Strana 4 / 4 28. listopadu 2012

EXIT 21

Mirošovický Vánoční Jarmark
V sobotu 15.12.2012 od 13 do 17 hod se uskuteční již osmý
vánoční jarmark v areálu u fotbalového hřiště.
Připraveny budou stánky s vánočním zbožím, soutěže a
tvořeníčko pro děti. K nastolení pravé pohody zazpívají
mirošovické maminky vánoční koledy a v 1700 hod se můžete
těšit na již klasický velkolepý ohňostroj.
Přijďte ochutnat punč, medovinu, svařák. Nebo jen tak nasát
vánoční atmosféru, příjemně si zasportovat, nakoupit a
odreagovat se.
Obec Mirošovice, MC Čolek

Vážení spoluobčané,

Společnost
se v celé Evropě už desítky let věnuje špičkové zprávě privátních
financí, nenabízí vlastní produkty, ale vybírá z dostupných nabídek ty
nejvýhodnější. Výsledkem práce finančního poradce bude soubor
nabídek produktů, které co nejvíce odpovídají Vašim plánům a
představám. Bude čistě na Vašem uvážení, jaké produkty zvolíte,
setkání s finančním poradcem Vás k ničemu nezavazuje a je zcela
zdarma.
Příklady problémů, které Vám pomůže vyřešit finanční poradce
 Spoření na stáří při změnách v současném systému-penzijní
pojištění.
 Výhodné uzavření životního pojištění
 Hypotéky, refinancování stávajících hypoték
 Pojištění majetku
 A další
Pro bližší informace a sjednání schůzky kontaktujte finančního
poradce:
Václav Petrák
tel.: 606 787 976, Mirošovice, Karlín 61
e-mail: vaclav.petrak@awdcr.cz
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je fajn, že skvělé listopadové sportovní úspěchy – ať už
bojovná a statečná srdce tenistek a tenistů nebo třeba i
zasloužené postupy fotbalových klubů v Evropské lize –
daly na čas zapomenout společenským průšvihům a
politickému tápání. Bohužel asi zase jen na chvíli,
protože prezidentskými volbami je zaděláno na docela
slušnou frašku a ostudu. A jejich lednový čas se rychle
blíží a dotkne se nás všech. Ano, jsou tady další volby.
V prosincovém vánočním čase však ještě stihneme
společně navštívit jedno malé divadlo (téměř jsme ho
vyprodali), před Silvestrem plánujeme mezi svátky
veřejné zasedání (především schvalování rozpočtu na
rok 2013), na obecním hřbitově vznikne nový „společný
hrob“. V listopadu jsme na poslední chvíli stihli podat
žádost na Státní fond životního prostředí (žádáno o
dotaci na projekt odbahnění vodní nádrže U Zvoničky),
proběhl krajský audit hospodaření obce za měsíce
1-10/2012, velmi pietně jsme si připomněli Den
válečných veteránů, změnili jsme distributory a
poskytovatele energetických a telefonních služeb.
V prosinci by měly začít fungovat avizované nové
webové stránky obce, kontejnery pro chatové oblasti
budou odvezeny.. A více (psáno 24.11.2012):
 4. veřejné zasedání zastupitelstva se uskuteční ve
čtvrtek 27.12.2012
 Do divadla Ungelt v pátek 14. 12. od 19.00 hodin –
„Šest tanečních hodin v šesti týdnech“
 Prezidentské volby už 11. a 12. ledna 2013
 Dílčí audit hospodaření obce
- bez chyb a
nedostatků
 Společné hrobové místo pro ostatky z neznámých
hrobů
 Projekt na odbahnění nádrže je připraven

4. veřejné zasedání zastupitelstva – čtvrtek
27.12. 2012
Ještě před Silvestrem mezi svátky se uskuteční čtvrté
veřejné zasedání obecního zastupitelstva, abychom
projednali rozpočet obce na rok 2013 (vyhneme se tak

rozpočtovému provizóriu) a nastínili i plán činnosti.
Druhým hlavním bodem pak bude projednání, resp.
schválení návrhu zadání územního plánu. Z programu:







