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Nové žákovské dresy
Hned k prvnímu jarnímu utkání vyběhli naši žáci v nových dresech,
které nám darovali provozovatelé restaurace Na Hřišti. Je na nich na
první pohled vidět, že jsou nejen kvalitní (značkové) a pěkně vyvedené
v klubových barvách, ale doufáme, že budou taky vítězné. Hned v
první duelu s vedoucím týmem Radošovic nám přinesly bod za remízu.

Vážení spoluobčané,

Kdo se chce na naše žáky přijít podívat a zároveň
si užít kulinářský zážitek může přijít o víkendu
na poslední jarní Zvěřinové hody 5.-6.4.2014
nebo na Velikonoční hody 19.-20.4.2014
Rezervace je možná na telefonu: 739 015 347

Prodám stánek
Prodám prodejní stánek u nádraží. Dřevěná
konstrukce s tepelnou izolací, vnitřní vybavení,
rozvody elektro a zabezpečení. Vhodné pro prodej
občerstvení nebo drobného zboží.

Cena dohodou. V případě zájmu volejte: 731 458 020
Lenka Michalská

když už se zdálo, že by mohlo začít zeměpisné slovo
východ nejvíc znamenat směr vycházejícího Slunce, je
zde tvrdá realita. Stále to bude symbol zimy a zla. Nelze
čekat nic jiného. Rus opět bere, okupuje a je otázka,
kde a kdo ho zastaví. Navzdory začínajícímu teplému
období tak propuká už otevřeně studená válka..
Mirošovice se však chystají na své tradiční dubnové
akce, kterými jsou sběrový víkend, úklid ulic a obce
(strojové zametení, Čistý Ladův kraj), turistický pochod
(Krajinou barona Ringhoffera) a navíc přibyl výlet do
Litoměřic s mirošovickou Obcí Baráčníků. Na konci
dubna se uskuteční zápis do mateřské školy, v květnu
pak proběhnou opět o dost více byrokratičtější volby
do Evropského parlamentu a plánuje se druhá společná
divadelní návštěva. Před spuštěním jarní sezóny
v našem sportovním areálu zrealizujme oproti
předešlým letům náročnější údržbu všech hřišť.
V březnu se konalo veřejné zasedání zastupitelů a už
dvě vesmírné přednášky Ing. Mentzla, hodně občanů
(ještě více chatařů) se potýká s katastrálním úřadem
v rámci digitalizace a nově i Mirošovicích hledáme
vlastníky pozemků. A více.. (psáno 26.3.2014):
 První veřejné zasedání schválilo příspěvek i
fotbalistům
 Sběr velkoobjemového odpadu – 4. + 5. dubna
 Litoměřice, Zahrada Čech s našimi Baráčníky –
sobota, 12. dubna v 8.00 hodin
 Čistý Ladův kraj – sobota, 12. dubna v 9.00 hodin
 Krajinou barona Ringhoffera – sobota, 26. dubna
v 9.30 hodin
 Zápis do MŠ Mirošovice – 26. + 30. dubna
 EU volby – 23. + 24. května

První veřejné zasedání zastupitelstva
obce v roce 2014
Konalo se 17.3. Usnesení 1/2014 – zastupitelé schválili:
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 rozpočtové opatření 1/2014 dle přílohy
 úpravu ve výdajové části rozpočtu 2014 – příspěvek na
roční provoz fotbalového oddílu SK Mirošovice ve výši
70 000,- Kč

K usnesení – na rozdíl od MC Čolek, baráčníků,
myslivců, invalidů nebo i ředitelek obou škol (ti všichni
v prosinci před schvalováním rozpočtu 2014 předložili
žádost o příspěvek na svou činnost), naši „Sokolové“
zapomněli. V únoru to napravili..
K vyhlášce o podomním prodeji – koncept OZV byl
konzultován s ministerstvem vnitra – tato problematika
je řešena pouze nařízením obce – Tržním řádem. V něm
je přesně definován druh a způsob povoleného a
zakázaného prodeje (tržní místa, prodejní místa,
pojízdná prodejna, pochůzkový prodej, podomní
prodej, provozovatel, a další). Bude připraveno
k projednání na příštím zasedání. Děkujeme za
projevené názory v probíhající anketě na webu obce –
84% hlasujících je pro zákaz..

