Jarní fotbalovou sezónu hrají naše fotbalové týmy tyto
soutěže:
"A"tým
(fotbalisté starší 18 let)

tréninky:

čt

Soutěž: III. třída B
Trenér: Radek Decsy
tel. 737912242

od 18.00 do 19.30 hod.

Dorost
(fotbalisté 15 – 18 let)

tréninky:

st, pá

Soutěž: I.A třída D
Trenér: Jan Horálek
tel. 732 666 959

od 18.00 do 19.30 hod.

Žáci
(fotbalisté 7 - 15 let)

tréninky:

od 17.00 do 18.30 hod.

tréninky:

Soutěž: Posázavská liga
Trenér: Jiří Novák
tel. 602 360 254
Minipřípravka
(pro děti 3 - 7 let)

dostáváte do rukou první dvojčíslo tohoto roku (druhé bude
tradiční prázdninové), tedy informace za měsíce duben –
květen. Takovéto spojení vzniklo v důsledku konání akcí ve
druhé polovině měsíce dubna (Čistý Ladův kraj a pochod
Krajinou barona Ringhoffera) a také pro mimořádný časový
nesoulad v čerpání mé dovolené a odborného redaktora
R. Lhockého. Omlouváme se za to.. Nicméně kromě
uvedených akcí čile pokračuje výstavba tělocvičny a
rekonstrukce škol, proběhlo sčítání lidu a bytů i za asistence
obecního úřadu a naplnili jste velkoobjemovým odpadem
přes sedm velkých kontejnerů. A také se poprvé veřejně
sešli zastupitelé. A více.. (psáno 3.5.2011):

st, pá

Soutěž: Okresní přebor B
Trenér: Jiří Novák
tel. 602360254
Stará garda
(fotbalisté starší 35 let)

Vážení spoluobčané,

čt

od 18.00 do 19.30 hod.

tréninky:

Soutěž: není
Trenér: Radek Lhocký
tel. 606 787 644

út
od 17.00 do 19.00 hod.

Každý kdo bude mít zájem zúčastnit se tréninků a třeba i
utkání přijďte, budete vítáni.
Termíny zápasů jarní sezóny:

Zpíváte si rádi v koupelně?
Netrapte své rodinné
Příslušníky a přijďte mezi
nás - pěvecký sbor

DO - RE - MIRO
přijímá nové členy a členky!
Noty umět nemusíte, stačí obě uši
a dobrá nálada.
Scházíme se každý čtvrtek ve 20hod
v ZŠ Mirošovice
Těšíme se na vás!
Blanka Straňovská - sbormistr
tel. 774766616

EVA KOFNOVCOVÁ - HORSKÁ KOLA
PRODEJ – SERVIS - MIROŠOVICE
Jaro je tady a s ním přichází již tradičně nové
modely kol. Pokud tedy uvažujete o koupi nového
kola, pak máte teď nejlepší příležitost. Skladem nová
kola zn. AUTHOR A APACHE. Možnost objednání i
jiných značek. Pokud již kolo máte, a uvažujete o
servisu, pak připomínám, že kola u nás zakoupená
mají přednost a slevu na servis 30 %!!!
Přijďte, těšíme se na vás.
Prodejní doba st – pá 14.00 – 18.00 a so celý den
9.00 – 18.00. Polední přestávka 12.00 – 13.00.

 Veřejné zasedání zastupitelů se uskutečnilo ve středu
30.3.
 Akce „Čisté Mirošovice“ i „Ringhoffer“ se slušnou účastí
 Pro nebezpečný odpad muselo přijet nákladní auto
s přívěsem.
 Venkovní opravné práce na obou školách před
dokončením
 Zájezd po Středních Čechách 14.5. se koná, sraz v 7.30
před OÚ!

