho týdenního veselí. Užili jsme výzdoby, kostýmů,
her, tance i muzicírování. Zakončením a velkým zážitkem pro malé i velké bylo úsměvné a poutavé koncertní
vystoupení s melodiemi z díla B. Smetany, W. A. Mozarta, A. Vivaldiho s představením celé škály rozličných
hudebních nástrojů, jako třeba harfa, pila, vozembouch,
housle, dudy, valcha, ﬂétny, klarinet, saxofony. Pořad si
děti aktivně užily s poslechem, pohybem, hrou, zpěvem,
tancem a improvizací.
Ke konci února jsme v mateřské škole přivítali paní
psycholožku PhDr. Ludmilu Filipovou a rodiče dětí na
besedu „Je moje dítě zralé pro školní docházku?“ Lektorka pomáhala hledat odpovědi na otázky a představila

optimální výchovné strategie v rodině. Na krátké schůzce se po dlouhé době rodiče uvnitř školky při zachování
všech hygienických pravidel mohli nejen sejít ale osobně
se dozvědět o chystaných aktivitách na II. pololetí školního roku.
Zájem rodiče projevili hned na místě o zkušební lekce
pohádkové jógy pro děti, které se budou konat v březnu.
Poslední lekce bude volně přístupná rodičům.
Dále nabízíme logopedické vyšetření dětí dle potřeb
a dohody s rodiči přímo v MŠ.
V březnu se uskuteční výukový program s kynoložkou
a psem. Děti se s ním dostanou do kontaktu, dozví se,
jak pes komunikuje, co smí sníst, co ne a další základní
informace. Samozřejmě se také dozví o základech řeči
psího těla, jak reagovat v případě napadení. Překvapením bude ukázka výcviku psa a dogdancing.
V souladu s dodržováním tradic půjdeme před Smrtnou nedělí vynášet Morenu do potoka.
V dubnu se těšíme na aktivitu s robůtky s odbornicí
paní lektorkou Šandovou.
V předčarodějnickém čase přivítáme ve školce kouzelníka Rena. Vlastní čarodějnický rej si uděláme dopoledne ve školce v kostýmech při hrách a soutěžích
venku.
4. 5. 2022 proběhne zápis nových dětí do mateřské
školy ve třídě Berušek od 14:00 hodin, kde se budeme
těšit na společná setkání
6. 5. 2022 se budeme dopoledne fotografovat pro
vzpomínku na školku.
Potom nás ve školce čeká oslava Dne rodin, kurz
předplavecké výuky v hlineckém krytém bazénu. Divadlo Víly Srdíčkové s pohádkou Víla Kopretinka. Oslava svátku dětí bude Zvuková koupel v kouzelném světě
vůní a relaxace u paní Pochobradské s panem Zdenkem
Hladíkem.
Budeme se účastnit akcí na Ležákách včetně výtvarné
soutěže a těšit se na letní výlety za poznáním historie
a pro mladší děti za zvířátky a když se povede, tak jízda
vlakem bude ku spokojenosti všech.
Přejeme krásné jaro prožité v lásce, klidu a míru
Za MŠ Miřetice Alena Vodrážková

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MIŘETICE
Vítejte opět u našeho informačního článku o ZŠ Miřetice.
Předvánoční čas patřil opět mezi ten nejočekávanější.V každé třídě si děti u zářícího stromečku rozdaly
dárečky, zazpívaly koledy, vyzkoušely vánoční tradice
a ochutnávaly to nejlepší cukroví od maminek. Jedním
z přání dětí pod stromeček bylo, abychom se v lednu do
školy vrátili již bez covidových opatření...
Zimní olympiáda v Pekingu samozřejmě oslovila
i naši školu, a tak si děti v projektovém týdnu, který probíhal ve školní družině, mohly zasoutěžit také o olympijské medaile v lyžování, bruslení, bobování, skocích na
lyžích a dalších disciplínách. Všichni vše zvládli, a proto
stupně vítězů patřily všem.
V tomto školním roce se připravujeme na novou výuku informatiky, do které se pustíme od září 2022. Ve
spolupráci s MAS Hlinsko si žáci mohli vyzkoušet VEX
123 s algoritmizací a kódováním. Zadávali jednoduché povely a příkazy a programovali ,,robůtkům“ cestu. Multimediální kroužek, který od letošního roku na
naší škole působí, vydal první číslo časopisu ,,Miřetík“.
,,Vydavatelé“ tohoto časopisu byli plni očekávání, jak se
bude líbit. A líbil se! Časopis bude vycházet čtvrtletně
a už nyní se těšíme na jarní výtisk.
Jarní prázdniny jsou již za námi a nás čeká ještě
spousta zajímavých akcí a aktivit.
Všem našim čtenářům přejeme krásné jarní dny.
Nyní už jen ve zkratce, co nás ještě v tomto školním
roce čeká.
6. 4. Zápis do 1. třídy od 14:00 – 18:00 hodin
11. 4. – 13.4. Sběr papíru
13. 4. Velikonoční dílničky od 16:00 – 18:00 pro naše
žáky, děti, rodiče a přátele, kdy se po 2 letech zase otevřeme veřejnosti a bude možné si vyrobit nějaké velikonoční dekorace a předměty
14. 4. – 18. 4. Velikonoční prázdniny
22. 4. Den Země – zapojíme se do akce „Uklízíme
Česko“
6. 5. Focení dětí a žáků
24. 5. Průkaz cyklisty – 4. a 5. ročník pojede na dopravní hřiště do Chrudimi
13. 6. – 17. 6. Sportovně – turistický pobyt v přírodě
– konečně můžeme vyrazit na dlouho očekávanou Školu
v přírodě do Krkonoš
28. 6. Akademie – vystoupení žáků naší školy pro rodiče
29. 6. Rozloučení s žáky 5. ročníku na hřišti
30. 6. Vysvědčení
Za ZŠ Miřetice
Dana Jehličková a Kristýna Zadrobílková

