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EXIT 21

Vážení spoluobčané,
protože Vám určený dopis pana zastupitele Jedličky obsahuje nesprávné informace, až
poplašné zprávy, je na místě zareagovat a uvést věci na pravou míru. Tedy postupně:
 Pan Jedlička - zastupitel: Zastupiteli Jedličkovi bylo před loňskými komunálními volbami
nabídnuto místo na naší společné kandidátce. A to poté, co se dříve (kvůli většímu %
zastoupení žen) oslovená paní Jedličková, která jako rozpočtářka s obcí často spolupracuje,
za svého manžela přimlouvala. Bohužel jedinou činností, kterou se p. Jedlička zatím zabývá,
je permanentní zasílání neoprávněných stížností a podnětů ke kontrole nejen nám zastupitelům, ale i na různá ministerstva a úřady. A nyní prostřednictvím obecního
časopisu oslovuje i Vás.
 Pan Jedlička - BRKO: BRKO (biologicky rozložitelný komunální odpad) je v obci likvidován od
roku 2012 dle obecně závazné vyhlášky 3/2012, která tak už s předstihem splňovala
současné povinnosti dané citovanou vyhláškou 229/2014 – jak konstatuje a potvrzuje
Odbor životního prostředí Středočeského kraje (odpověď KÚ na zaslanou stížnost p.
Jedličky je k přečtení na úřední desce obecního webu). A tím, že obec Mirošovice podala na
SFŽP dotační žádost o zakoupení štěpkovače, kompostérů a kontejnerů a k tomu navíc
zamýšlí hradit všem zájemcům vyprazdňování sběrných nádob (hnědých popelnic), je
plnění této povinnosti komfortně umocněno. Větve (a tráva) z veřejných prostranství a
zahrad domácností, které se do popelnic nebo kompostérů nevejdou, budou zdarma
odváženy ke štěpkování a poté poputují do struhařovské kompostárny.
 Pan Jedlička - daň z nemovitosti: Zvýšit daň z nemovitosti v obci Mirošovice (resp. zvýšit
tzv. místní koeficient této daně, která se jako jediná daň vrací 100%-ně do obecního
rozpočtu) není myšlenkou novou – k její úpravě došlo zastupiteli již v roce 2009. Protože
však byla daň z nemovitosti zvýšena plošně i v celé republice, rozhodlo zastupitelstvo ještě
v témže roce o jejím zrušení. Změna místního koeficientu zdaleka nesouvisí jen s likvidací
BRKa zdarma. Je postupnou přípravou na období bez dotací a klesajících příjmů (např.
skončí pronájmy mostů na dálnicích či v roce 2020 programy EU) a pomocí, jak nejen
udržovat, ale dále rozvíjet dosaženou nadprůměrnou úroveň kvality žití v obci Mirošovice.
O dani více v Exitu 5/2015.
 Pan Jedlička - zápisy ze zasedání zastupitelů: Dle zákona o obcích se o průběhu veřejného
zasedání pořizuje zápis, který je uložen v listinné podobě na obecním úřadě. Zápis obsahuje
seznam přítomných zastupitelů, program, usnesení a průběh hlasování. Když krajští
auditoři kontrolovali zápis 5/2014 (shodou okolností ho vyhotovil p. Jedlička), byl jimi
označen za nevyhovující a musel být přepracován – a tak jeho umístění na úřední desku
bylo odloženo. Přestože zápis není nutné vyvěšovat na elektronickou úřední desku (kde
nyní uveřejňujme usnesení a program), budeme tedy i v „elektronické tradici zápisů“
pokračovat.
 Pan Jedlička - EXIT 21: Obecní časopis pod označením EXIT 21 vychází od roku 1998.
Z původně jednostránkové černobílé verze vznikl čtyřstránkový plně barevný bulletin, který
je roznášen každý měsíc v množství 450 ks do schránek. Roční náklady 11 čísel
(prázdninové dvojčíslo) činí 152 565,- Kč (chybně uváděných 166 tis. obsahuje lednovou
fakturaci vánočního čísla), tzn., že 1 výtisk stojí 30,82 Kč. To je normální cena za
oboustrannou barevnou kopii A3, výrobu a distribuci.
 Pan Jedlička - zavřené dveře: Po té, co se zastupitelé ptali, proč jsou posílána nepravdivá
tvrzení na ministerstva a Středočeský kraj, proč jsou občanům sdělovány zavádějící
informace o územním plánu a o dalších jiných věcech, se p. Jedlička zvedl a zcela na
základě svého rozhodnutí odešel. A to i přesto, že byl jiným zastupitelem vyzván, aby
zůstal.
Zveřejněný článek a reakce všech zastupitelů jsou zároveň tečkou za věnovaným prostorem
v obecním časopise EXIT 21, jehož obsahem mají být především důležitá sdělení za uplynulý
měsíc a potřebné informace na nadcházející období. Rádi bychom proto přemístili případnou
diskusi na veřejná zasedání, která se konají 4-5x do roka.
Áda Beránek, Dan Horad, Jirka Medřický, Radek Lhocký, Vašek Petrák, Dáša Pilousová, Michal
Růžička, Tomáš Zvěřina – zbývající zastupitelé obce Mirošovice
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Vážení spoluobčané,
opravdu až společnou divadelní návštěvou v poslední
dubnový den skončí tento již pravidelně hodně rušný měsíc.
Kromě víkendových akcí (Čistý LK, odpady a baron
Ringhoffer) jsme káceli stromy a 3x nešel proud, zpracovali a
odevzdali jsme 3 projekty se žádostí o dotaci, ve sportovním
areálu proběhla jarní údržba kurtů a zahájila další sezóna, už
po druhé se potýkáme s polomy u Jiřího. Intenzívně jednáme
se zástupci ROPIDu a Dopravního podniku Praha o možnosti
prodávat zvýhodněné vlakové jízdenky, v Říčanech proběhlo
společné jednání s dotčenými orgány o návrhu nového
územního plánu. V našem „sběrném“ dvoře v Karlíně
vyrostly dvě nové garáže pro uskladnění zdejšího materiálu a
schování přechodného odpadu a přibyly další možnosti, jak
třídit odpad. SUSka po urgencích celkem solidně opravila
některé díry na Hlavní a Senohrabské a po třech letech
připravujme aktuální letecké snímkování našeho katastru.
Do tohoto jarního shonu se však musíme zabývat i podivnou
činností vlastního zastupitele – viz článek na konci EXITu a
společná reakce ostatních zastupitelů. A více.. (psáno
26.4.2015):