1. veřejné zasedání obecního zastupitelstva
Uskutečnilo se 30. března. Z Usnesení 1/2011, zastupitelstvo
schvaluje:
 rozpočtové opatření 1/2011 dle přílohy
 zmocnění starosty MUDr. T. Zvěřiny přijmout rozpočtové
opatření v období od posledního zasedání obecního
zastupitelstva v roce do uzavření ročního účetnictví a
odeslání konečných finančních výkazů
 bere na vědomí výsledek přezkoumání obce krajskými
auditory za rok 2010. Do příštího veřejného zasedání
zastupitelů bude připraven ke schválení závěrečný účet
obce
 změnu Usnesení 3/2010 ze dne 1.7.2010. Změna spočívá
v doplnění výčtu předmětných pozemků, které budou
převedeny z katastru obce Mirošovice do katastru města
Mnichovice. Kompletní seznam převáděných pozemků a
odůvodnění – viz příloha usnesení 1/2011. Tyto změny
budou předmětem dodatku k Dohodě o změně hranice
mezi obcí Mirošovice a městem Mnichovice

 uzavření smlouvy o smlouvě budoucí mezi obcí
Mirošovice a RWE GasNet, s.r.o. o zřízení a provozování
plynárenského zařízení na pozemku parc.č. 563/27 za
celkovou cenu 500,- Kč
 bere na vědomí a schvaluje informaci technického dozoru
akce „Modernizace a transformace ZŠ“ ing. Beránka o
množství a finanční výši víceprací od zahájení projektu do
30.3.2011

Mirošovické místní akce a události
Zájezd Mirošovic po Středočeském
kraji „nejen pro seniory.“
sobota 14. května
Jak jsme Vás informovali v minulém Exitu, náš obecní úřad
organizuje v sobotu 14. května výlet. A opět zdůrazňujeme –
zájezd je určen všem obyvatelům Mirošovic bez ohledu na
jejich věk.
Program zájezdu:
Odjezd autobusu v 7.30 hodin od OÚ Mirošovice (ještě
jedeme do Strančic pro sousední zájemce) a kolem 8. hodiny
odjíždíme směr Kutná Hora - Kačina.

Na 9.30 hodin je už objednaná prohlídka zámku Kačina
(vstupné 80,- Kč. Prohlídka trvá přibližně hodinu) – odjezd
v 11 hodin.
V 11.30 hodin absolvujeme exkurzi v Chrámu sv. Barbory
v Kutné Hoře (s průvodcem), zde činí vstupné 60,- Kč
(prohlídka trvá přibližně půl hodiny).
Poté je možné buď zůstat v Kutné Hoře nebo nás autobus
zaveze na prohlídku do nedaleké Kostnice. Odjezd z Kutné
Hory vychází na 14.00 hodin směr Čáslav.
Od 14.30 hodin se zúčastníme
prodejní výstavy v
zahradnictví Starkl. A pokud bude čas, můžeme se stavit na
zpáteční cestě ještě ve skanzenu v Kouřimi.

Příjezd do Mirošovic tak počítáme mezi 17-18 hodinou.
Cena zájezdu bez vstupů činí 100,- Kč. Zájezd je možné
zaplatit předem na OÚ nebo v autobusu před odjezdem.
Veškerá Vaše přihlášení bereme jako závazná.
Pokud máte o zájezd zájem a nejste přihlášeni, zavolejte na
OÚ, máme několik posledních volných míst.
Těší se na Vás organizátorka zájezdu Iva Svobodová

 Odpadový víkend = velkoobjemový sběr + elektroodpad:
opět jste velmi hojně využili tuto
akci, naplněno bylo přes sedm 11m3
kontejnerů.
Jen nás mrzí jistá
nekolegiálnost vůči sobě navzájem a
nerozumíme těm, kteří tuto akci
vnímají jako možnost vyklidit celé
půdy nebo se dokonce zbavit materiálu z právě
probíhající své stavby nebo rekonstrukce domu.?? A také
nedodržování sběrných dnů v pátek a sobotu. Sběr
tohoto druhu odpadu proběhne opět o prázdninách,
nebezpečný odpad pak budete mít ještě možnost
odevzdat na podzim.
 Čistý Ladův kraj, čisté Mirošovice:
děkuji všem dětem a rodičům, kteří
přišli a pomohli po zimě uklidit obec
a okolí. Nakonec Vás dorazilo přes
40, a všechny plánované trasy byly
zajištěny. Věřím, že jste si svou
odměnu včas v restauracích vyzvedli.