Rozpočtové opatření 5/2012
Rozpočet na rok 2013
Návrh zadání územního plánu obce Mirošovice
Krajský audit hospodaření 1-10/2012
Obecní pozemky, věcná břemena
různé

Volby 2013 – volba prezidenta České
republiky 11. a 12. ledna 2013. První info
Rozhodnutím předsedy Senátu Parlamentu ČR (Sbírka
zákonů 322/2012 Sb.) byla vyhlášena volba prezidenta:
 pátek 11. ledna
14.00 – 22.00 hodin
 sobota 12. ledna
08.00 – 14.00 hodin
Podrobnější metodiku (nic zásadně nového oproti
nedávným volbám do zastupitelstev) otiskneme
v prosincovém Exitu. Zatím doporučuji na webových
stránkách Ministerstva vnitra ČR průběžně sledovat
stanoviska k volbám… www.mvcr.cz/volby.aspx

„Mirošovice v divadle“
Divadlo Ungelt, pátek 14. prosince v 19.00
hodin, „Šest tanečních hodin v šesti týdnech“
Zklidnit prosincový shon, ale i ještě více nasát
atmosféru vánoční Prahy, je možné při naší společné
návštěvě Kamenné scény Divadla Ungelt na Starém
Městě. Pro letošní čtvrtý divadelní výlet byl vybrán
světově proslulý hit “Šest tanečních hodin v šesti
týdnech“, kde se v roli Madame Harrison představí
Chantal Poullain a jejího učitele Michela Minettiho
ztvárnil Pavel Kříž. Režie Zdeněk Dušek. Motto příběhu
- „zvládnou (oba) se naučit swing, tango, valčík, foxtrot,
ča-ču a moderní tanec..?“ – StarDance naživo..
Organizace: Zájemci si zakoupí lístek osobně na
obecním úřadě. Přestože se nepodařilo získat žádnou
slevu (výběrové představení), obec opět v rámci Vánoc
zčásti náklady pokrývá. Cena činí 250,- Kč, výběr místa
a vyzvednutí vstupenky na OÚ.
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Program pátek 14. Prosince
 16.55 – 17.00 - sraz před Obecním úřadem Mirošovice
 17.05 – 18.00 - společný odjezd autobusem do divadla
 19.00 – 21.30 - divadelní představení (2 hodiny a 30
minut vč. přestávky)
 21.45 – 22.15 - odjezd po ukončení, návrat do Mirošovic

EXIT 21

Územní plán: z Městského úřadu Říčany, odboru
regionálního rozvoje a územního plánování, jakožto
pořizovatele ÚP, jsme obdrželi definitivní verzi (zpracovanou
projektantem po všech obdržených vyjádřeních dotčených
orgánů, Kraje, sousedních obcí a samozřejmě obce
Mirošovice) ke schválení jako bod programu veřejného
zasedání zastupitelstva. Po této náročné etapě bude
následovat přímo zpracování a projednávání návrhu
územního plánu. V tomto kroku již bude také část
projednávání za účasti veřejnosti – veřejné projednání.

Adresa: Kamenná scéna divadla Ungelt, Malá Štupartská 1,
Praha
1
–
Staré
Město,
tel.
224 828 082,
www.divadloungelt.cz

Projekty 2012/13
Mirošovice, nádrž U Zvoničky – obnova retenční kapacity:
tak přesně zní název nového projektu, který se podařilo
připravit v rekordně krátkém čase a v poslední den - v pátek
23.11. - odevzdat do podatelny Agentury ochrany přírody a
krajiny (AOPK). Tento dotační projekt EU z dílny SFŽP, resp.
MŽp - Operační program Životní prostředí, oblast podpory
6.4 – Optimalizace vodního režimu krajiny v sobě skrývá
prosté odbahnění naší (vedle Štičího rybníka) druhé vodní
plochy, opravu břehů a vpustních i výpustních objektů.
O výzvě jsme se dozvěděli na začátku listopadu a kromě
kompletní projektové dokumentace, rozborů sedimentu a
čestných prohlášení jsme si doslova vybojovali a vyprosili
všechna smyslná i nesmyslná vyjádření a povolení. Projekt je
tedy připraven, dotace by mohla při odhadovaných
nákladech 0,5 mil. Kč činit aspoň 50%. V případě neúspěchu
bude realizováno z vlastních zdrojů.
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Děkuji všem, kteří se podíleli na rekonstrukci mirošovického
pomníku. Nedělní pietní akt včetně krátkého posezení U
Císaře byl velmi pěkný a vážený.

