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ZPRÁVY – INFORMACE – SDĚLENÍ
INFORMACE K PLATBĚ ODPADŮ
Poplatky za odpad jsou splatné do 30. 9. 2022. Platit
můžete hotově nebo kartou na OÚ Miřetice. Platbu je
též možné provést bankovním převodem na účet číslo
1144051389/0800. Pro variabilní symbol a správné spárování platby je nejlepší napsat email na obec@miretice.cz
s informací o poplatnících, za které chcete pohledávku
uhradit a následně Vám zašleme QR kód společně s platebními údaji. Platební údaje můžete použít i v následujících letech.
SAZBA POPLATKU NA ROK 2022:
• u trvale přihlášených 750,- Kč na osobu a rok
• u chalupářů 750,- Kč za nemovitost a rok
• za objekt, ve kterém není přihlášená žádná osoba
750,- Kč na rok

SPLAŠKOVÁ KANALIZACE DACHOV
Již byla vybudována část kanalizačního řádu v komunikaci SÚS III/33773 týkající se části tlakové kanalizace vč. provedení čerpací stanice navazující na trasu
gravitační části v trase stoky A směrem do centra Dachova. V této části jsou provedeny i kanalizační přípojky
k jednotlivým nemovitostem. V současné době se provádí trasa stoky B od objektu Cikánka směrem do centra
Dachova.

NOVINKY Z OBECNÍHO ÚŘADU
Už jsme připraveni i na bezhotovostní platbu!
Od konce května máme na úřadě platební terminál, který podporuje všechny běžně používané druhy platebních karet i metod.

NAHLÉDNUTÍ DO KRONIK
Je tomu letos přesně 80 let, co vyhaslo 54 životů, a byla vyhlazena osada Ležáky. Obyvatelé Ležáků a další,
kteří se zapojili do odboje nebo jen odboj kryli, přineslo oběť pro nás, pro budoucí generace. Dovolte mi, se
zde ohlédnout za touto smutnou kapitolou našich dějin
a zpřístupnit Vám, co o tomto zavrženíhodném činu spáchaném v naší blízkosti zaznamenali kronikáři.
KRONIKA HAVLOVICE:
„22. VI. ráno jda do práce přišel jsem mezi Habrovčí
a Loukou na cestě u Chvojkového pole na mrtvolu vrchního četnického strážmistra z Vrbatova Kostelce. Vyšetřením se zjistilo, že zastřelil se sám a jak noviny psaly,
měl být spoluúčastníkem na případě osady „Ležáky“ již
24. VI. byla zapálená Říšskou mocí pro zločin proti říši.
Dým téhož dne večer zaplavil i naší obec = Havlovice
– Dubovou.“
KRONIKA ŠVIHOV:
Zaznamenáno v roce 1957
„Teror, utlačování, strach o život vyvrcholil 24. června
1942 kdy asi v 17:00 hod. se zvedl úzký sloup dýmu směrem za Miřetice. Všichni občané obce tehdy netušili, že
jde o tak strašný čin. Také bylo jejich překvapení, když se
dozvídali, že byla vypálena Němci osada Ležáky. Tento
den byl prodchnut úzkostí, strachem o další dny života.
Vznikla panika, různé dohady, že toto strašné dílo bude
vykonáno i v dalších obcích. Našli se však lidé, kteří
vnesli klid do řad lidí a tento výstražný příklad zůstal
před každým občanem obce až do konce okupace.
Posilou aspoň, těch, kteří se nebáli a poslouchali cizí
rozhlas, byla potěšující slova našich emigrantů v Londýně a Moskvě, která dávala naději, že skončí nepřekonatelné dny, že bude po válce, že skončí německé poručníkování a teror Němců v naší zemi.“

ZPRÁVY – INFORMACE – SDĚLENÍ
ROZPIS SLUŽEB STOMATOLOGŮ
III. čtvrtletí 2022
Datum

Den

Jméno a příjmení

Místo služby

Poznámka

Telefon

2. července

Sobota

MUDr. Zdeněk Dvořáček

Hlinsko, Husova 65

469 311 826

3. července

Neděle

MUDr. Zdeněk Dvořáček

Hlinsko, Husova 65

469 311 826

5. července

Úterý

Nemocnice Pardubického kraje a.s., Kyjevská 44, Pardubice (budova č. 17) 8 - 18 hod.