nové a nové dokumenty. Tak zde odhadujeme spuštění akce
spíše na podzim.
Územní plán: bylo pokračováno v pracích na tvorbě nového
územního plánu obce. Proběhlo pracovní zasedání
zastupitelů, které stanovilo první návrhy hranic zastavěnosti
obce, resp. provedlo vyhodnocení podaných žádostí o změnu
ÚP. Nyní budou tyto návrhy konzultovány s architektem a
zpracovatelem územní dokumentace, budou přidány
požadavky obce a její návrhy na rozvoj ve formě pracovního
materiálu a zkompletovány všechny potřebné podklady pro
zpracování první části návrhu zadání nového ÚP. Teprve
s tímto výsledkem = návrhem zadání územního plánu, budou
nejen jednotliví žadatelé, ale všichni občané, seznámeni.
Krajské žádosti o dotaci pro rok 2011, tj. naše podaná
„Kanalizace V. etapa“ a „Výstavba chodníků 1. etapa - ulice
Hlavní a Senohrabská“ - zde zatím žádné zprávy…

Nové kontejnery pro separovaný sběr
– nápojové papírové kartony

 „Krajinou barona Ringhoffera“ :
tohoto 6. ročníku se letos zúčastnilo
přes
500
převážně
mimo
mirošovických návštěvníků. Protože
jsem část cesty na kole také
absolvoval včetně prohlídky a
ochutnávky ve velkopopovickém pivovaru, jen
dosvědčuji, že již tradiční hezké počasí opět umocnilo
pěknou trasu pochodu.

V minulém týdnu byly rozvezeny na dvě naše stanoviště
separovaného sběru (u obecního úřadu a u nádraží) 1100
litrové kontejnery černooranžové barvy určené výhradně pro
sběr nápojových papírových kartonů, asi nejvíce od mléka a
džusů

 Sčítání lidu, domů a bytů 2011: i tato akce z části
proběhla na obecním úřadě. Jsme rádi, že jste využili
naše internetové připojení a možnost vyzvednout si
formuláře. Jinak věřím, že jste všichni stihli termín a i
v Mirošovicích budeme časem přesně vědět, jak jsme
tedy na tom.

Před nějakým časem jsme ve 2 etapách
objednávali pro zájemce nové smaltované
tabule s čísly popisnými (jak pro rodinné
domy, tak pro rekreační objekty a také pro
hroby). Protože se chystáme opět zaslat podobnou
objednávku v rámci osazení nových cedulí na školní budovy a
v důsledku výměny poničených tabulí u označení ulic a
vyčerpání zásob u hřbitovních míst, nabízíme zájemcům tuto
službu. Zájemci o novou tabuli s číslem popisným nahlaste
své číslo telefonicky na obecní úřad do konce května. Cenu
cca kolem 250,- Kč/číslo.

Modernizace a transformace ZŠ Mirošovice
Celý školní objekt se pěkně „vylupuje“ a
udál se zde další výrazný a viditelný
skok v postupu prací. Firma Sládek s.r.o.
drží slíbený harmonogram a venkovní
práce (bez terénních úprav) jsou téměř
u konce – vyměněné střešní krytiny
(plech
- LINDAB) i s komínem, hotové dvoubarevné
zateplené fasády s červeným plechováním se docela líbí,
nová multimediální počítačová učebna se může začít pomalu
vybavovat. Stejně tak se chystá tělocvična k pokládce
hracího povrchu (TARAFLEX) a provedení bočního opláštění
palubkami. Vnitřní rekonstrukce topného systému a
dokončení bezbariérového vstupu – výtah – čeká na
mimoškolní čas. A obec bude žádat o první platbu
z evropských peněz Regionální radu pro Střední Čechy. Tak
vše snad v tomto dobrém duchu bude pokračovat.
Co však stále vleče hlemýždím tempem a vázne je podpis
smlouvy s Fondem životního prostředí v naší další dotační
akci – „Obnova veřejné zeleně“. Vždy (téměř pravidlem) se
po uplynutí 3 týdnů místní úředníci připomenou a požadují

