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SK Mirošovice - aktuální tabulky
pro naše sportovní fandy přikládáme tabulky našeho "A" týmu
mužů a žáků. Oba týmy hrají v nejvyšších patrech ve svých
skupinách a na jejich hru je radost se dívat.
Tabulka "A" muži

Vážení spoluobčané,

Tabulka žáci

tak do Evropy je odvoleno. V Mirošovicích sice přišel
k volbám „dokonce“ každý 5. oprávněný volič, ale ani to
nestačilo, aby bylo celorepublikově překonáno 20
procent. Je to tristní a určitě větší vykřičník, než to, že
naši hokejisti přivezli z Ruska(Bělo) jen bramborovu
medaili. Tam však podřezávali krky a naši také
nemuseli poslouchat to šílené „Molodci!“. Z Kraje
bohužel dorazily dvě zprávy s negativními sděleními o
výsledcích dotačních žádostí (místní komunikace a IS
v ulici Ke Hradu) a jen to potvrzuje téměř prázdnou
krajskou pokladnu. Naopak chodníky se dál stavět
budou. Baráčníci zorganizovali milé odpoledne ke Dni
matek, fotbalisté v derby porazili Senohraby a menší
„vzrůšo“ zažili návštěvníci nedělního divadla „o sedmé“,
když jsme ještě v 18.25 přešlapovali U Císaře.. A více..
(psáno 26.5.2014)







Volby v Mirošovicích vyhrála TOPka a Starostové
Veřejné zasedání 25. června v 19.00 hodin
Z dotací zatím úspěch jen na SFDI
Do mateřské školky přijato 16 dětí
S Baráčníky tentokrát do Častolovic a Doudleb!
Psí exkrementy před domem opravdu vadí..

Děkuji hlasujícím (i nehlasujícím) za projevený názor a
všem, kteří se na přípravě voleb podíleli za spolupráci
v čele s tradičně spolehlivou volební komisí.
Výsledky voleb do EP v Mirošovicích:
počet
pořadí
kandidát
%
hlasů
1.

TOP 09 a Starostové

45

26,01

2.

ANO 2011

33

19,08

3.

Česká pirátská strana

17

9,83

4.

Strana zelených

14

8,09

5. - 6.

ODS

13

7,51

5. - 6.

Strana svobodných občanů

13

7,51

7.

ČSSD

9

5,20

8.

KDU-ČSL

7

4,05

9.

Strana zdravého rozumu

6

3,47

10.

KSČM

4

2,31

11.

Pravý blok - Cibulka

3

1,73

12.

Úsvit přímé demokracie Tomio O.

2

1,16

13.-19.

SNK Evropští demokraté

1

0,58

Klub angažovaných nestraníků

1

0,58

evropani.cz

1

0,58

Česká strana regionů

1

0,58

Komunistická s. Československa

1

0,58

Věci veřejné

1

0,58

Občané 2011

1

0,58

Evropské volby 23. a 24. 5. 2014
Střípky z mirošovických
parlamentu:
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voleb

do

Evropského

 Zvítězila celkem jasně koalice TOP 09 a Starostové
 Volební účast byla 20,23 %. Z 855 oprávněných
voličů se dostavilo 173
 Prvním pátečním voličem byl tradičně ing. Mentzl
st., který vhodil svůj hlas do urny v čase 14.01
(přestože na dveře úřadu klepal již ve 13.53)
 Jako poslední v pátek vyzkoušel
bdělost volební komise
p. Havlíček ve 21.46 hod
 V sobotu
prvenství
v 8.01 získal p. Tesařík
 Hlasování ukončila v
13.50 pí. Uhlíková ml.

V tabulce neuvedené strany (uskupení) nezískaly žádný
hlas.
Více
o volbách
na www.volby.cz
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Veřejné zasedání zastupitelstva obce
2. veřejné zasedání obecních zastupitelů se uskuteční
ve středu 25.6.2014 od 19.00 hodin v budově obecního
úřadu.
Z programu:
 závěrečný účet obce, audit hospodaření 2013
 rozpočtové opatření 2/2014
 stanovení počtu zastupitelů na období 2014 - 2018
 projekty 2014
 různé

EXIT 21

Opravy na Hlavní – v místě zúžení U Zvoničky dochází
k opakujícímu se vymletí vozovky a vzniku děr. Přestože
zástupci SÚS je slibována definitivní oprava
vyfrézováním a novou pokládkou živice, zatím jen
lokální záplaty.. Mělo by být brzy realizováno.

Projekty 2014 – Kraj nezklamal..
Před koncem roku 2013 jsme stačili připravit a podat tři
projekty se žádosti o dotační spoluúčast – dva na
Středočeský kraj (ulice Ke Křížku, Na Lipce a inženýrské
sítě ulice Ke Hradu) a jeden na Státní fond dopravní
infrastruktury (Bezpečnostní prvky - chodník
Senohrabská II. etapa). Zklamání – na Kraji nic nevyšlo!
Ano, u komunikací jsme si moc nadějí nedávali, o to
více jsme však očekávali u kanalizace Ke Hradu.
Zastupitelé na pracovním zasedání rozhodli financovat
rekonstrukce obou ulic (Ke Křížku, Na Lipce) z obecního
rozpočtu a přidat do seznamu i opravy (třeba jen
částečné) v ulicích Nová, na Vrchách, Pod Ježovem, Na
Ohradě, a další lokální výspravy. Žádost o dotaci na
pokládku vody a kanalizace Ke Hradu zopakujeme
určitě i letos, v případě nedostatku krajských peněz
bychom také zde přistoupili k financování tohoto
připraveného projektu z vlastních zdrojů.
Mile překvapeni jsme naopak byli i letošním
zopakováním úspěchu u dotačního projektu
Bezpečnostních prvků – již jsme obdrželi kladné
rozhodnutí ze Státního fondu dopravní infrastruktury
na 2. etapu – výstavbu chodníku Husova – hřbitov
podél Senohrabské. Protože však bude chodník na
mostě přes I/3 přerušen, tuto část od mostu na hřbitov
uhradí obec komplet sama..