Obecní hřbitov – „společný hrob“
V kontextu se sdělením z minulého čísla - Exit 10/2012 o
problematice neidentifikovatelných hrobových míst na
našem hřbitově – oznamuji, že byl zbudován velmi důstojný
společný hrob pro případné uložení lidských ostatků ze
zanedbaných neznámých hrobů, které budou postupně
rušeny. Předmětný hrob č. 232 se nachází vlevo uprostřed.
Na desce náhrobku je vytesáno R.I.P. (lat. „nechť odpočívá
v pokoji“, angl. někdy rest in peace) a menší nápis „společný
hrob“.
Ústně byly uzavřeny dohody s p. Hladíkem (721 858 817 –
hrobnické práce stavební, exhumace, Těptín) a p. Malým
(602 857 645 – kameník, Kostelec U Křížku), kteří jsou
společně oprávněni a schopni zajistit kompletní práce.

Různé – jednou větou


Kontejnery
pro
chatové
oblasti
budou
v prosinci
odvezeny.
Výzva
pro majitele chat č.
ev. 7, 74, 131, 277
–
nedoplatky
předáváme
právnímu zástupci
obce



Obec vypověděla smlouvy poskytovatelům služeb – O2,
RWE, ČEZ. Předpokládaná kalkulace činí úsporu až 7 tis.
Kč/měsíc



Děkujeme za informaci o nerealizovaných opravách
únikových dveří u silnice na ČB – během 14 dnů by měly
být resty odstraněny – slíbeno..



od 15. 11. došlo ke změně úředních hodin na oddělení
cestovních dokladů a občanských průkazů v budově
F Městského úřadu v Říčanech, Komenského náměstí:
pondělí, středa
7:30-12:00
12:30-18:00
úterý, čtvrtek
7:30-12:00



Fotbalisté SK Mirošovice po podzimu hlásí 7. místo –
klidný střed..

Krajský dílčí audit hospodaření obce
Hned čtyři krajští auditoři se na základě zákona č.420/2004
Sb. o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných
celků sešli u nás v pátek 23.11, aby provedli pravidelný
povinný audit hospodaření obce za měsíce 1-10/2012.
Předmětem finanční kontroly bylo zejména plnění příjmů a
výdajů rozpočtu, včetně všech týkajících se peněžních
operací, hospodaření a nakládání s majetkem, revize
účetních dokladů a smluv, poskytnutých dotací, faktur,
dohod o provedení práce, jednání zastupitelstva, vnitřních
směrnic apod.
Kontrola probíhala celý den a výsledkem je závěr – při dílčím
přezkoumávání obce nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

Den válečných veteránů – odhalení
pomníku padlých v Mirošovicích

Bezpečnostní opatření v ulicích Hlavní + Senohrabská: lehce
nám zatrnulo, protože Středočeský kraj patřil k posledním,
kde byla složena Rada kraje, která musí schválit povinné
smlouvy o věcném břemeni – tj. umožnění výstavby
chodníků na kouscích ploch, které nejsou ve vlastnictví obce
Mirošovice. Nicméně Rada má v pondělí 26.11. první
zasedání.. Mezitím jsme obdrželi stavební povolení na
osvícení 7 přechodů, tedy stále pevně věříme, že termín
odevzdání 15.12. (i zde máme malou rezervu..) splníme.