466 015 207

6. července

Středa

Nemocnice Pardubického kraje a.s., Kyjevská 44, Pardubice (budova č. 17) 8 - 18 hod.

466 015 207

9. července

Sobota

MUDr. Libor Bačkovský

Hlinsko, Družstevní 1401

469 311 653

10. července

Neděle

MUDr. Libor Bačkovský

Hlinsko, Družstevní 1401

469 311 653

16. července

Sobota

MUDr. Zuzana Hejlová

Skuteč, Smetanova 315

774 026 260

17. července

Neděle

MUDr. Zuzana Hejlová

Skuteč, Smetanova 315

774 026 260

23. července

Sobota

MUDr. Tomáš Mrkvička

Proseč, Zahradní 241

Zdravotní středisko

469 321 126

24. července

Neděle

MUDr. Tomáš Mrkvička

Proseč, Zahradní 241

Zdravotní středisko

469 321 126

30. července

Sobota

MUDr. Josef Cimburek

Skuteč, Tyršova 386

608 608 303

31. července

Neděle

MUDr. Josef Cimburek

Skuteč, Tyršova 386

608 608 303

6. srpna

Sobota

MUDr. Michael Chlud

Skuteč, Smetanova 568

U BOTANY

733 145 691

7. srpna

Neděle

MUDr. Michael Chlud

Skuteč, Smetanova 568

U BOTANY

733 145 691

13. srpna

Sobota

MUDr. Eva Konývková

Hlinsko, Nádražní 548

Poliklinika

469 312 039

14. srpna

Neděle

MUDr. Eva Konývková

Hlinsko, Nádražní 548

Poliklinika

469 312 039

20. srpna

Sobota

MUDr. Lubomír Pecháček

Miřetice 31

469 344 127

21. srpna

Neděle

MUDr. Lubomír Pecháček

Miřetice 31

469 344 127

27. srpna

Sobota

MUDr. Jiří Janovský

Hlinsko, Wilsonova 590

469 311 637

28. srpna

Neděle

MUDr. Jiří Janovský

Hlinsko, Wilsonova 590

469 311 637

3. září

Sobota

MUDr. Libor Bačkovský

Hlinsko, Družstevní 1401

469 311 653

4. září

Neděle

MUDr. Libor Bačkovský

Hlinsko, Družstevní 1401

469 311 653

10. září

Sobota

MUDr. Eva Krejčí

Krouna 350

469 341 236

11. září

Neděle

MUDr. Eva Krejčí

Krouna 350

469 341 236

17. září

Sobota

MUDr. Hana Mrkvičková

Proseč, Zahradní 241

Zdravotní středisko

469 321 126

18. září

Neděle

MUDr. Hana Mrkvičková

Proseč, Zahradní 241

Zdravotní středisko

469 321 126

24. září

Sobota

MUDr. Michael Chlud

Skuteč, Smetanova 568

U BOTANY

733 145 691

25. září

Neděle

MUDr. Michael Chlud

Skuteč, Smetanova 568

U BOTANY

733 145 691

28. září

Středa

MUDr. Libor Bačkovský

Hlinsko, Družstevní 1401

469 311 653

Stomatologické 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.

OHLÉDNUTÍ ZA POHÁDKOVÝM LESEM
Obecní úřad Miřetice za podpory místních občanů
opět uspořádal Pohádkový les. Bohužel v roce 2020
a 2021 se nemohl uskutečnit z důvodu proticovidových
opatření. Sponzoři, štěstíčka, plakáty a to nejdůležitější...
najít partu nadšenců v kostýmech, kteří by chtěli udělat
radost dětem – to byl úkol, na kterém se začalo pracovat
již od jara – a povedlo se!
V sobotu 4. 6. 2022 od 13.00 hodin vše začalo. Registrace dětí na dolní autobusové zastávce byla nutná k vydání karty, do které dávaly pohádkové bytosti po splnění
úkolu na 17 stanovištích razítko. Odtud je výletní vláček
vozil k prvnímu stanovišti u ZŠ. Kdo prošel celou trasu,
tak se mohl z posledního stanoviště nechat vláčkem odvézt zpět na hřiště. Pro prvních 500 registrovaných dětí
byla připravena taška s drobnými dárky, párek v rohlíku
a nápoj. Bohužel na všechny děti se nedostalo, protože
do Miřetic přišlo na Pohádkový les 594 dětí – takovou
účast jsme opravdu nečekali.

