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Audit obce za rok 2013, kontroly dotací
Duben lze prohlásit i za měsíc kontrol – povinné krajské
přezkoumávání hospodaření obce skončilo se závěrem „bez chyb a
nedostatků“ a podobně nám byl vystaven protokol zástupci
Státního zemědělského intervenčního fondu (rekonstrukce úřadu a
ulice Školní), což v tomto případě navíc znamená, že se snad po ¾
roce dočkáme i dotace .. (2x 0,5 mil. Kč).

Různé – jednou větou





MUDr. P. Kalábek – dovolená 4. – 18.6. 2014
Nové cedule – názvy ulic, čísla popisná, hřbitov.
Do 10.5. ještě můžete hlásit své objevy,
připomínky, objednávky
Zpomalovací práh v ulici Karlín – neobjíždět!
Nová výsadba dřevin!

Obecní SMS InfoKanál
V půlce února jsme zahájili provoz tohoto „obecního rozhlasu do
kapsy“ a dle ohlasů jste se zasíláním SMS spokojeni. Naštěstí se
zatím jedná o informace spíše kulturního charakteru, ne výstražné
či nějaké smutné. Protože v databázi zřízenou jen pro tento účel
zatím evidujeme 275 kontaktů, které se však týkají pouze 208
domů či chat, dovolujeme si soubor uživatelů rozšířit i o telefonní
kontakty získané při Vašich návštěvách na úřadě. V případě, že
byste se zasíláním SMS zpráv nesouhlasili, stačí nám to jakkoliv
oznámit.

Máme v Mirošovicích sportovní talent?
Víte, na jaký sport mají Vaše děti talent? Školáci v Senohrabech a
Mirošovicích to zjistí díky zábavnému testování SportAnalytik! Děti
ze základních škol v Senohrabech a Mirošovicích se mohou těšit na
sportovní den plný pohybových aktivit, díky kterým se ony i jejich
rodiče dozví, na jaký sport mají přirozený talent. Program
organizuje společnost SportAnalytik, která do Česka přináší projekt
hodnocení sportovních předpokladů. Zábavného testování se
mohou zúčastnit děti na vybraných školách.
SportAnalytik navazuje na úspěšnou kanadskou verzi představenou
v rámci olympijských her ve Vancouveru v roce 2010, kterou prošlo
více než 100 000 dětí. Jedná se o patentovanou metodu, jež se
skládá ze dvou kroků. „Fyzický test odhalí pohybové dovednosti
dětí, a to na základě osmi zábavných disciplín, jako jsou například
sprint na 30 metrů, hod basketbalovým míčem nebo člunkový běh.
Test osobních preferencí potom zkoumá jejich povahové rysy,
mimo jiné zápal a motivaci,“ přibližuje Martin Jahoda, zástupce
organizátora. Výsledkem je report o dvou částech. Dozvíte se, jak je
na tom Vaše dítě ve srovnání se svými vrstevníky a získáte
doporučení pěti běžných a pěti alternativních sportů spolu s tipy na
konkrétní oddíly v místě Vašeho bydliště. „Cílem programu není jen
vybrat konkrétní sport, ale také motivovat děti k pohybu a fyzické
aktivitě, což je v současné době více než třeba,“ doplňuje
Jahoda.SportAnalytik je určen dětem ve věku 5 -15 let a všechny
informace o programu a způsobu registrace najdete na
www.sportanalytik.cz, www.facebook.com/sportanalytik.






Tělocvična Mirošovice - cvičení pro seniory bude
od května každé úterý 18.00 - 19.00, info p. Semerádová 602268354
Sekání trávy a hluk mimo neděle a svátky,
rozumně pálit jen čarodějnice!!
Záchranná stanice pro živočichy ČSOP Vlašim –
tel. 777 800 460. Viz aktuality na webu obce

„První láska je los, který nevyhrává, ale celý
život si pomatuješ jeho číslo“
(Emile Zola)
„Říkáš: miluji déšť, když však prší, jdeš se schovat,
abys nezmokla. Říkáš: miluji slunce, když však svítí,
jdeš se schovat do stínu. Mám strach, že mi jednoho
dne řekneš: miluji tě“
(John Lennon)

