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EXIT 21

Na závěr této rekapitulace uplynulého roku bych velmi rád poděkoval:










V prvé řadě naší pracovní četě – skvělým pomocníkům, bez nichž
si neumím pořádek v obci představit: pánové Alfonz Dobrý, Karel
Kulvajt, Jan Nekovář, František Servus a Julius Seuberth. Pan
Seuberth, tato dlouholetá opora, nás však bude už jen z výšky
pozorovat - ale vím, že nám tu novou zeď na hřbitově určitě
spolehlivě pohlídá.
Zastupitelům – Dáše Pilousové, Ádovi Beránkovi, Danovi
Horadovi, Jirkovi Medřickému, Radkovi Lhockému, Vaškovi
Petrákovi a Michalovi Růžičkovi za jejich aktivitu pro obec, kterou
vykonávají mimo své zaměstnání.
Ředitelkám a kolektivům MŠ a ZŠ a školní jídelny za jejich práci tyto příspěvkové organizace špičkově fungují.
Sdružením – MC Čolek, SK Mirošovice a Obci baráčnické za
skvělé programy a nabídky, jak trávit volný čas.
Jednotlivým občanům – pánové ml. a st. Mentzlovi (roznos všeho
druhu a vesmírné přednášky), Buriánek (vyhlídkové lavičky a
mnohé jiné), Fojt, Růžička, Tecl, Trojanovič (výchova nových
Šeberlů a Ronaldů), Havlíček (válečný hrob U Zvoničky), Lhocký
(jarmark a EXIT 21), Burcev (opravy VO na počkání, např. nedávný
„black out“), paní Tomášková (levně vlakem do Prahy a v Praze),
paní Přikrylová (obecní knihovna) a mnozí další.
Účastníkům tradičního jarního úklidu obce Čistý Ladův kraj a
všem, kteří se starají nejen o svůj dům a zahradu

Různé – jednou větou




Nebezpečný odpad při posledním víkendu zaplnil plnou Avii a
ještě zbyl.
Nezapomeňte na poslední letošní divadelní návštěvu – středa
30.12., odjezd v 17.40 hodin.
31.12. je obecní úřad uzavřen, ostatní dny beze změn.
„Na Vánoce vedou všechny cesty domů.“
(Marjorie Holmes)
„Hledali jsme štěstí a našli jsme sebe“
(John Lennon)

Vážení spoluobčané, přeji Vám všem pěkné klidné Vánoce, do
nového roku 2016 hodně zdraví, lásky a štěstí
S pozdravem MUDr. Tomáš Zvěřina, starosta obce Mirošovice

Poděkování a přání do nového roku
Chtěl bych poděkovat všem kamarádům, kteří se zúčastnili
přípravy, průběhu i odklízení vánočního jarmarku, který
proběhl 12 prosince. Nebýt těchto lidí, kteří dokážou obětovat
část svého volného času, neměli bychom v Mirošovicích akce
tohoto druhu, a proto ještě jednou všem od srdce děkuji.
Zároveň děkuji restauraci Na Hřišti za podporu při přípravě
jarmarku a poskytnutí elektrického proudu během celé akce.
Dále přeji všem čtenářům Exitu hodně zdraví, štěstí, osobních
úspěchů a pohody do nového roku 2016.
Ing. Radek Lhocký, redaktor a zastupitel obce Mirošovice
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Vážení spoluobčané,
jsme v letošním finále. A jestli čtete toto prosincové
číslo, znamená to, že i rok 2015 dobře dopadl – žijeme,
vnímáme a těšíme se na Ježíška. A o tom to nakonec je.
Kdo si tento náš měsíčník už bohužel nemůže přečíst, je
pan Seuberth, dlouholetý pracovník Obecního úřadu a
také Základní školy Mirošovice – jeho úmrtí nás zasáhlo
tento pátek. Jinak však proběhl právě končící rok
z pohledu fungování obce bez ztrát, byl úspěšný a
v mnohém i revoluční. Výdaje investičních akcí v obci
překročily 15 mil. Kč, a to opět bez jakéhokoliv
zadlužení. Letos se ještě budeme moci setkat mezi
svátky na dvou společných akcích – nejprve na
veřejném zasedání zastupitelů v pondělí 28. prosince a
pak hned ve středu si s fandy divadelních prken ve
Studiu DVA připijeme na zdraví do roku 2016. V tomto
posledním výtisku kromě tradičního zhodnocení
uplynulého roku také přinášíme informace o organizaci
odpadového hospodářství a o připravovaném
vánočním dárku v podobě zpřístupnění obecních
kronik. A více.. (psáno 19.12.2015):
 Veřejné zasedání se koná v pondělí 28.12. od 19
hodin
 Inženýrské sítě v ulici Ke Hradu zkolaudovány
 Předána hotová hřbitovní zeď
 Organizace odpadového hospodářství v roce 2016,
ceny se nemění
 Zdařilý mirošovický rok 2015