Kolotoč, skákací hrad, výletní vláček, diskotéka pro
děti, dárky a občerstvení pro děti – to bylo pro děti zdarma a vše bylo ﬁnancováno ze sponzorských darů od
podnikatelů a ﬁrem, místních i z okolí, za což jim moc
děkujeme.
Poděkování patří všem účinkujícím v kostýmech, kteří investovali svůj čas a energii do této akce, fotbalovému klubu Tatran Miřetice za pomoc a místním hasičům
za půjčení jejich stánku, kde byla registrace.
Příští rok se na Vás budeme opět těšit.
za tým Pohádkového lesa
Miroslava Polívková

ORP HLINSKO

KDO: Sociální odbor Městského úřadu Hlinsko v rámci Komunitního plánování sociálních služeb
a souvisejících aktivit na území ORP Hlinsko provádí šetření mezi občany o chybějící sociální pomoci.
CO: V dotazníku určete, jakou podporu a pomoc postrádáte na Hlinecku Vy nebo někdo z Vašich blízkých. Ať už
jde o péči, pomoc ve složité osobní nebo rodinné situaci nebo zajištění možnosti se setkávat, aktivně trávit volný
čas a předávat si životní zkušenosti.
JAK VYPLNIT: Do 1 dotazníku se zaznamenává situace 1 osoby. Osobu, která postrádá podporu/pomoc zařadíte do
jedné nebo více nabízených skupin①. Následně odhadnete intenzitu② a podobu pomoci③, která jí schází.
Využijte prosím prostor k upřesnění④. Je žádoucí, aby se v rodině odpovědi k jedné osobě nezdvojovaly.
Elektronický dotazník naleznete pod QR kódem nebo na stránce: https://www.click4survey.cz/s4/50590/bf251571
JAK ODEVZDAT: Sběr odpovědí uzavíráme ke dni 29. 7. 2022. Vyplněný dotazník vložte do obálky označené
„dotazník-sociální odbor“ a vhoďte do schránky Vašeho obecního úřadu nebo sběrné schránky na budově MÚ
Hlinsko na Poděbradově nám. 1570, Hlinsko 539 23 (označené „sběr dotazníků“), kam je možné rovněž dotazník
odeslat poštou. V případě, že se chcete osobně poradit o chybějící pomoci, zajděte na sociální odbor, do 1. patra na
této adrese. Pokud v dotazníku uvedete své telefonní číslo, ozveme se Vám zpět (nejpozději v průběhu srpna).
Děkujeme Vám za spolupráci!
Odbor sociálních věcí, školství a zdravotnictví MÚ Hlinsko
①PRO KOHO (zaškrtněte, kdo bude potřebovat podporu;
pro upřesnění je možné zvolit více možností):

②INTENZITA A TYP PODPORY

 ܆senior
 ܆osoba se zdravotním postižením (zakroužkujte typ/y:
duševní, mentální, tělesné, smyslové, PAS)
 ܆osoba pečující o blízkého člověka
 ܆dítě/dospívající/rodina s dětmi
 ܆osoba v krizové situaci (náhlé životní změny, násilí apod.)
 ܆osoba zasažená chudobou
 ܆osoba ohrožená některou ze závislostí

 ܆krátkodobá/individuální (typu: poradenství)
 ܆dlouhodobá/individuální (typu: provázení-nácvik-terapie)
 ܆pravidelná/skupinová (typu: volný čas-vzájemná podpora)
 ܆nepravidelná (typu: péče-zdraví-sebeobsluha)
 ܆pravidelná (typu: péče-zdraví-sebeobsluha)

③ FORMA POMOCI

④ UPŘESNĚNÍ SITUACE (uveďte, co důležitého nezaznělo):

(zaškrtněte četnost pomoci):