S pozdravem MUDr. Tomáš Zvěřina, starosta obce

Kde a kdy:
pondělí 28. 4. na ZŠ v Senohrabech, úterý 6. 5. na ZŠ v Mirošovicích
Pro širokou veřejnost:
neděle 25. 5. a 22. 6. vždy v areálu Tatran Střešovice, Praha
Martin Jahoda, zástupce organizátora
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Vážení spoluobčané,
jsem nadšený. Obě dubnové akce pod křídly Ladova
kraje (čisté Mirošovice s Vaší rekordní účastí a start 9.
ročníku Ringhofferovy stezky ozdobený účastí našich
krojovaných Baráčníků) dopadly výtečně. A přející
příjemné počasí jen umocnilo můj dobrý pocit..
V dubnu proběhl úspěšně také závěrečný krajský audit
hospodaření obce za rok 2013, plně byl využit první
sběrový víkend, obdrželi jsme slíbené lístky do divadla,
kompletovali složité seznamy voličů pro evropské volby
a odevzdali ještě dvě žádosti o dotace (a čekáme na
výsledky již podaných), doplňujeme evidenci uživatelů
obecního InfoKanálu. Kontrolory byly dobře
ohodnoceny
obě
loňské
zrealizované
akce
(rekonstrukce ulice Školní a obecního úřadu), což
znamená, že se snad dočkáme částečného proplacení
nákladů. A protože konečně vyhráli i mirošovičtí
fotbalisté a je před námi měsíc lásky, zatím by to šlo.. A
více.. (psáno 27.4.2014)
 Volby do Evropského parlamentu 23. a 24.5. –
metodika
 Divadlo Na Jezerce-„Paní plukovníková (Bohdalová)“
– 18.5. v 19.00 hodin
 Mirošovice uklizeny, teď ještě opravit zbývající
komunikace
 Naši Baráčníci připravují další akce!
 Rozšíření databáze obecního Infokanálu
 Testy na sportovní talent školáků

Evropské volby 23. a 24. 5. 2014
Volby do Evropského parlamentu se v České republice
uskuteční v rámci celoevropských voleb . V Česku se
bude volit 21 poslanců z celkového počtu 751
evropských poslanců (z 28 států), které čeká opět
pětiletý mandát.
ČR po volbách přijde oproti současnému stavu, kdy má
v Evropě 22 zástupců, o jednoho europoslance, protože
dle Lisabonské smlouvy budou počty poslanců o něco
sníženy. Aspoň tak.. Přesto se voleb účastní rekordních
38 uskupení, o 5 více než při minulých volbách v roce
2009.







Kdy : pátek 23.5. 14.00 – 22.00 hod., sobota 24.5.
8.00 – 14.00 hod.
Kde: volební místnost na Obecním úřadě
Mirošovice.
Kdo může volit: každý občan ČR, který alespoň
druhý den voleb dosáhne 18 let a nevznikla u něj
překážka ve výkonu volebního práva a má trvalé
bydliště v Mirošovicích, případně občané odjinud
s voličským průkazem, který jim na jejich žádost
vydá příslušný místní úřad. Občan Mirošovic, který
chce hlasovat v jiném volebním okrsku, musí
požádat o vydání voličského průkazu nejpozději do
8. května do 16.00 hodin na Obecním úřadě
v Mirošovicích. (ano, OÚ Mirošovice bude mít na
státní svátek zajištěnu tuto službu..). Pokud bude
žádost zaslána poštou, musí být podpis úředně
ověřen. Obecní úřad pak nejdříve 15 dnů před
dnem konání voleb (tj. od 8.5.) a nejpozději 21.5.
do 16.00 hodin odevzdá průkaz voliči nebo osobě,
která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem
voliče žádajícího o vydání průkazu, případně jej
voliči s předstihem zašle na uvedenou adresu.
Podmínkou výkonu volebního práva je zápis
občana, který má právo volit, ve stálém seznamu
voličů. Tento seznam vede každý obecní úřad.
Nejpozději 40 dnů před dnem voleb zanese obecní
úřad údaje z tohoto stálého seznamu voličů do
seznamu voličů pro volby do Evropského
parlamentu. Protože volební zákon neumožňuje
dopsání voliče do seznamu ve dnech voleb, je
účelné, aby si voliči, kteří mají pochybnost, zda jsou
ve stálém seznamu zaevidováni, ověřili tento fakt
(na OÚ Mirošovice). Voliči, který není zapsán ve
výpisu ze seznamu voličů pro volby do Evropského
parlamentu, okrsková volební komise hlasování
neumožní. Důležité upozornění - volič, který změní
trvalý pobyt na území České republiky po 13.
dubnu 2014, bude dle novely zákona o volbách do
EP vyškrtnut ze seznamu voličů. Aby mohl tento
volič hlasovat, musí požádat obecní úřad v místě
původního pobytu o vydání potvrzení o vyškrtnutí
ze seznamu voličů pro volby do EP a předložit toto
potvrzení obecnímu úřadu v místě nového bydliště
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nejpozději do uzavření seznamu, tedy do 21.5.2014
nebo ve dnech voleb příslušné okrskové volební
komisi (včetně voličského průkazu).




