A nakonec…
Banka: Dobrý den, jak vám můžeme pomoci?
Klient: Dobrý den, chtěl bych si vybrat peníze z dědictví, co přišly na
můj účet.
Banka: Jistě, samozřejmě. Máte tam pěknou sumičku! A nechtěl
byste u nás, když už jste tady, založit termínovaný účtík,
nebo vstoupit do našich podílových fondíků, a nebo Vám
nabídneme nějaký jiný výhodný produktík.?
Klient: "Vy jste mi asi špatně rozuměli, já jsem říkal, že jsem dědil a
ne, že jsem debil!

…
Stopuje chlápek o půlnoci na krajnici. Je bouřka, déšť, takže auta
nejezdí ... Najednou vidí v dálce světla auta, jak se blíží k němu –
strašidelně pomaloučku. Je mu to divný, ale přece jen, auto je auto,
takže když u něj zastaví, tak si naskočí ...
Chce řidiči poděkovat, ale najednou vidí, že za volantem nikdo
nesedí! Strašně se vyděsí, ale než stačí nějak zareagovat, auto se dá
zase pomaloučku do pohybu ...
Chlápek sedí jak zařezanej, vyděšenej k smrti a nemůže se strachy
pohnout. Pak se vzpamatuje, otevře dveře, vyskočí a zdrhá pryč.
Pořád se ohlíží, bojí se, že auto zrychlí a přejede ho, takže se zastaví
až v nejbližší vesnici. Tam najde hospodu (kupodivu ještě
otevřenou), zapadne dovnitř, objedná si dvojitou tequilu a všem tu
historku vypráví. Všichni jsou z toho odvařený a litujou ho a
obdivujou ...
Asi za půl hodiny se otevřou dveře, vejdou dva zmoklí chlapi,
poručej si grog a rozhlížej se kolem. A v tom jeden povídá druhýmu:
"Hele, vole, že je to ten kretén, co si naskočil, když jsme tlačili?"

Vážení spoluobčané,
právě vyšel Exit 1/2011, tedy první číslo roku 2011, celkově
již 13. ročníku. Jak vidíte, jeho vzhled je nový a obsah odráží
lednovou zimní dobu – tedy poklidný, postupně se
rozjíždějící čas. Najdete zde však už rozpočet na rok 2011,
schválený ještě před koncem minulého roku, avizovaný
přesný rozpis čtvrtečních svozů popelnic a také se již
podařilo zajistit první společnou divadelní návštěvu. Do
15. ledna jsme stihli podat dvě žádosti o dotace z fondů
Středočeského kraje a pokračujeme v započatých (realizačně
nebo administračně) projektech. I v našem měsíčníku
najdete varování před falešnými výběrčími a nový telefonní
kontakt na služebnu policie ČR v Kamenici – Nová Hospoda.
A více..(psáno 24.1.2011):



Beauty-Spa-Wellness Studio 4R
Na Výsluní 231, Mirošovice
rozšiřuje od 1. 1. 2011 nabídku svých služeb:

MYJA

Mirka Duráková – přírodní léčitelství, reiki, kineziologie
One Brain,
Vám může pomoci při:
 akutních a chronických bolestech hlavy, zad, kloubů,
 častých a opakovaných „běžných“ onemocněních u dětí i
dospělých (virózy, chřipky, angíny, záněty, oslabení
imunitního systému),
 ekzémech, alergiích, fóbiích,
 u malých dětí: strach z odloučení, ze tmy, záchvaty
vzteku, problémy s jídlem, pomočováním, se zařazením
do kolektivu,
 u starších dětí: problémy s učením, čtením, stres ve
škole,
 vážnějších zdravotních problémech,
 stresu, obavách, napětí, stavech úzkosti,
 vztahových problémech: partnerské, rodinné, na
pracovišti,
 v oblasti profesní: sebevědomí, komunikace, prezentační
dovednosti.
V případě zájmu info na: www.mirkadurakova.wz.cz
Nebo na tel.: 775 190 324 či e-mailu:
mirka.durakova@seznam.cz

předškolní poradenství
a konzultace
-

pro děti předškolního věku u nichž vývoj
jednotlivých funkcí neprobíhá
rovnoměrně