6. Prodeje obecních pozemků, darovací smlouvy,
věcná břemena
7. Školská rada, finanční výbor, inventární komise
8. Úprava OZV o odpadech, dílčí audit hospodaření
obce

Projekty 2015
Biologicky rozložitelný odpad (BRKO) – ve středu 9.12.
se uskutečnila logistický akce, kdy bylo před obecním
úřadem vydáno přes 150 převážně 240 l nových nádob
na bioodpad. I když nebyly ke všem nádobám
vytisknuty nálepky s číslem popisným – nic se neděje,
rozhodující jsou nalepené bio známky. Štítky s čp.
obdržíte při lednovém prodeji známek na kom. odpad.

5. veřejné zasedání zastupitelstva
Před koncem roku se koná už páté zasedání zastupitelů
(aby mohl být schválen obecní rozpočet a vyhnuli jsme
se tak rozpočtovému provizóriu) v pondělí 28. prosince
od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.
Program:
1. Projekty 2015, rozpočtové opatření 3/2015
2. Rozpočet 2016, rozpočtový výhled, plán činnosti,
krajské dotační programy
3. Dobrovolný svazek obcí (DSO) Javorník – Benešov.
Stavba přivaděče, koncese provozovatele
4. DSO Ladův kraj – stanovy
5. Zákonná úprava odměn zastupitelů

0000
Kdo
si nestihl bio popelnici odebrat, má další příležitost
v úřední dny nebo i jindy po předchozí telefonické
dohodě. To samé se týká dosud nevyzvednutých
kompostérů. Bio popelnici i kompostér si stále mohou
převzít i ti, kteří dosud neposlali objednávky, platí to
také pro chataře - bylo počítáno s rezervou.
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Nová hřbitovní zeď – v uplynulém týdnu byly přidělány
mříže a osazeny vstupní vrata s brankou, společnost
Marius Pedersen přistavila 2 kontejnery na odpad a
protože již předminulý víkend byly zasezeny túje a
popínavé rostliny (tzv. přísavníky..), je hotovo! V pátek
18. prosince nám tak mohla společnost Sládek Group
předat hotové dílo. Zbývá jen nátěr fasády na místech
odstraněných přístavků – z klimatických důvodů
přesunuto na jaro. Na vstupní vrata ještě zakoupíme
novou info vitrínu a tak už jen žádáme o vhazování
hřbitovního odpadu do černých kontejnerů (vývoz 2x
do měsíce) v severozápadním rohu hřbitova.