V neděli 11. listopadu 2012, po 94 letech na den přesně od
podepsání příměří mezi Spojenci a poraženým Německem
(podpis se uskutečnil ve Francii ve vlakovém kupé 11.11. v
11.00 hodin roku 1918 ) a tedy od ukončení 1. světové
války, jsme symbolicky odhalili obnovený
pomník padlých U Zvoničky. Jako Den
válečných veteránů se tento den slaví
nejen v Evropě, ale i USA, Kanadě či
Austrálii. Oslavuje se tak ale nejen konec 1.
světové války, ale vzdává se také pocta
vojákům ze 2. světové války, jakožto i všem
současným válečným veteránům. Tento
den by měl být příležitostí připomenout si
všechny, kteří ve válečných konfliktech ve
všech částech světa obětovali své životy na
obranu principů svobody a nezávislosti.

„Rodit se, žít a umírat – to je jen změna
formy.“
(Denis Diderot)
„Málo by toho bylo na světě podniknuto,
kdybychom stále hleděli na to, jak to
dopadne.“
(G. E. Lessing)
S pozdravem MUDr. Tomáš Zvěřina,
starosta obce Mirošovice
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Den otevřených dveří
s prodejní výstavou našich prací
Kdy: úterý 18.12.2012
od 15 hod
Kde: ZŠ Mirošovice
Občerstvení připraveno, těšíme se na Vás!
Děti ze ZŠ Mirošovice

Mikroregion Ladův kraj
Ve svém okolí se na řadě míst setkáváme s názvem „Ladův
kraj“ doprovázeným obrázkem vodníka sedícího na vrbě logem, které Ladovu kraji laskavě poskytl vnuk Josefa Lady.
Co to vlastně ten Ladův kraj je?
Ladův kraj je svazkem obcí, u jehož zrodu v listopadu roku
2000 stálo 24 obcí. Za 12 let existence některé obce ze
svazku vystoupily, jiné naopak vstoupily. V současné době
tvoří Svazek obcí Ladův kraj 23 obcí a hranice
stejnojmenného mikroregionu sahají od Čestlic na severu po
obec Kaliště a řeku Sázavu na jihu, Kostelec u Křížku na
západě a Louňovic na východě. Největší členskou obcí a
sídlem Ladova kraje jsou Říčany. Prostřednictvím Ladova
kraje spojily členské obce síly a prostředky ke společné
propagaci mikroregionu, podpoře a rozvoji cestovního ruchu
a k realizaci společných regionálních projektů.
V regionu vznikla za spolupráce s dalšími subjekty hustá síť
cyklostezek, řada naučných stezek, turistických informačních
míst, propagačních materiálů a byla založena tradice řady
každoročních akcí. K financování projektů jsou používány
vlastní prostředky, tvořené příspěvky členských obcí, různé
dotace a prostředky dalších partnerů. Tradicí se již staly akce
jako Čistý Ladův kraj, Ladovské hody, turistické pochody
Krajinou barona Ringhoffera, Cesta kocoura Mikeše apod.
Připravován je projekt Ladovská zima, v jehož rámci budou
udržovány běžkařské tratě, monitorovány podmínky pro
bruslení, lyžování na Šibeničním vrchu apod.
V průběhu podzimu bude také spuštěn na webových
stránkách Ladova kraje www.laduv-kraj.cz nový kalendář
akcí, do kterého budou moci organizátoři sportovních,
kulturních a dalších akcí v regionu vkládat informace o
chystaných akcích sami a dle potřeby je průběžně
aktualizovat.
Ladův kraj je umělým útvarem, který je svou polohou
regionem na „pomezí dvou světů“ - původního vesnického
prostředí a neustále expandujícího pražského příměstského
bydlení. Prolínání těchto „světů“ přináší řadu úskalí, ale i
pozitiv. Jedním z typických prvků je fakt, že se do regionu
stěhují lidé, kteří v něm nemají kořeny a mnohdy jej neznají.
Ani starousedlíci však o tom co je „za humny“ nevědí vše. Od
příštího čísla budou proto vycházet pravidelně články o
různých zajímavostech a historii z Ladova kraje.
Za Svazek obcí Ladův kraj Ing. Roman Sauer, manažer