Cedule pro domovní čísla popisná a
pro označení hrobů

na webových stránkách www.kct.cz, Pro zájemce , kteří mají zájem
zúčastnit se jednodenní akce v rámci Dne v Ladově kraji, dne
7.7.2011, je možno dostavit se v tento den na start do TIC
Mnichovice, od 8:00 – 10:00 hod., podmínkou účasti je úhrada
startovného : dospělí 20,-Kč a děti do 15 let 10,-Kč. Toto startovné
bude vybráno přímo v TIC Mnichovice.
Start: Turistické informační centrum v Mnichovicích, Masarykovo
náměstí
83,
251 64
Mnichovice,
www.mnichovice.info,
infocentrum@mnichovice.info, tel. 323 666 311
7.7.2011 od 8:00 – 10:00 hod.
Startovné na jednodenní akci: dospělí 20,-Kč, děti do 15 let 10,-Kč
Cíl : všech cyklotras je na zámku Berchtold v Kunicích – Vidovicích,
7.7.2011 do 17:00 hod.
čtvrtek 7.7. 2011 = Den Ladova kraje. V TIC Mnichovice bude pro
všechny účastníky cyklosrazu zdarma připravena: káva, voda,
propagační materiály (Města Mnichovice, Ladova kraje , skládačka
HOTEL zámek BERCHTOLD, cyklomapy s vyznačenými doporučenými
trasami a cíly včetně soutěžní trasy), ke shlédnutí bude zdarma
výstavní expozice TIC Mnichovice a návštěva japonské zahrady,
atd.


TIC Mnichovice má akreditaci „Cyklisté vítáni“ a bude zajištěn
pro účastníky cykloservis, k zakoupení cykloznámka a každé
dítě obdrží sladkou odměnu
 V hostinci „U nádraží“ Mnichovice (www.ogm.cz) obdrží každý
účastník cyklosrazu energetický balíček na cestu (műsli tyčinka,
tatranka, banán), nealko nápoj a účastníci si zde budou moci
naplnit své „bidony“ na cestu
Chystá se i turistický závod horských kol z Mnichovic přes Hrusice
(potvrzení razítkem do cyklomapy z IC Hrusice) na HOTEL zámek
BERCHTOLD Kunice-Vidovice (proběhne pokud se přihlásí min. 20
osob prostřednictvím TIC Mnichovice www.mnichovice.info,
infocentrum@mnichovice.info, tel. 323666311)
Cyklotrasy a doporučené cíle:
Start – Mnichovice, cíl HOTEL zámek BECHTOLD
1) Sportovní trasa - 50km - Ladovým krajem (Svojetice, Zvánovice,
Ondřejov, HOTEL zámek Berchtold)
2) Jižní trasa - 30km - (Ondřejov, Pyšely,Velké Popovice, HOTEL
zámek Berchtold)
3) Severní trasa - 30km – (Klokočná, Tehov, Říčany, Strančice,
HOTEL zámek Berchtold)
4) Dětská trasa – 7km – (Mnichovice – HOTEL zámek BERCHTOLD)
5) Závodní trasa - 15km – (Mnichovice – IC Hrusice – HOTEL
zámek BERCHTOLD)

16. celostátní cyklosraz KČT a 3. ročník cykloturistů, který
pořádá KČT Praha a KČT Středočeská oblast se
spolupracujícími subjekty

Na trasách bude možno dle vlastní volby navštívit Ladovy Hrusice
(Památník Josefa Lady, Hospoda U Sejků, výstava modelů
hrusických chalup na obecním úřadě) nebo Ondřejovskou
hvězdárnu (prohlídka muzea Vojtěcha Šafaříka, západní a centrální
kopule historické hvězdárny a návštěvnické galerie, prohlídka
největšího dalekohledu v České republice s průměrem zrcadlového
objektivu 2 metry) – vstupné pro účastníky srazu zdarma.