-

kurz předškolní přípravy – individuální
forma







Poslední veřejné zasedání v roce 2010
– obecní rozpočet 2011
Na sklonku roku 2010 se uskutečnilo veřejné zasedání
zastupitelů, které mělo jako hlavní bod projednání rozpočtu
na rok 2011. Zastupitelstvo dále schválilo – usnesení 5/2010:




zahájení 1.března 2011
objednávání předem na adrese:

Zastupitelé schválili rozpočet na rok 2011
Přesný rozpis 14-denních a společných svozů popelnic
Ocelová konstrukce budoucí tělocvičny už smontována
Do divadla Viola v sobotu 12.2. od 20.00 hodin
Opět varování policie – do domu nikoho cizího
nepouštějte !!



Mirošovice U Zvoničky 7
(vedle „Restaurace U CÍSAŘE“)
mobil : 775 070 705
telefon : 323 656 080
e-mail: e.bartakova@gmail.com


rozpočtové opatření 4/2010
výsledek dílčího přezkoumání obce krajskými auditory ze
dne 7.12. 2010 – bere na vědomí
měsíční odměny členům zastupitelstva obce dle novely
nařízení vlády č. 37/2003 Sb. obecně jako maximální dle
nařízení (tj. snížení o 5%).
navýšení místních poplatků:
 poplatek za správu hřbitova (hřbitovné) ze 100,-Kč na
150,- Kč/1 rok /1 hřbitovní místo
 poplatek za svoz kontejnerů pro chatové oblasti
(změna ve čl. 6 OZV o odpadech): Vlastníci rekreačních
objektů jsou povinni uhradit za přistavěné kontejnery
roční poplatek ve výši 600,- Kč za každé evidenční
číslo rekreačního objektu
podání žádosti o dotaci z programu Fond rozvoje obcí a
měst (FROM) Středočeského kraje - dotační titul:
„Dopravní opatření a stavební úpravy zajišťující snížení
rizik v silničním provozu“ - dopravně bezpečnostní





úpravy ulice Hlavní, Senohrabská, rekonstrukce
chodníků ulice Hlavní 1. etapa. Obec se zavazuje ke
spolufinancování akce
podání žádosti o dotaci z programu Fondu životního
prostředí a zemědělství Středočeského kraje na rok 2011
- dotační titul: „Realizace čistíren odpadních vod,
intenzifikací ČOV a kanalizací napojených na ČOV“ splašková kanalizace Mirošovice V. etapa v ulici
Senohrabská a Stoka AB-5-2. Obec se zavazuje ke
spolufinancování akce
návrh rozpočtu na rok 2011, ke zhlédnutí je vystaven na
obecním webu

K rozpočtu:
Podobně jako v loňském roce se jedná o rozpočet
schodkový, kdy investiční výdajové náklady jsou
kompenzovány rozpočtovou rezervou (stavem na účtu) z
minulých let. Čisté příjmy (daně a standardní příjmové
poplatky, které se neobjevují ve výdajích) bez jistých a již
přiznaných dotačních peněz a bez stavu na účtu
k 29.12.2010, činí cca 7,8 mil. Kč. Naproti tomu čisté výdaje
(bez rezervy a vyčleněných dotačních spoluúčastí –
Modernizace ZŠ, územní plánování, bezpečnostní prvky a
kanalizace – ulice Hlavní a Senohrabská, Zeleň v obci),
zabezpečující pouze chod obce, jsou 6,1 mil. Kč. Stále je tedy
obec schopná chovat se kladně ekonomicky (ziskovost 1,7
mil. Kč) i při dostatečně štědrých podporách obecních
institucí a obyvatel (školy, domovní přípojky vody a
kanalizace, komunikace, odpadové hospodaření, veřejné
osvětlení, lesy, veřejná zeleň, kultura, Sokol a spolky, apod.).
Přesto samozřejmě nadále platí, že při větších investicích
jsme plně odkázáni na dotační politiku našeho státu.