 ܆nepřetržitá/nonstop (typu: péče-zdraví-sebeobsluha)

(zaškrtněte tu, kterou byste upřednostnili):
 ܆terénní (přímo doma/online/v prostředí mimo instituce)
 ܆ambulantní (pomoc přes den v centru/v poradně)
 ܆krátkodobý pobyt v zařízení („odlehčení“ na dny/týdny)
 ܆kombinace (terénní + ambulantní + příp. krátkodobý pobyt)
 ܆dlouhodobý pobyt v zařízení (na měsíce/roky)

Z obce (nepovinné):
Kontaktní telefon (nepovinné):

MATEŘSKÁ ŠKOLA MIŘETICE
Dobrý den, vítejte opět u našeho školičkového okénka. Dnes se s Vámi podělíme o zážitky společně prožitých červnových dní.
Hned prvního června se ohlásil Den dětí. Připravili
jsme si pro děti akční podobu hry šipkovaná. Na cestu za
pokladem jsme se vydali ve skupinkách, mladší i starší
děti. Společně pak všichni plnili různé úkoly na předem
označených stanovištích. S dětmi nebyla po celou dobu
nouze o humorné chvilky.

Když v lese osaměly postavené domečky pro skřítky,
čekalo děti překvapení v podobě pokladu. Z dobrůtek
a velkého bublifuku měli všichni velkou radost.

Zmiňovali jsme se o chystané akci Zvuková koupel.
Ano, byla to koupel, ale bez vody, ve světě nádherných
zvuků a hudby. Však také atmosféra v jógovém studiu
Lakshmi byla velmi uvolněná. Děti si užívaly hru na originální hudební nástroje, pohybu při afrických rytmech,
tančily, co by včelky, čmeláci i kobry. Svůj den si pěkně
užily.

V druhé polovině června jsme zakončili plavecký výcvik v krytém hlineckém bazénu. Děti odcházely spokojené s oceněním svých úspěchů.

Dáreček byl pořízen z peněz za sběr papíru a hliníku,
za což rodičům děkujeme.

Vyvrcholením školního roku jsou školní výlety. S Beruškami a Sluníčky jsme měli štěstí na počasí a tak výlet
do Vrbatova Kostelce na oslí ranč byl plný neomezeného
poznávání, hraní a péče o sebe i kamaráda. Děti na ranči
přivítal velký, ale moc hodný pes Ron.

MATEŘSKÁ ŠKOLA MIŘETICE
Děti se povozily na traktůrku, nakrmily oslici Jarču
a Julču, kozu Lízu, sesbíraly vajíčka, pozorovaly vybarveného kohouta a houf kuřátek pobíhajících za kvočnou.
Líbila se i kachňátka a prasátka.
Děti si užily i piknik na dece s dobrůtkami. Houpání
na obr houpačce a stavění přehrady se vším všudy. Však
jsme přijeli domů upraveni tak, jak se zpívá v jedné výletní písničce.

Největší oslavou v životě školky je rozloučení s předškoláky, tak zvané vyřazování. Letos s názvem Ten umí
to a ten zas tohle.
Děti v kostýmech za doprovodu rodičů si vyzkoušely
různé profese a plnily úkoly na jednotlivých stanovištích, které pečlivě připravili zaměstnanci školky i školy.
Přivítali jsme hosty z obecního úřadu Miřetice, Včelákov, učitelky ZŠ Nasavrky.
Všem nabídli návštěvu výstavy prací dětí mateřské
školy.
Celá školka se také vypravila na zážitkový den na Ležáky. Děti viděly vojáky, policisty, parašutisty i pilota.
V kokpitu letadla byl každý z nás hrdinou. Tento den
bylo potřeba poznat co nejvíc-vše si vyzkoušet, osahat
a prohlédnout. Což se zpětným ohlédnutím musíme ocenit.