Zápis do mateřské školy, základní
školství
MŠ – řádný zápis letos proběhne ve 2 dnech:
 26. dubna (sobota)
od 9:00
 30. dubna (středa)
od 16:00 – 17:00 hodin
v budově mateřské školy
S sebou: OP, rodný list a očkovací průkaz dítěte.
U zápisu rodiče obdrží „Žádost o přijetí dítěte
k předškolnímu vzdělávání“, kterou po řádném
vyplnění vrátí zpět k rukám ředitelky MŠ nejpozději
do 16. května 2014.
Do MŠ přijímáme především děti, které dovršily věk
3 let k 31. srpnu 2014.
V případě, kdy počet žádostí podaných zákonnými
zástupci dětí o přijetí překročí stanovanou kapacitu
maximálního počtu dětí pro mateřskou školu, bude
ředitelka postupovat při rozhodování přijetí dítěte dle
těchto kritérií:
1. dosažení věku dítěte 6 let v období od 1. září do 31.
srpna následujícího kalendářního roku (v souladu se
zákonem č. 561/2004
Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání – školský zákon § 34)
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2. přednostně budou přijímány děti s žádostí zákonných
zástupců o celodenní pobyt v mateřské škole s trvalým
pobytem dítěte v obci, ve které mateřská škola sídlí
3. ostatní
O přijetí rozhodne ředitelka školy ve správním řízení.
Podle novely školského zákona č.561/2004 Sb., k 1. lednu
2012 § 183 odst.2 – Rozhodnutí o přijetí dítěte bude
oznámeno na webových stránkách školy pod registračními
čísly. Pro tyto účely bude přiděleno při zápisu k Vaší žádosti
registrační číslo. Seznam bude zveřejněn po dobu 30 dnů.
Bc.
Anetta Šachová, ředitelka
Mateřská škola Mirošovice
Školní 211, 251 66 Mirošovice
tel:323 656 165, www.msmirosovice.cz
ZŠ - na zasedání obecních zastupitelů byla diskutována také
otázka základního školství - kapacitní možnosti. Na rozdíl od
mirošovické zrekonstruované školy trápí sousední
Mnichovice nedostatek volných míst. Jen částečně se
problém podařilo vyřešit zprovozněním budovy na náměstí
(pro první stupeň). Dohody o společném školském obvodu
jsou uzavřeny do roku 2015 a přitom je potřeba navýšit
kapacitu o 10 učeben, tělocvičnu, jídelnu, kabinety,.. –
celkem investice za 60 – 80 mil. Kč. V současné době
navštěvuje druhý stupeň 20 mirošovických žáků. Probíhají
společná jednání, město Mnichovice se otázce velmi
intenzívně věnuje a obec Mirošovice je připravena okamžitě
uhradit procentuální spoluúčast. Věřme, že budeme moci
v dalších číslech Exitu sdělit, že podařilo zahájit stavbu, třeba
jen etapovitě..

Odpadový víkend 4. a 5. dubna –
velkoobjemový sběr
pátek 4.4. 15.00 – 18.00 hodin,
sobota 5.4. 9.00 – 12.00 hodin
(areál pod mostem Karlín)


Velkoobjemový odpad:
nábytek,
matrace, kamna, kola, saně, boby..aj.

koberce,

!! Vážení, dodržte tyto sběrné dny a hodiny. Nenoste
pneumatiky, barvy, rozpouštědla, léky. Nevozte suť,
písek, hlínu, nevyklízejte celé půdy !!
Nebezpečný odpad (elektroodpad) - ledničky, pračky,
televize, vysavače, žehličky, fény, počítače, telefony,
rádia, vrtačky, pájky, baterky, apod. – uskuteční se
společně s druhým velkoobjemovým sběrem v červnu.
Drobný elektroodpad - po celý rok sběrný box v budově
obecního úřadu nebo zelená popelnice u ordinace
lékaře.