Projekty 2010/11, podané žádosti o
dotaci z fondů Středočeského kraje




Modernizace a transformace ZŠ Mirošovice: akce
letošního roku. Mírnější lednové počasí umožnilo
montáž ocelové konstrukce tělocvičny včetně již
zahájené instalace postranních panelů s okny, hrubou
stavbu šaten, pokračuje zateplování obou budov a
vnitřní výstavba výtahu. Harmonogram prací dodržován
a tak plánovaný termín ukončení a předání díla
k začátku nového školního roku je stále reálný a zatím
neměnný.
Kanalizace a vodovod IV. etapa: kolaudační rozhodnutí
vydáno, možnost napojení na obecní řady již od konce
minulého roku.



Kanalizace V. etapa: komunikace Senohrabská (4
domácnosti naproti začátku ulice Ke Mlejnu) a Hlavní
(od křižovatky u benzínové stanice k ulici Na stráni).
Celkem délka potrubí 279 m. Finanční náročnost 1,715
mil. Kč. Na Fondu životního prostředí Středočeského
kraje podána žádost o 1,5 mil. Kč.
 Výstavba
chodníků 1. etapa –
ulice
Hlavní
a
Senohrabská:
v rámci
celého
projektu
„Bezpečnostní
prvky“
včetně
rekonstrukce
uvedených
komunikací a můstku přes Zlatonosný potok, zažádáno
z programu Středočeského kraje FROM (Fond rozvoje
obcí a měst) o 3,5 mil. Kč na rekonstrukci a novou
výstavbu chodníků.





Obnova veřejné zeleně v intravilánu obce: stále
pokračuje administrativní příprava projektu před
podpisem smlouvy o dotaci se Státním fondem životního
prostředí. A zdá se, že je to běh na delší trať...
Nový územní plán: zde jistá nepříjemná komplikace –
obdrželi jsme informaci z Ministerstva pro místní rozvoj,
že nebude letos vypsána výzva pro podávání žádostí o
dotaci na tvorbu ÚP. (nezbývají volné finanční
prostředky..). Protože dotace jsou poskytovány až po
schváleném zadání ÚP, tak zatím toto nejasné časové
období využijeme k vypracování této první fáze a
přípravě žádosti pro příští rok.

Odpadové hospodářství v roce 2011 –
přesný rozpis čtvrtečních svozů popelnic
První svoz, kdy budou vyprázdněny pouze popelnice
s nalepenou novou známkou pro rok 2011 (staré odstraňte),
je čtvrtek 3. února.
Čtvrteční harmonogram svozů do konce roku 2011
 Svozy pouze 14-denní: 3.2., 17.2., 3.3., 17.3., 31.3.,
14.4., 28.4., 12.5., 26.5., 9.6., 23.6., 7.7., 21.7., 4.8.,
18.8., 1.9., 15.9., 29.9., 13.10., 27.10., 10.11., 24.11.,
8.12., 22.12, 5.1.2012
 Svozy společné (=14-denní + měsíční): 3.2., 3.3., 31.3.,
28.4., 26.5., 23.6., 21.7., 18.8., 15.9., 13.10., 10.11.,
8.12, 5.1.2012
Další druhy odpadu v obci:
o Separace:
- plasty: 2 x týdně (pondělí, čtvrtek)
- papír: 1x týdně (středa)
- sklo:
1x měsíčně
- kartony: lze vhazovat (od mléka, džusů, apod.) do
modrých kontejnerů pro papír
o směsný velkoobjemový odpad: 1x za 3-4 měsíce (cca
březen, červen, září, prosinec)
o nebezpečný odpad: 2x za rok (cca květen, listopad),
drobný elektroodpad celoročně na OÚ

o
o

o

chatové oblasti: kontejnery březen – prosinec, svoz 1 -2x
týdně (úterý, pátek)
železný odpad: nepřetržitě po celý rok lze odvést před
areál pod mostem (Karlín), případně na zavolání zdarma
odvoz zajistíme. Předávat pouze železné věci
bioodpad: za cca 100,- Kč/dle množství lze dohodnout
odvoz listí, trávy, větví apod. obecní multikárou nebo
nově lze zakoupit od společnosti Marius Pedersen
známku, obdržet zelenou popelnici a nechat si
pravidelně bioodpad vyvážet – tento rok začne být
poskytováno od března 2011