Přejeme našim dětem
hodně spokojenosti a kamarádů ve škole.
Všem krásné léto naplněné odpočinkem a optimismem.
za Mateřskou školu Miřetice
Alena Vodrážková

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MIŘETICE
Jak jsem již naznačila v minulém článku, chtěla bych
Vás informovat o dlouho očekávané akci, která proběhla
v týdnu od 13. 6. do 17. 6. 2022. Jednalo se o turisticko-rekreační pobyt v Krkonoších. Z nádherné přírody jsme
se navrátili v plném počtu – beze ztrát z řad dětí i pedagogů. O průběhu celého pobytu jsme rodiče průběžně
informovali na webových stránkách, ale doufám, že i Vy
si náš článek rádi přečtete.
V pondělí jsme odjížděli ráno v 8:30 od školy a až na
malý počet dětí, které se kvůli nemoci nebo z jiných důvodů nemohly zúčastnit, odjížděla celá škola. Do Velké
Úpy jsme dojeli asi v 10:30 hodin a do penzionu ,,Mileta“ nás čekal první kilometr po svých. Bylo to takové
zahřívací kolo na příští dny... Po obědě proběhl průzkum
okolí a zábava. Před spaním někomu ukápla slzička, ale
,,plyšáčkové“ to zachránily.
Druhý den jsme vyrazili na celodenní výlet na Sněžku. Navštívili jsme hřiště ,,Pecka“ nad Portášovými boudami a naobědvali se na Růžohorkách. Z lanové stanice
Růžová hora jsme vyjeli na Sněžku, a jelikož nám přálo
počasí, tak výhled do Čech i Polska byl úžasný. Po náročném dni (15 km) si děti zasloužily odměnu – večer se
otevřel bar! A pak do hajan!

Třetí den byl odpočinkový, ale čekal nás důležitý úkol
– napsat pohledy. To nám dalo zabrat! Pak následovaly
sportovní hry a po obědě jsme šli po naučné stezce podél
říčky Úpy do Pece pod Sněžkou napsané pohledy poslat
domů. Večer jsme na výzvu ,,čaroděje Černovouse“ zapálili oheň a všechny své strachy a obavy jsme pomocí
kouzelného zaklínadla spálili. Doporučujeme všem!
Předposlední den pobytu jsme vyrazili do Jánských
lázní podívat se na kolonádu a pozdravit Krakonoše. Lanovkou jsme vyjeli na Černou horu, pokračovali k Černohorským rašeliništím a vylezli na vyhlídku, kde jsme
se naobědvali. Po náročném výstupu jsme se odměnili
limčou na Kladence v Javořím dole. Domů jsme se vrátili kolem 15 hodiny. Po večeři probíhaly soutěže – o nejkrásnější účes, masku a i tanečníka a různé hry. Večer
ukončila diskotéka s karnevalem.
Uteklo to jako voda a byl tady poslední den. Ráno
proběhlo vyhodnocení našeho pobytu, předání cen a diplomů (díky rodičům měly děti odměn opravdu hodně,
děkujeme všem, co přispěli!). A čekalo nás balení. Rozloučení s penzionem a odchod na zastávku. Ale domů
jsme se ještě nerozjeli, vždyť nás čekala ZOO ve Dvoře
Králové. Sem jsme dorazili asi v 11 hodin, občerstvili se
a hurá za zvířátky. Svačinu jsme si dali v africkém baru.
Ale co bylo to největší ,,top“ to určitě uhádnete, no samozřejmě obchod s plyšáky. A zbylé penízky se rozkutálely
raz dva. Cestou do Miřetic spal téměř celý autobus. Sice
unavené, ale spokojené dětičky jsme kolem 17 hodiny
předali rodičům.
Tak to je v kostce asi vše a možná – kdo ví – zase
příště?
Vážení rodiče a spoluobčané, chtěla bych Vám závěrem za sebe a své kolegyně popřát příjemné a klidné letní dny a dětem skvělé prázdniny.
Na shledanou v novém školním roce! Začínáme ve
čtvrtek 1. 9. 2022
Učitelky ZŠ