MIŘETICKÝ SVAZ ŽEN
V uplynulé období jsme se nemohli bohužel nejen
scházet, ale i pořádat různá setkání a výlety. Ani oblíbenou tradiční vánoční výstavu jsme nemohli uspořádat.
Doufáme, že letošní rok už bude lépe. V březnu se už
ženy sešly na výroční schůzi a hodnotily časy minulé,
ale ihned začaly plánovat, co v dohledné době podnikneme. Oslavili jsme společně MDŽ a v polovině března
se uskutečnilo „drátkování“ pod vedením paní Modráčkové. Ženy vyráběly z drátků jarní zápichy a závěsy.
Práce jim šla pěkně od ruky.

MÍSTNÍ KNIHOVNA ŠVIHOV
Knihovna sídlí v budově bývalé školy č.p. 31 a má od
letošního dubna novou otvírací dobu: každé liché pondělí od 16:00 do 18:00 hodin. Na Vaši návštěvu se místní
knihovna těší už v pondělí 11. 4. 2022.
V nabídce knihovny je 1500 knih vlastního fondu
a 1000 knih fondu výměnného, který tvoří nejnovější
knižní produkci z oblasti beletrie i populárně naučné literatury. Dospělým čtenářům jsou tak k dispozici např.
populární romány, detektivky, knihy o vaření nebo zahradě a pěstování. Pro děti a mládež pak velké množství pohádek či tituly povinné školní četby. Kromě knih
jsou pak v nabídce také časopisy (100+1, Hobby, Zdraví,
a další).
Databáze knih je od počátku roku 2022 zdigitalizována a knihy fondu vlastního i výměnného jsou tak dohledatelné v online katalogu na adrese https://svihov-katalog.region-chrudim.cz/.

PÁLENÍ ČARODĚJNIC
TJ Tatran a SDH Miřetice
pod záštitou Obecního úřadu Miřetice
Vás srdečně zvou
na tradiční pálení čarodějnic,
které se koná jako vždy
30. dubna na hřišti v Miřeticích.

V dubnu jsme naplánovali zájezd na Floru Olomouc,
na kterou se už moc těšíme, i když doprava bude podstatně dražší. V květnu bychom rády uskutečnili jarní
aranžování s paní Žampachovou, v červnu pak letní
„drátkování“.
Věříme, že se nám podaří naplánované akce uskutečnit.
Za Svaz žen Miřetice přeji všem klidné a sluníčkové
jarní dny.
Iva Modráčková

POHÁDKOVÝ LES
Po dvou letech opět Pohádkový les
v Miřeticích
Kdy: sobota 4. června 2022
Registrace na hřišti, na start děti odveze výletní vláček.
Aktuální informace budou včas oznámeny.

Součástí programu bude průvod od školy,
soutěž o “nejkrásnější” čarodějnici napříč všemi
věkovými kategoriemi, další doprovodný program
a bohaté občerstvení
Srdečně Vás zvou pořadatelé

SDH MIŘETICE
HLEDÁME PRÁVĚ TEBE!
Jsi nadšenec do sportu a zajímá
tě hasičská technika? Chceš se
něčemu novému přiučit a zároveň
být v kondici? V tom případě se
přijď podívat na naše tréninky!
Pro bližší informace
nás neváhejte kontaktovat na tel.
čísle 728 206 714 Ježková Irena,
776 200 429 Paulišová Andrea
SDH Miřetice

PAMÁTNÍK LEŽÁKY

POHOSTINSTVÍ U KAPLIČKY

Výstavy a akce v Památníku Ležáky
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.
15. DUBNA 2022
Zahájení hlavní návštěvnické sezóny v Památníku
Ležáky. V Minigalerii bude představena nová výstava
Památníku Lidice „Hrdinové – příběhy odvahy a zrady
v obrazech akademické malířky Zdenky Landové“.
20. KVĚTNA 2022

INZERCE

Vyhlášení výsledků 6. ročníku výtvarné soutěže „Ležáky-poselství ukryté v květech“. Od 10:00 hodin proběhne v muzeu slavnostní vyhlášení výsledků soutěže
s vystoupením dětí ze ZŠ Miřetice a za účasti zástupce
partnera projektu. Všechny výtvarné práce budou vystaveny od 20. 5. 2022 do 31. 5. 2022 v restauraci a Minigalerii.
Památník Lidice a Památník Ležáky v měsíci KVĚTNU, kdy si připomínáme a vzdáváme poctu matkám
a mateřství, vyhlašují pro děti z MŠ, žáky ZŠ a víceletých gymnázií dětskou soutěž v aranžování květin
pod názvem „LEŽÁKY – POSELSTVÍ UKRYTÉ
V KVĚTECH“. Den matek je rozšířen a oslavován po
celém světě a v roce 1923 se díky Alici Masarykové dostal do povědomí i v ČR.
V letošním roce vzpomeneme na Antonína a Miladu
Burdychovi z Končin u Horního Kostelce, kteří neváhali
poskytnout ukrýt radistovi Jiřímu Potůčkovi, přestože
to znamenalo riskovat nejen svůj život, ale mít v rukou
osud celé rodiny. Za svoji statečnost zaplatili cenu nejvyšší. Antonín a Milada Burdychovi byli oddání dne
27. 10. 1928 ve Rtyni v Podkrkonoší. Nebylo jim souzeno žít a jejich společný život se rozdělil 30. 6. 1942.
Proto i zadání soutěže je zaměřeno na vazbu svatební
kytice.
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