Tato cykloturistická akce se bude konat ve Středních Čechách
a v Praze v termínu od 5. – 10. 7. 2011

Cíl všech tras je v areálu HOTEL zámek BERCHTOLD v KunicíchVidovicich, kde bude připraveno:

Program cyklosrazu:



Mnichovice se v letošním roce opět zapojí
v rámci akce „S kolem kolem Prahy 2011“

středa 6.7.2011: den Berounska – Český kras a kraj Oty Pavla
čtvrtek 7.7.2011: den Ladova kraje – Mnichovice , Hrusice,
Ondřejov, zámek Berchtold a Dětský ráj Kunice – Vidovice , pro
zájemce turistický závod horských kol
pátek 8.7.2011: Den Polabí – Labská stezka, Poděbrady, Nymburk,
Ostrá
sobota 9.7.2011: den Prahy – pokus o zápis do knihy rekordů,
veselice, společná cyklojízda, slavnostní zakončení srazu.
Zájemci o účast na cyklosrazu se mohou přihlásit : přihlášky





prohlídka miniatur hradů a zámků, pekla v podzemí, pohádkové
země, mini ZOO, nově zrekonstruovaného zámku a muzea,
vývoje historických chladných zbraní, nejkrásnějších českých
známek, loveckých trofejí – vstup pro účastníky cyklosrazu je
zdarma
občerstvení, návštěva vinného sklepa – koštování vína
depo pro cyklisty a možnost vyzkoušení golfového puttingu,
stolního tenisu a jiných her
ukázka historické mlátičky obilí – JIKOV
Miroslava Vojtíšková, tajemnice MěÚ Mnichovice

Různé – jednou větou
 ČEZ – přerušení dodávky elektřiny v ulici Senohrabská od
ul. Hlavní po ul. Ke Mlejnu v ul. Na Ohradě od ul.
Senohrabská po čp. 191 – 25.5. 8.00 – 17.00
 Na začátku dubna byly strojově zameteny všechny místní
komunikace – poděkování panu K. Kulvajtovi a středisku
SSÚD za spolupráci
 V červnu plánujme uskutečnit druhou letošní společnou
divadelní návštěvu.
 Nakladatelství ISLA vydalo publikaci „Baštírna u přístavu“
– možnost doručení na dobírku

„Radost je jako jiskry v popelu. Není jich moc, ale
jsou. Dokud jsou jiskry, je naděje na oheň.
(Arnošt Lustig)
„Tím, čím jsme byli, nejsme již dnes a nebudeme ani
zítra“
(Ovidius)
S pozdravem MUDr. Tomáš Zvěřina, starosta obce
Mirošovice

Vážení příznivci sportu,
dne 5. 3.2011 se konala řádná valná
hromada TJ Sokola Mirošovice. Byli jsme
potěšeni účastí pana Kulhánka a pana
Brože, kteří byli dlouhá léta aktivními
fotbalisty. Přítomní účastníci valné hromady odsouhlasili tyto
změny:
 Nové změní stanov, tak aby odpovídaly platné právní
legislativě.
 Nový název na SK Mirošovice (sportovní klub).
 Nové logo.
 Nové členy výboru a komise. Zvolení členové pracují ve
složení:
Předseda: Jiří Novák
Místopředseda: Radek Decsy
Sekretář: Jan Kumsta
Pokladní: Michaela Decsyová
Člen výboru: David Hanzl
Revizní komise: Jaroslava Mrkvicová, Iva Pazderová
Nový výbor SK Mirošovice děkuje všem, kteří se letošní rok
budou nezištně podílet na podpoře fotbalu a sportu
v Mirošovicích obecně. Děkujeme také našim správcům
hřiště Janu Burcevovi a Davidovi Kumstovi za péči o
fotbalové hřiště a jeho okolí.
Naši fotbalisté – žáci se dne 19. 3.2010 v Úvalech zúčastnili
celodenního turnaje v malé kopané. I přesto, že počasí před
dnem turnaje bylo velice deštivé, připravili pořadatelé hřiště
i zázemí pro hráče a doprovod tak, že všichni byli spokojeni.
Hrálo se ve výborných podmínkách a byla zajištěna možnost
dobře se najíst. Umístili jsme se v konkurenci věkově starších
hráčů na 5. místě.
Kačce Čiperové přejeme rychlé zahojení jejího úrazu, který
na turnaji utrpěla při souboji o míč.