SDH MIŘETICE

SDH Miřetice
Vás zve
na 21. ročník soutěže

O POHÁR STAROSTY OBCE
6. 8. 2022 ve 13.00 hodin
na hřišti v Miřeticích
Požární útok dle vlastních pravidel
V minulém informačním okénku jsme hledali nové
členy a nyní se můžeme pyšnit novým družstvem přípravky. Přípravka pilně trénuje a připravuje se, až vyběhne na své první závody. Jarní čas patří trénování disciplín roční soutěže hry Plamen. Ta se v letošním roce
konala ve Skutči a na Štěpánově. Naše práce a snaha se
zúročila. Družstvo mladších hasičů obsadilo v celkovém
hodnocení medailové 3. místo a navíc si odvezli pohár za
nejrychlejší požární útok. Družstvo starší obsadilo krásné 7. místo.
Čas vyplňujeme i dalšími závody, pohárovými soutěžemi a závody ligy. Máme za sebou spoustu, sice malých, ale pro nás velkých úspěchů. Naše družstva mladších a starších vyběhla na lize MH v požárním útoku ve
Skutči: Pohár Honzíka Kreminy, kde mladší skončili na
10. místě a starší na krásném 5. místě – od stupňů vítězů
je dělily pouhé setiny vteřiny. Další soutěž ve štafetách
4x60m se konala opět ve Skutči – mladší si odvezli medaili za 3. místo a starší si zapsali 7. místo. Poprvé jsme
startovali na nočních závodech v požárním útoku. Mladší obsadili 6. místo, starší byli desátí. Abychom toho neměli málo, někteří z nás začali běhat ligu štafety 60 m
jednotlivců. Zúčastnili jsme se závodů ve Skutči, v Holicích, na Seči a v Markovicích. Stále trénujeme a odstraňování chyb nás posouvá pomalu dopředu. Tradičně jsme
se zúčastnili výtvarné soutěže Požární ochrana očima
dětí. Eliška Růžičková v okresním kole obsadila ve své
kategorii 2. místo. Odměnou za sportovní výkony jsme
pro naše děti připravili víkendový pobyt ve Svídnici.

I dospělí v účasti na závodech nezahálí. Naše ženy se
zúčastnily okrskové soutěže v požárním útoku v Bítovanech a obsadily 1. místo.
Také jsme pomáhali s přípravou čarodějnic na místním hřišti. Snad jste si svatojakubskou noc řádně užili.
Uctili jsme památku padlých pokládáním věnců. Část
z nás se vydala s dětmi čistit studánky na Ležáky. Mimo
jiné se i pár našich zástupců objevilo na stanovištích
Pohádkového lesa. Tradičně jsme se zúčastnili pietního
aktu v Ležákách.
za SDH Miřetice
Anna Rybenská a Irena Ježková

TJ TATRAN MIŘETICE
Oslavy 80. výročí
od založení TJ Tatran Miřetice
a Memoriál Jiřího Zity a Jiřího Slavíka
Tělovýchovná jednota Tatran Miřetice zve srdečně
všechny občany na oslavy kulatého výročí založení našeho oddílu, které proběhnou o víkendu 13. a 14. srpna
na domácím hřišti v Miřeticích. Z důvodu covidových
restrikcí se oslavy posunuly z minulého roku, kdy náš
sportovní oddíl oslavil již 80 let od založení. V sobotu
13. srpna se výběr našich bývalých hráčů utká s Arabela
teamem, za který hrají známí herci, zpěváci a sportovci
několika generací. Po celý den bude probíhat doprovodný
program plný muziky se spoustou zábavy a zajímavých
soutěží pro děti i pro dospělé a vynikajícího občerstvení.
Bližší informace budou před oslavami vyhlášeny místním rozhlasem a plakáty. Všechny bývalé hráče a členy
našeho klubu tímto srdečně zveme k posezení a setkání, abychom mohli zavzpomínat i na ty, kteří již mezi
námi nejsou. V neděli 14. srpna na našem hřišti proběhne tradiční memoriál Jiřího Zity a Jiřího Slavíka v nově pozměněném formátu. Mezi sebou si zahrají děti ve
věku mladších a starších přípravek. Po skončení turnaje
nastoupí A tým ke svému prvnímu mistrovskému utkání
nové sezóny.