Zápis do MŠ, peníze na ZŠ Mnichovice?
V dubnu tohoto roku proběhl zápis do mateřské školy.
Celkem bylo vyzvednuto 21 přihlášek pro děti s trvalým
pobytem v Mirošovicích. S využitím jednoho rezervního
místa se nám podařilo umístit 16 místních dětí.
Ve školním roce 2014/2015 budeme mít celkem 43 dětí.
Poděkování - děkuji firmě Roka Plus s.r.o. za opravy klik
a zámků v areálu MŠ a ZŠ. Jako vždy bylo vše opraveno
s úsměvem, rychle, kvalitně a zadarmo.
Bc. Anetta
Šachová, ředitelka MŠ
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Spolek Obec Baráčníků Mirošovice
 zájezd na zámek do Častolovic a Doudleb v sobotu
14.6. byl naplněn a platí! Více informací případně
na tel. č. 774 268 557
 poděkování - náš spolek 10. května pořádal
společenské setkání při příležitosti oslavy Svátku
matek - rádi bychom poděkovali:
o dětem z místní školy za skvělé pěvecké, hudební
a dramatické vystoupení, paní ředitelce
Mgr. Pilousové a ostatním pedagogům a
pracovníkům školy za organizaci vystoupení a
doprovod dětí
o milým hostům za přijetí našeho pozvání a
bohatou účast
o panu Moravcovi za poskytnutí prostor v
restauraci U Císaře a zdejšímu ochotnému a
příjemnému personálu za obsluhu všech
přítomných
o slečně Terezce Pálové za úpravu a dodání květin
pro maminky a babičky
o v neposlední řadě Obecnímu úřadu Mirošovice za
finanční podporu.
 Gratulace – v měsíci červnu
oslaví dlouholetý rychtář
našeho spolku soused Zdeněk
Píta a tetička Hana Pítová
významné výročí - 50 let
svého společného života. K
zlaté svatbě blahopřejeme a
přejeme ještě mnoho dalších
společných roků ve zdraví a
spokojenosti.
Zdenka Ošlejšková,
tel.: 774 268 557,
mbaracnik@seznam.cz
členové spolku OB
Mirošovice

Mirošovice v divadle – kde je autobus?

O nově podaných žádostech na SFŽP (odbahnění
nádrže a zametací stroj) – zatím nemáme zprávy.

Dopis z ministerstva financí – v polovině května jsme
obdrželi informační dopis o nově zařazeném
podprogramu ve státním rozpočtu (ve výši 300 mil. Kč)
pro regionální školy s prudkým nárůstem obyvatel a
tedy obtížně splnitelnou povinnost zajistit školní
docházku. A protože je v první etapě podprogram
určen pro obce v prstenci okolo Prahy (okresy P-východ
a západ), naděje na realizaci mnichovické přístavby ZŠ
stoupají.

Jednou za těch 8 let, co společně jezdíme do divadla, se
to stát asi muselo. A může za to paní Bohdalová..!
Protože, když byly s vedením divadla domlouvány
termíny a lístky před veřejným prodejem, byl původní
termín určen na 29. Květen – jako jediný možný. A tedy
objednán i autobus.. Pak však nastala v diáři paní
Bohdalové změna – tu jsem však již našemu dopravci,
p. Janovskému, zapomněl sdělit – vina je tedy jasná.
Naštěstí vše dobře dopadlo, pan Janovský jako pravý
profesionál po telefonu ze Šumavy zorganizoval během
15 minut náhradní autobus, který nás bezpečně a včas
do divadla Na Jezerce dovezl.

Řidič za to byl odměněn potleskem. A aplausu ve stoje
se dočkala i paní Bohdalová..

Psí hovínka do pytlíku..
Ano, pejskové jsou naši miláčci, vše jim dovolíme nebo
si necháme od nich líbit - ale uklidit po nich, pakliže na
veřejném prostranství vykonají hutnější potřebu,
obzvláště před něčím domem nebo na dětském hřišti –
by mělo být samozřejmostí!
Dle stále častějších stížností
tomu tak však není, a tedy
na všechny pejskaře apel –
noste s sebou igelitový
sáček, zas taková námaha to
není.. Děkuji za pochopení.

Různé – jednou větou






Cesta kocoura Mikeše, Pohádkové Hrusice – sobota
31.5. v 9.30 v Hrusicích, Mnichovické kramaření od
13.00
Posekejte si před svým domem zeleň! Tráva roste
rychle a je jí fakt dost. Naši pánové děkují!
Vzor hlášení poruchy veřejného osvětlení - „lampa
č. 3 v ulici Krátká nesvítí (bliká)“ – děkuje pan
Burcev
Neparkujte hned na rohu ulic K Jezeru a Spojovací
– není to přehledné, špatně se zatáčí. Dále už je
místa dost!
Firma Marius Pedersen se omlouvá – při posledním
svozu jejich porouchaný vůz „sežral“ několik
popelnic. Na úřadě obdržíte nové i se známkami.

V čase maturit..
„Co slyším, to zapomenu. Co vidím, si pamatuji. Co si
vyzkouším, tomu rozumím“
(Konfucius)
„Nikdy jsem nedopustil, aby škola stála v cestě
mému vzdělání“
(Mark Twain)

S pozdravem MUDr. Tomáš Zvěřina, starosta obce
Mirošovice