„Mirošovice v divadle“
Divadlo Viola, sobota 12. února 20.00 hodin,
„Dobře, pane Guthe!“
Už v únoru budeme moci v rámci společných divadelních
výletů navštívit a objevit další kulturní stánek – divadlo Viola.
Z míst netradičního hlediště (stolky a víno..) se budeme moci
přiučit i něco ze společenského chování. Letos by oslavil
145. narozeniny pan Guth-Jarkovský, mj. ceremoniář
kanceláře prezidenta Masaryka. Hrají N. Konvalinková,
V. Kubařová a P. Trojan. Režie J. Pecha.
Motto - „starosvětská tetička a novosvětská neteř bloudí
pravidly etikety a řeší mnohé záludné situace“.
Organizace: Zájemci si zakoupí vstupenku osobně na
obecním úřadě. Cena za lístek činí 200,- Kč, výběr stolku a
vyzvednutí vstupenky na OÚ v dopoledních hodinách nebo
po dohodě u paní ing. Svobodové.
Program sobota 12. února
 18.15 - 18.25 - sraz před Obecním úřadem Mirošovice
 18.30 - 19.20 - společný odjezd autobusem do divadla
 20.00 - 22.00 - divadelní představení
 22.15 - 22.45 - odjezd po ukončení, návrat do Mirošovic
Adresa: Divadlo Viola, Národní 7, Praha 1, tel. 224 220 844,
www.divadloviola.cz

Policie opět upozorňuje a varuje,
kontaktní údaje
Při nedávné návštěvě náčelníka obvodního oddělení
Kamenice pana Schůta v Mirošovicích jsem byl požádán o
zveřejnění opětovné výzvy (obzvlášť v souvislosti se
začátkem nového roku) k obezřetnosti a pozornosti při
návštěvách neznámých lidí, vydávajících se za falešné
pracovníky firem ČEZ, plynáren, telekomunikací apod. I
v našem regionu se množí případy vniknutí do domu pod
záminkou odečtu stavu třeba elektroměrů a následné
krádeže peněz či majetku.
Adresa a kontaktní telefon:
Policie ČR, obvodní oddělení Kamenice,
Pražská 329, Nová Hospoda, 251 68
tel. : 974 881 740, fax: 323 601 368,
mail: krpstc.oo.kamen@mvcr.cz

Různé – jednou větou




Detailní rozpis svozů popelnic pro biodpad (od března)
v Exitu 2/2011

V únoru popelnice už pouze s novou známkou 2011






V únoru popelnice už pouze s novou
známkou 2011 !
Stále platí si v tomto zimním období
pro jistotu „přiblížit“ pojízdnou
popelnici na pro popelářský vůz
dobře přístupné místo – ulice Hlavní,
Senohrabská, roviny.
Fotbalové hřiště - umělá tráva s osvětlením - v Areálu
sportu u rybníka v provozu. Informace a rezervace u
správce objektu p. Knitla - tel.: 603 563 238
„Čas jsou prý peníze, ale peníze se nerovnají času. Bez
peněz se dá ještě vždy mnoho udělat, bez času nic.“
(Jan Neruda)
„Spojit lásku s logikou je totéž, jako bychom chtěli spojit
slunce s měsícem. Občas se setkají, jenže pak nastane
zatmění.“
(Susan Lewisová)
S pozdravem
MUDr. Tomáš Zvěřina, starosta obce Mirošovice

Mirošovický turnaj v ping pongu
Již 4. ročník turnaje v ping pongu o šampióna Mirošovic na
00
rok 2011 se uskuteční v sobotu 12.2.2011 od 10 hodin
v restauraci U Hřiště.
Program:
00
10 Zápis a rozlosování hráčů
30
10 Start turnaje bojem ve skupině(ách)
00
13 Vyřazovací část (pavouk)
00
14 Semifinále
30
14 Finále
00
15 Vyhlášení vítězů a předávání cen
Počty zápasů a délka setů se domluví na začátku turnaje
podle počtu přihlášených hráčů. Protože prostor je omezen
rezervace hráčů proběhne na e-mailu: lhocky@mujbox.cz
nebo telefonu: 606 787 644.
Co sebou: Sportovní oblečení a obuv, ping pongovou pálku a
sportovního ducha.
Během turnaje bude připraveno drobné občerstvení a pro
první tři hráče jsou připraveny zajímavé ceny. Zápisné do
turnaje je 100,-Kč.
Srdečně zvou: šampion pro rok 2008 Jan Kumsta
šampion pro rok 2009 Radek Lhocký