EXIT 21

Splašková kanalizace VI. etapa, vodovod IV. etapa, VO v
ulici Ke Hradu – ve středu 16. prosince zástupkyně
Vodoprávního úřadu Říčany vykonaly závěrečnou
kontrolní prohlídku, a protože bylo zhotovitelem VHS
Benešov splněno všech 24 předepsaných bodu pro
vydání kolaudačního souhlasu, i zde je akce skončena.
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Placení poplatků za svoz odpadu (i poplatků za psa,
případně hřbitovních poplatků, poplatků z ubytovací
kapacity, aj.) je možné z důvodů účetních platit na OÚ
Mirošovice až od pondělí 4.1.2015
Své platby můžete zaslat jednotlivými převodními
příkazy na účet OÚ Mirošovice – číslo účtu
5322201/0100, jako variabilní symbol uveďte číslo
poplatku, specifický symbol je číslo popisné domu (číslo
evidenční chaty), vhodné je pro příjemce uvést další
specifikaci, např. Vaše jméno.
Po obdržení platby na účet Vám zašleme „místní“
poštou doklad o zaplacení a známku na popelnici.
Shrnutí – poplatky
svoz komunálního odpadu

Po písemném vydání územního souhlasu (cca začátek
ledna) je možné začít stavbu užívat (tj. napojit domovní
přípojky, uzavřít smlouvy o vodném a stočném).
Veřejné osvětlení (zhotovitel správce sítě firma Burcev
elektro) bylo zrealizováno a zprovozněno již koncem
listopadu.

Odpadové hospodářství v roce 2016
Dobrá zpráva na úvod – ceny známek pro černé
popelnice (svoz komunálního odpadu) zůstávají na
stejné výši. Stejně tak se nemění smluvní svozová
společnost Marius Pedersen Říčany: Březinova 1650,
telefony 323 605 482-4, 323 604 577, kontaktní osoby
p. Zeman, p. Musil. Firmou je dále zajišťován sběr:
separovaného odpadu (papír, plast, sklo, kartony,
drobný elektroodpad, oleje), a bioodpadu (hnědé
popelnice) a také svoz kontejnerů z chatových oblastí.
 Neměnná je i organizace svozů se čtvrtečními 14 denními a měsíčními cykly a možnost výběru ze 4 variant
známek – dle intervalu svozu a velikosti popelnice
 Poslední svoz v roce 2015: čtvrtek 31.12. (všechny svozy)
 První svoz v roce 2016: čtvrtek 14.1. (pouze 14 - denní
svozy)
 Poslední svoz, kdy budou tolerovány známky z roku 2015,
je čtvrtek 31.1.2016
 Všechny harmonogramy otiskneme v Exitu 1/2016 a
zveřejníme na obecním webu
 Svoz bioodpadu (středy) začíná 2.3. a končí 14.12. 2016
 Kontejnery pro chatové oblasti zůstanou premiérově
v osadách i přes zimu (svoz 2x do měsíce) vyjma lokality
Na Vrchách „za rybníkem“. V případě příznivého počasí
(na což to vypadá) se pokusíme domluvit zpětné
přistavení kontejneru i sem.

120 1x měsíčně
120 2x měsíčně
240 1x měsíčně
240 2x měsíčně
1100 2x měsíčně
Pytel pro jednorázový svoz
poplatek za psa
hřbitovní poplatek