Koho: poslancem EP může být zvolen každý občan,
který je na území ČR nejpozději 2. den voleb po
dobu 45 dnů veden v evidenci obyvatel a alespoň
2. den voleb dosáhl věku 21 let a není zbaven práva
být volen.
Jak: pouze osobní účastí (zastoupení není možné).
Hlasovací lístky budou dodány všem voličům
zapsaných v seznamu pro volby do EP do schránek
nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb, tedy do
úterý 20. května 2014 v modré doručovací obálce.
Volič prokáže po příchodu do volební místnosti
svou totožnost a státní občanství ČR (občanský
průkaz, pas). Občan, hlasující na voličský průkaz, je
povinen odevzdat jej volební komisi. Po záznamu
ve výpisu ze seznamu voličů obdrží hlasující
prázdnou šedou úřední obálku. Na žádost lze dodat
za chybějící či poškozené nové hlasovací lístky. Po
obdržení úřední obálky vstoupí volič do prostoru
k úpravě hlasovacích lístků (za plentu). Zde vloží do
obálky 1 hlasovací lístek. Na tomto hlasovacím
lístku může zakroužkováním pořadového čísla
nejvýše u dvou kandidátů uvedených na témže
hlasovacím lístku vyznačit, kterému dává přednost.
Jiné úpravy nemají na posuzování vliv.Po opuštění
prostoru za plentou vloží občan úřední obálku
s hlasovacím lístkem do volební schránky.

Vážení občané, zde jsou uvedeny ty nejdůležitější
informace o volbách do Evropského parlamentu.
Sledujte též naše Úřední desky, v případě dotazů
kontaktujte Obecní úřad Mirošovice.

„Mirošovice v divadle“
Divadlo na Jezerce, neděle 18.5. v 19:00 hodin,
„Paní plukovníková“
Týden před neoblíbenými volbami se můžeme dostat
do nálady návštěvou naší již dobře známé divadelní
scény Na Jezerce a shlédnutím představení, které jindy
než v neděli květnový program nenabízí, a kdo ví,
kolikrát tato hra ještě poběží .. – v hlavní roli totiž
uvidíme paní Jiřinu Bohdalovou! Spolu s ní
se nám představí např. J. Satoranský,
A. Švehlík, Z. Maryška, L. Švormová,
V. Zawadská. Režie V. Strnisko.
Motto příběhu - „boj o dědictví..“
Organizace: Exkluzívní lístky k
zakoupení osobně na obecním úřadě.
Cena činí 300,- Kč. Výběr místa
(2. - 6. řada) a vyzvednutí vstupenky na OÚ.
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Program neděle 18. května
 17.45 – 17.50 - sraz před Obecním úřadem
Mirošovice
 17.50 – 18.20 - společný odjezd autobusem do
divadla
 19.00 – 21.15 - divadelní představení (120 minut)
 21.30 – 22.00 - odjezd po ukončení, návrat do
Mirošovic
Adresa: Divadlo Na Jezerce, Na Jezerce 1451, Praha 4,
tel. 261 224 832, www.divadlonajezerce.cz

Čistý Ladův kraj – úklid obce,
Ringhoferrova cesta, Pohádkové Hrusice
Duben i květen patří akcím z dílny svazku
mikroregionu Ladův kraj:

obcí –

 Čistý
LK,
čisté
Mirošovice - přestože
to
zpočátku
tak
nevypadalo, na tento
již 7. ročník úklidové
soboty, pořádané v rámci celosvětové kampaně
den Země (22.4.), Vás postupně dorazilo přes
rekordních 80 brigádníků. Podařilo se projít křížem
krážem obcí všech 16 tras a naplnit přistavený
kontejner. Je neuvěřitelné, co všechno jsou lidé
schopni do přírody vyhodit !? Děkuji obzvláště
dětem MŠ a ŽŠ, někteří vyrážely s pytli a
rukavicemi i víckrát.
 Strojové vyčištění místních i krajských komunikací –
ano, nejen všech našich 31 ulic, ale i 2 krajské
(Senohrabská a Hlavní) bylo zapůjčeným vozem
(SSÚD) a personálem (p. Kulvajt) zameteno a
uklizeno. Druhé poděkování.
 Pochod Krajinou barona Ringhoffera – tento 9.
ročník tradičního cyklistického i pěšího putování byl
letos premiérově ozdoben účastí našich Baráčníků
a jejich kroje, koláčky a chléb se solí rozsvítil
sobotní ráno až do samotného večera. Třetí dík.
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 Cesta kocoura Mikeše,
Pohádkové Hrusice – 10. ročník.
Sobota 31.5. v 9.30 v Hrusicích