Vážení sportovní přátelé,
dovolujeme si Vás pozvat na valnou hromadu TJ Sokol
Mirošovice, která se koná dne 5. 3. 2011 ve 14. hod. v
restauraci U hřiště v Mirošovicích.
Program:
 Zahájení, zpráva o činnosti.
 Výsledky hospodaření za rok 2010.
 Změna stanov.
 Volba výkonného výboru.
 Přijetí usnesení.
 Diskuze.
 Závěr.
Předem děkujeme za Vaši účast.

Něco k valné hromadě:
Jako jeden z bodů valné hromady, která se bude konat dne
5. 3. 2011, je projednání a schválení nových stanov našeho
občanského sdružení. Rádi bychom, aby stanovy našeho
občanského sdružení byly v souladu s předepsanou formou
požadovanou Ministerstvem vnitra ČR, které registruje
jednotlivá občanská sdružení. V rámci změny stanov jsme se
zamysleli nad současným názvem TJ Sokol Mirošovice.
Trochu jsme pátrali v dochovaných záznamech o dnešním TJ
Sokol Mirošovice a zjistili jsme, že fotbal nebo např. volejbal
se v Mirošovicích hrál jako součást Tělocvičné jednoty Sokol.
Organizace Sokol vznikla jako první česká tělocvičná
organizace v Rakousku-Uhersku. Vlastenecké zaměření
Sokola se projevovalo od začátku, kromě pravidelného
cvičení, pořádáním různých soutěží, veřejných vystoupení,
akademií, kulturních besed, šibřinek, výletů, zájezdů do
ciziny, táborů mládeže, divadelních a loutkových
představení, hudebních a pěveckých koncertů, přednášek,
výstav, vydáváním řady časopisů a příruček. Vyvrcholením
činnosti se staly všesokolské slety.
Současně s rozvojem různých sportů, vznikaly příslušné
sekce a odbory, ze kterých se vyvinuly sportovní svazy
(1901 fotbalový svaz, 1903 svaz lyžařů království Českého,
1906 tenisová asociace, 1908 hokejový svaz, 1910 ústřední
svaz těžké atletiky atd.).
Protože v dnešní době byla opět obnovena činnost Sokola
v duchu dřívějších tradic (bratři a sestry) neodpovídá to, dle
našeho názoru, současnému zaměření našeho občanského
sdružení a to i s ohledem na to, že jsme se k této organizaci
nepřipojili.
Navrhujeme, aby název našeho občanského sdružení
odpovídal činnosti, kterou skutečně provádíme a tou je sport
ve všech jeho podobách. Valné hromadě předkládáme,
možnost vrácení se již používaného názvu z doby poválečné,
a to S.K. Mirošovice, jako zkratku sportovní klub.
Vážení členové bude záležet na Vás, zda tomu tak bude!

Něco k naší činnosti:
Ve dnech 8.1.2011 a 15.1.2011 proběhl zimní turnaj v malé
kopané. Turnaj se konal ve sportovním areálu obce
Mirošovice na umělém povrchu. Zúčastnilo se ho 8 mužstev,
která byla rozdělena do dvou skupin.
První den turnaje jednotlivá mužstva odehrála zápasy o
umístění ve skupině. Druhý den turnaje odehrála mužstva
zápasy ve stylu play-off, kde se setkaly jednotlivá mužstva
dle umístění v základní skupině, tzn. čtvrtý z prvním, třetí
s druhým.
Turnaj skončil s tímto výsledkem:
1. Dobřejovice B
2. Vyžlovka
3. Mirošovice muži
4. Mnichovice
5. Dobřejovice A
6. Mirošovice dorost
7. Black Bridge
8. 1.FC Vidovice
za TJ Sokol Mirošovice Jiří Novák