„Čisté Mirošovice – čistý Ladův kraj“
sobota, 12. dubna, 9.00 hodin
Pro ty, kteří nepojedou s Baráčníky do Litoměřic (viz níže),
nabízíme plnohodnotnou alternativu - Mikroregion Ladův
kraj opět přichází v rámci celosvětových kampaní „Ukliďme

svět“ a „Den Země“ s organizovanou očistou obce a přírody.
Sraz bude v sobotu 12.4. v 9. 00 hodin před Obecním
úřadem Mirošovice, kde obdržíte igelitové pytle, rukavice i
občerstvení. Několika směry pak vyrazí pracovní rojnice do
terénu. Bližší organizace v den na místě. Celá akce je
podporována společnostmi Maruis Pedersen, ASA Říčany
(zajistí velkoobjemové kontejnery) a
Ekocentrem Říčany. Ukončení nejpozději do
12.00 hodin.
Pro všechny účastníky úklidové soboty bude
opět odměnou:
pohyb a dobrý pocit
tatranka
poukázka na nápoj (limo, čaj, káva, pivo
pro  18 let) v místní restauraci
s platností do 30.4. 2014
Poznámka k úklidu obce – všechny chodníky
již byly ručně zameteny, do půlky dubna pak
budou strojově zameteny a vyčištěny i místní
komunikace. Poděkování středisku SSÚD.

„Krajinou barona
Ringhoffera“
sobota 26. dubna v 9.30 hodin
Další akcí z dílny Dobrovolného sdružení obcí
svazek Ladův kraj je už 9. ročník tradičního
jarního turistického pochodu na kole i pěšky
– a to v sobotu 26. 4. od 9.30 hodin.
Program v sobotu 26.4. 2012 v Mirošovicích:
 Otevření 9. ročníku stezky, hudba 9.15 – 9.45
 Návštěva velkopopovického pivovaru,
ochutnávka 10.00 – 13.00 hodin
 Soutěže na jednotlivých 10 stanovištích
po cestě
 Odměňování všech v Kamenici do 17 hod
Žáci a učitelé naší základní školy opět zajišťují
první a druhou kontrolu na nádraží a na
hranici s Dolní Lomnicí.
Katastrální úřad a Úřad pro zastupování státu
ve věcech majetkových (ÚZSVM)
K digitalizaci – doplnění informací z minulého
čísla. K balíku nutných dokumentů pro
Stavební úřad v Mnichovicích, kde dostáváte
„Potvrzení o existenci/neexistenci stavby“, je
nutné v případě nedochovaných dokumentů
doložit zjednodušenou dokumentaci stavby
(tzv. pasport stavby) – tj. technickou zprávu,
situační náčrt, jednoduchou výkresovou
dokumentaci (pohledy, řezy, půdorysy).
Shrnutí:
Dle zatímních zkušeností je pro potřeby SÚ Mnichovice
k vystavení potvrzení o existenci stavby nutné:
 Potvrzení, že stavba stojí, o jakou stavbu jde (kůlna,
garáž, hospodářské stavení, aj.) a bylo/nebylo jí
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přiděleno číslo popisné nebo evidenční – vydá Obecní
úřad Mirošovice
 Formulář s údaji o stavbě – obdržíte a vyplníte na SÚ
Mnichovice
 Zjednodušená dokumentace stavby (pasport stavby),
pokud nemáte žádnou dokumentaci doporučujeme
ing. Pecku, dvorního obecního projektanta
(736 256 205)
 Geometrický plán – pokud došlo ke změně
velikosti stavby (zhotoví geodet)
Výzva ÚZSVM : tento úřad nám postoupil
seznam
nedostatečně
identifikovaných
vlastníků pozemků v obci Mirošovice - není
známa jejich adresa. Dle zákona č. 256/2013
Sb. je výzva určená uvedeným vlastníkům
k přihlášení se o své vlastnictví nemovitosti
u místně příslušného úřadu - ÚZSVM.
Kompletní seznam neurčených vlastníků
včetně pozemků, výměr a další informace na
webových stránkách obce – úřední deska.
Zde jen seznam jmenný: Dvořáková Blažena,
Trojánková Marie, Bartáková Miloslava, Valla
Josef, Kalivodová Milada, Doležal Svatopluk,
Zounek Václav, Kroupa Alois, Kroupová
Květuše, Kumsta Jiří, Sandr František, Vlková
Marie, Kvítková Vlasta, Znamenáčková Alžběta
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oplocení, nátěry dřevěných fošen, seřízení osvětlení,
vyčištění žlábků, napnutí sítí, atd. Úprava zeleně již skončila.