Tímto bychom rádi přivítali do našeho oddílu nové děti
ve všech věkových kategorií (dívky i chlapce). I v této
těžké době chceme dopřát všem bez rozdílu věku spousty aktivního sportu, nových kamarádů a prima zážitků,
které u nás můžou prožívat. Po těžké covidové době, kdy
se po celé dva roky nesportovalo ani na školách a byli
omezeny veškeré pohybové aktivity, je důležité zajistit dětem možnost pohybu. A to hlavně ze zdravotních
důvodů souvisejících s omezením pohybu, tak i díky
sociální integraci, kterou způsobilo uzavírání škol s následnou on-line výukou. Jako klub můžeme nabídnout
kvalitní zázemí, vyškolené trenéry a možnosti spolupráce s létajícími trenéry Fotbalové asociace. Dále svým
členům poskytujeme možnost konzultace s akreditovaným rehabilitačním, kondičním a funkčním trenérem
a výživovým specialistou, kterého máme k dispozici.
V dnešní době je mnoho možností, kam své děti dát na
různé kroužky a aktivity, ale pevně věříme, že základy
sportovní průpravy a začlenění se do kolektivu se budou
hodit každému. Budou přínosem pro jeho budoucí život
a jeho další koníčky.
Areál TJ Tatran Miřetice je možno pronajmout k uspořádání soukromých či ﬁremních akcí a oslav.
Pro více informací volejte anebo pište na tel. číslo:
776 595 976 – p. Slavíček Jiří, 774 319 885 – p. Vágner
Jan.

TJ TATRAN MIŘETICE
HISTORIE TJ TATRAN MIŘETICE z.s.
(dříve SK MIŘETICE)
Historický okamžik nastal 15.
května 1941 ve dvacet hodin, kdy
vznikl fotbalový klub pod názvem
SK Miřetice. Na jeho tradici pokračuje pod nynějším názvem TJ Tatran Miřetice s klubovými barvami
zelenou a bílou. Vše začalo za okupace. K založení fotbalového oddílu přispěla hlavně touha
místní mladé generace po sportovním a kulturním vyžití. V období druhé světové války byly zakázány taneční
zábavy, a tak mládež hledala vhodnou příležitost k uplatnění se ve volném čase. Pro vesnického kluka byla nejlákavější zábavou hra s míčem a především kopaná. A tak
15. května 1941 ve 20 hodin spatřil světlo světa fotbalový
klub SK Miřetice. Jako na většině vesnic chybělo tehdy
hřiště, jaké známe nyní, a tak se hrávalo na posekaných
loukách či strništích po sklizni obilí. To vedlo miřetické fotbalisty i jejich příznivce ke snaze získat pozemek
na hřiště, který by trvale sloužil ke sportovním účelům.
Současné hřiště je již na čtvrtém místě od počátku kopané v Miřeticích. Úprava terénu nebyla jednoduchá. Chyběla těžká mechanizace jako dnes, a tak bylo třeba vynaložit spoustu namáhavé ruční práce. První dresy si musel
každý pořídit ze svého, většinou obarvením košile nazeleno. Stejně tak i kopačky si každý kupoval sám. K zápasům u soupeřů se jezdilo převážně na kolech, pouze do
vzdálenějších obcí se hledala jiná možnost dopravy. Jako
třeba na korbě nákladního automobilu. Finanční prostředky na činnost se získávaly výběrem vstupného na
zápasech, pořádáním tanečních zábav, tradiční maškarou či maškarními plesy. To se vlastně za několik desetiletí nezměnilo, jenom maškarní veselice dnes nahradily
taneční zábavy. U hřiště chyběly kabiny, a tak se hráči
převlékali, kde se dalo. To se změnilo v roce 1955, kdy
byl za spolupráce s tehdejším Místním národním výborem získán pozemek, na kterém stojí dnešní hřiště. Byly
zde vybudovány kabiny se sociálním zařízením, později
tribuna pro diváky a také kiosek na občerstvení. Velmi
významná byla v této době činnost pro získání ﬁnančních
prostředků odpracováním množství brigádnických hodin
na akcích MNV (Místního národního výboru), stejně tak
pro místní JZD (Jednotné zemědělské družstvo). Nutno
podotknout, že vzájemná spolupráce s těmito orgány
byla velmi dobrá, podobně jako s jejich nástupnickými
subjekty v současnosti. I díky tomu se do dnešní doby
podařilo zastřešit letní parket, vybudovat a přistavit ke
kabinám hospůdku „Na hřišti“ a provést částečnou rekonstrukci kabin. Díky dotacím od sportovních svazů se
povedlo vybudovat náhradní tréninkové hřiště. Hlavně
se zlepšila kvalita hlavní hrací plochy pořízením automatického zavlažovacího systému. Po sportovní stránce
se má oddíl za čím ohlédnout. Od roku 1952 hrál Tatran