var.
symbol
11
12
13
14
16
31
21

cena
Kč
1200,1700,1700,1900,9800,70,150,150,-

Rok 2015 v Mirošovicích – hodnocení
Ano, při listování všemi čísly EXITu 2015 lze směle
prohlásit, že i letos za sebou máme dobrý rok a kus
odvedené práce. Začalo to hned na začátku roku velmi
intenzívními jednáními nad návrhem nového územního
plánu, který by se měl nyní již ve finální podobě
nacházet někde na cestě mezi Krajským úřadem
Středočeského kraje (hlavní arbitr) a MÚ v Říčanech
(pořizovatel). Veřejné projednávání očekáváme
začátkem jara. Schválen však byl desetiletý lesní
hospodářský plán a zažili jsme opakované polomy Pod
Jiřím a bojovali s kůrovcem. Ještě v zimním období
jsme stihli pokácet rizikové a nemocné stromy
v Senohrabské a Pod Mostem a recipročně hned na
jaře provézt několik výsadeb Na Ježově a v Karlíně.
Na různé instituce byly podány dotační projekty,
z nichž tři dopadly úspěšně (Středočeský kraj –
kanalizace Ke Hradu, SFŽP – BRKO a SFDI - III. etapa
výstavby chodníků, která bude zahájena na jaře 2016),
akce Hřbitovní zeď, Vodovod a Osvětlení Ke Hradu byly
uhrazeny z vlastních zdrojů. Na úspěšný projekt
Doplnění bioodpadu v obci (kompostéry, štěpkovač a
kontejnery) navázala nedávná distribuce bio popelnic
(poskytnutí kompostéru, bio nádoby a úhrada svozů
přestavuje pro domácnost získanou částku vyšší než 5
tis. Kč) a v roce 2016 tak bude zahájena avizovaná
zásadní změna v likvidaci bioodpadu.

S Mnichovicemi za rozhodné asistence poslance p.
Babiše byl zahájen velmi ambiciózní projekt opravy
komunikace II. třídy mezi Mirošovicemi a Mnichovicemi
spojený s výstavbou 2m široké cyklostezky. Na ten
chceme navázat také rekonstrukcí silnice Hlavní v obci
(získali jsme předběžný souhlas se zařazením opravy i
této části silnice do zásobníku projektů Kraje).
O prázdninách jsme vedle úprav
místního
koeficientu
daně
z nemovitosti zavedli dotovaný
prodej zvýhodněných jízdenek PID
v trafice,
opravili
chronicky
podmáčený úsek (nyní už stále
suchý) lesní cesty u Lomnického
potoka a ve spolupráci
s Policií ČR a
střediskem SSÚD zřídili
kotec pro přechodný
pobyt zaběhnutých psů
včetně provedené aktualizace psích známek.
Uprostřed sucha jsme nejen pojistili obecní lesy, ale
s konečnou platností vybojovali závazný příslib
provedení čištění koryt obou potoků (snad už leden
2016) a byl zahájena krajská anabáze opravy mostku
přes Kunický potok (stále nezkolaudovaná stavba..).
Proběhlo několik jednání ohledně dálnice D1
(rekonstrukce, tichý asfalt, služební sjezdy, snesení
mostu na Mnichovice a naopak rekonstrukce mostu na
Božkov, protihluková stěna) a silnice I/3 na ČB
(protihluková stěna, tichý asfalt), přihlásili jsme se
k akci úsekového měření pod patronací Říčan (snad
první polovina roku 2016). Po celý rok jsme se účastnili
jednání, ale naštěstí jen pozorovali zpovzdálí (na našem
území bulharský zhotovitel díla nestavěl) a drželi palce
městu a VHS Benešov, jako hlavním supervizorům a
účastníkům, při rozsáhlé rekonstrukci přivaděče vody
ze Želivky Javorník – Benešov.
Bojovali jsme s ČEZem ohledně častých výluk, ale za to
nám natřeli transformátor v areálu u rybníka. Proběhly
krajské audity hospodaření obce s výsledky bez výhrad
a s archiváři Prahy východ se podařilo domluvit nejen
digitalizaci kronik, ale i jejich poskytnutí v čtecím pdf
formátu. Došlo k rozšíření sítě veřejného osvětlení Pod
Jiřím a na Ohradě, 11x vyšel EXIT 21, 4x jsme navštívili
pražská divadla a 4x se i konal odpadový víkend.
S patřičnou hrdostí a pýchou jsme pak prezentovali
naši obec různým institucím a orgánům (Středočeský
kraj, ministerstvo vnitra a kultury, stavební a finanční
úřad, státní fondy, Policie ČR a další) na základě
podaných smyšlených udání. Zadostiučiněním bylo,
když pak jistá paní úřednice na závěr takové kontroly
vytiskla formulář pro účast v soutěži Vesnice roku.