Ještě jednoho nátěru se dočká horolezecká zeď, rozmístěny
budou nové odpadkové koše.. Ukončení základní údržby,
umožňující začít hrát, odhadujeme do neděle 13. dubna,
spíše dříve..

S Baráčníky do Litoměřic!

Pozn.: v současné době probíhají na TV NOVA Události
pravidelné reportáže, „hledáme milionáře, vlastníky
pozemků“.. Seznam všech nemovitostí je zveřejněn na
stránkách úřadu – www.uzsvm.cz v sekci Nabídka majetku,
část Nedostatečně identifikovaní vlastníci. Zkuste se podívat
a najít svého předka… čas přihlásit se o
pozemky je do 31.12.2023

Volby do Evropského parlamentu
Pro voliče ČR volící v Čechách se toho moc
nemění, daleko více byrokracie, především
ohledně tvorby voličských seznamů, přibylo
pro obecní a městské úřady. Na území České
republiky se volby uskuteční:
 Pátek 23. května 14.00 – 22. 00 hodin
 Sobota 24. května 8.00 – 14.00 hodin
Více informací a kompletní metodika v příštím
Exitu 4/2014

Areál volnočasových aktivit a
sportu u Štičího rybníka –
jarní údržba
Krátká mírná zima a rychle nastupující jaro –
informace pro nedočkavé sportovce,
především tenisty.. Před zahájením už 5. sezóny (od srpna
2009) je potřeba provést důslednější jarní údržbu a kontrolu
na všech kurtech a hřištích. Možná už o tomto víkendu
proběhne strojové čištění povrchů, doplnění gumového
granulátu a křemičitého písku. Dále bude následovat oprava

Dále Spolek Obce Baráčníků Mirošovice připravuje:
 Společenské setkání při příležitosti dne Svátku matek –
10.5.2014. Pozvání a program v dubnovém Exitu
 Další zájezd za kulturou – v červnu..
Jménem spolku Zdenka Ošlejšková.
tel.: 774 268 557, mbaracnik@seznam.cz

Různé – jednou větou


Nové odrazky a dopravní značka na ostrůvku U Zvoničky,
spravený radar u Decsyových
 Hřbitovní kaple - svíčky do nových kolumbárií NE,
obsazování v koordinaci s obecním úřadem
 Dál hlaste SMS kontakty, je žádoucí jedno číslo/jeden
objekt!
 11 ks kontejnerů rozvezeno do 5 chatových lokalit
 Společně do divadla opět v květnu, plánujeme pecku!
„Vítěze se nikdo neptá, zda má pravdu“
(Seneca)
„V každém osvobození je v lepším případě zárodek závislosti,
v horším okupace“
(Jan Sobotka)
S pozdravem MUDr. Tomáš Zvěřina, starosta obce
Mirošovice