okresní přebor. V roce 1955 postoupil do l. B třídy, kde
setrval čtyři sezóny. Poté se hrálo se střídavými úspěchy
v okresním přeboru. V roce 1968 hrály Miřetice dokonce nejnižší IV. třídu. Postup opět do OP se podařil v roce
1970, avšak po roční anabázi mužstvo opět „spadlo“ do
nižší soutěže. Ale to již nastávala nejlepší éra miřetické kopané. V roce 1974 přišel postup do I. B třídy, kde
se hrálo s výjimkou let 1977, 1978 a 1982 až do roku
1990. Od poslední dekády dvacátého století hraje Tatran se střídavými úspěchy v okresním přeboru, kde si
pouze na jediný rok odskočil do I. B třídy. V současné
době má oddíl 7 družstev – „A“ mužstvo, „B“ mužstvo,
mladší a starší žáky a v neposlední řadě i mladší a starší přípravku. Bohužel v dnešní době dochází k velkému
úbytku dětí, a tak mládežnické kategorie bývají již pravidelně spojené s okolními vesnicemi.
TJ Tatran Miřetice z.s.

POHOSTINSTVÍ U KAPLIČKY
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Letní program
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1. 7. (pátek) – venkovní promítání celovečerního ﬁlmu
začátek ve 21:30
FKXđRYN\ WRSLQND VPDĦ¡N SRK¡U\

5. – 6. 7. (úterý, Středa) – otevřeno od 11:00 OBĚDOVÉ MENU
státní svátky
RE×GRY©
9. 7. (sobota)
– PHQX
Disco FOX
od 20:00, pokud počasí dovolí, tančit budeme venku
&KFHWHE½WLQIRUPRYDQIRUPRX606]SU¡Y\RQRYLQN¡FK"
16. 7. (sobota) – Švihovská pouť
3RVN\WQ×WH.DSOLËFH9DčHWHOHIRQQËVORDEXGHWHYčHY×G×WMDNRSUYQ

speciální menu, muzika

28. 7. (čtvrtek) – promítání animovaného ﬁlmu pro děti
začátek v 19:00, na sále
29. 7. (pátek) – venkovní promítání celovečerního ﬁlmu
*začátek ve 21:30
6. 8. (sobota) – Taneční disco zábava
od 20:00, pokud počasí dovolí, tančit budeme venku
20. 8. (sobota) – Rodinný turnaj v malé kopané
celodenní akce plná smíchu a zábavy
bližší informace budou upřesněny
25. 8. (čtvrtek) – promítání animovaného ﬁlmu pro děti
začátek v 19:00, na sále
26. 8. (pátek) – venkovní promítání celovečerního ﬁlmu
začátek ve 21:30
Aktuální informace na FB Pohostinství U Kapličky
nebo na tel. čísle 606 194 735.
Změny vyhrazeny.
V případě nepříznivého počasí bude promítání přesunuto na jiný termín.

SDH BOŠOV
Poděkování SDH Bošov
Rok 2022 je pro bošovské hasiče velice důležitý. Díky
Vlastovi Růžičkovi, Milanovi Oplíštilovi, starostovi Miřetic Jaroslavu Chourovi a Zastupitelstvu obce Miřetice
máme nový kabátek na naší hasičské zbrojnici, a za to
jim náleží náš velký dík.

Ženský tým SDH Bošov
Jelikož se k nám ze všech stran snášely výtky, že bošovští hasiči se nikde neprosazují (což byla pravda), zvedly
se naše ženy od hrnců a pletení a rozhodly se, že změní
bošovské dějiny. Začaly každý týden trénovat a připravovat se na závody. Svou energií a elánem nadchly i své
členy rodin, a tak na závody jezdí jak ženské, tak mužské družstvo. Doufáme, že se na nás přijdete podívat na
Pohár starosty.

MGR. RICHARD MIKYSKA – ADVOKÁT
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