Ladův kraj – nabídka vybavení
Svazek obcí Ladův kraj v loňském roce pořídil vybavení,
které může usnadnit práci všem, kteří pořádají akce
v našem regionu. Dotazováním jsme vytvořili seznam
toho nejžádanějšího, co pořadatelé na svých akcích
doposud postrádali. Touto podporou chceme přispět ke
zkvalitnění jednotlivých akcí a vyjádřit tím i naše
poděkování všem, kteří připravují akce pro ostatní a
přispívají tak bohaté nabídce volnočasových aktivit
v LK.
Aktuálně je k dispozici:
Ozvučovací technika - integrovaná reprosoustava
s mikrofony, s možností reprodukování hudby,
propojení s počítačem, telefonem apod. To vše při
velmi snadném ovládání.
Megafon
Vysílačky 6 kusů vzájemně propojitelných
Nůžkové stany 3x3 m v "barvách" Ladova kraje
Elektrické várnice 10 l na teplé nápoje
Dopravní značky (parkoviště, pozor jiné nebezpečí,
zákaz vjezdu, zákaz zastavení)
Dopravní kužele
Koloběžky pro děti i dospělé
Stojan na propagační materiály
Stojany na teplou resp. studenou vodu
Elektrocentrála pro akce pořádané mimo dosah
el. vedení. (malá přenosná)
MAS Říčansko má pak k dispozici: velký Party stan a 6
kusů Prodejních stánků
Veškeré vybavení je k zapůjčení členským obcím a
subjektům z těchto obcí pro veřejné nekomerční akce
zdarma. Pro komerční akce může být zapůjčeno za
poplatek. Jako garant za vypůjčení bude vůči Ladovu kraji
vystupovat členská obec. Vzhledem k tomu, že neznáme
všechny akce a jejich organizátory, informuje zájemce o
zapůjčení svůj obecní úřad, který nám potvrdí, že
vypůjčovatel je z dané obce a akce se koná v našem
mikroregionu. Zapůjčení lze pak domluvit prostřednictvím
e-mailu: laduv.kraj@seznam.cz. Na webových stránkách
www.laduv-kraj.cz/kalendarakci se snažíme informovat o
všech akcích, které se v regionu a jeho okolí konají, proto
nás prosím informujte. To nejzajímavější najdete hned na
úvodní straně. Aktuality a zajímavosti nově uveřejňujeme
také na facebooku - Ladův kraj.
Veškeré informace o půjčovnách koloběžek, trasách kam
se na nich lze v Ladově kraji vypravit a s čím dalším lze
koloběžkový
výlet
kombinovat
najdete
na
www.kolobezkujeme.cz. Znovu také připomínáme, že
koloběžky jsou zdarma k dispozici zdejším školám,
sportovním oddílům apod.
Ing. Roman Sauer, manažer LK
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Projekty 2014 – žádosti
nevyhodnoceny,
sportovní
připraven, nové lavičky a koše

zatím
areál

Podané žádosti – obě krajské (místní komunikace Ke
Křížku + Na Lipce a kanalizace Ke Hradu) i poslaná na
SFDI (chodník Senohrabská) zatím bez zpětné zprávy,
čekáme každým dnem. Přesto již oslovujeme případně
realizátory a v případě místních komunikací
zpracováváme i souhrnný balík oprav (ještě Pod
Ježovem, Na Vrchách, Nová, dodělávky ve Školní).

Nové žádosti – díky prozření státních úředníků také na
SFŽP, že se musí peníze čerpat, se více otevírají nabídky
k podání výzev – využili jsme dvě a zkusíme opět žádat
o příspěvek na odbahnění požární nádrže a nově na
zakoupení menšího zametacího stroje (i na chodníky).
Tak uvidíme.

Areál volnočasových aktivit a sportu u
Štičího rybníka
Začátkem dubna firma ENVOS provedla na fotbalovém
a tenisovém hřišti strojní údržbu čištění a zapískování
(resp. doplnění gumového granulátu). Doporučení – po
tenisovém mači zametejte směrem od sítě k základní
čáře – ne, jak jste zvyklí dosud a z antuky napříč mezi
postraními čarami. Manipulovat s volejbalovou sítí na
univerzálním kurtu lze pouze při jejím naprostém
uvolnění, jinak dochází k poškození vodících lišt
tubusu!! Ještě budou správcem p. Horálkem natřeny
dřevěné fošny, v rámci záručního a pozáručního servisu
dojde k opravě oplocení a přidá se jeden nátěr na loni
vandalsky poničenou horolezeckou zeď.
Nové lavičky a odpadkové koše – do sportovního
areálu, škol i v obci přibyly nové lavičky a koše –
žádáme o ohleduplnost a běžné užívání. Po
zkušenostech však jsou zajištěny řetízky..