 Pracovních sobot si nejvíce „užila“ naše obecní četa –
díky pánové!
 Obrovské převisy žadatelů o dotace
 Kompostárna Struhařov je připravena na mirošovický
bioodpad
 Do 8.5. je lhůta pro připomínkování návrhu územního
plánu
 Podaří se nám prodávat výhodnější vlakové jízdenky?
 ČEZ snad už přestane zlobit

Pracovní duben 2015
Ano, velké poděkování za odvedenou práci a věnovaný čas
nad stanovený rámec patří pánům Dobrému, Kulvajtovi,
Nekovářovi, Servusovi a Seuberthovi.

Kácení líp: akce v náročných klimatických podmínkách
a následný několikadenní úklid. Až na ČEZ, které pozdě
vypnuly proud a na občany, sbírající dřevo během akce,
bez komplikací. V tomto týdnu byl pařez v Senohrabské
frézou zlikvidován.

Čistý Ladův kraj:
velké poděkování všem
účastníkům, obzvláště dětem. Opět se podařilo projít
všechny naplánované trasy, odpadem všeho druhu
byl naplněn celý 11 m3 kontejner. Je s podivem, co lidé
v lese nebo třeba u cesty odhodí ?
Sběr velkoobjemového odpadu: 3 kontejnery, další sběr
v červnu společně s nebezpečným odpadem.
Krajinou barona Ringhoffera: asi rekordní účast na 10.
jubilejním ročníku, možnost zdarma si půjčit koloběžky.
Skvělá reprezentace obce v podání mirošovických baráčníků
(napečeno přes 700 koláčků) a odborného výkladu ing.
Mentzla s pozorováním skvrn na Slunci !
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Nové plechové garáže v Karlíně: v rámci zkulturnění areálu
budou sloužit pro přechodný úkryt přivezeného odpadu a
zbytků stavebního materiálu.
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Prodejním místem bude trafika paní Evy Tomáškové. Nyní
vše připravujeme a domlouváme, zahájit tuto činnost
zamýšlíme už od 1. června. Další podrobnější informace
najdete v květnovém EXITu a na webu.

Údržba kurtů ve sportovním areálu
Kompostárna Struhařov – smlouva o
partnerství a spolupráci

Popelnice pro kovy a oleje: o 2 komodity se rozšířila nabídka
ke třídění odpadu. Možnost odevzdat v plastové lahvi
použité oleje (Karlín) a drobné kovové obaly (Karlín, úřad)
z domácností.

V rámci chystaného spuštění (od 1.1.2016)
našeho
„revolučního“ systému na likvidaci bioodpadu byla
podepsána partnerská smlouva s nedalekým Struhařovem,
která však umožňuje každému občanu Mirošovic odvézt do
jejich kompostárny svůj bioodpad (tráva, listí, větve, zbytky
jídla rostlinného původu, aj.) už nyní! A dokonce si odebrat
zpět kompost v ceně 150,- Kč/tunu. Množství zpětně
odebraného kompostu je však možné pouze do 16 %
hmotnosti přivezeného bioodpadu celou obcí (zbytek totiž
tvoří nepoužitelný odpad). Podrobnou hmotnostní evidenci
vede Obecní úřad Struhařov a nám pošle 1x za ¼ roku
vyúčtování. Pro možnou návštěvu kompostárny je nutné se
prokázat Potvrzením od obce Mirošovice – tato potvrzující
kartička a více info tedy na našem obecním úřadě.

Nový územní plán obce

Zametání ulic a chodníků: pomalu končí první základní kolo
úklidu všech 45 místních komunikací a chodníků naším
zametacím strojem a půjde se do druhého kola..

Projekty 2015. První neúspěch
v žádostech o dotaci, poptávka
mnohokrát převyšuje nabídku
Bohužel se naplňují pesimistické odhady, že získat dotaci je a
stále bude čím dál tím těžší. Objem vyčleněných peněz
zůstává stejný, žadatelů je však násobně více a projekty jsou
všude potřebné.
Dopravně bezpečnostní úpravy III. etapa, ulice
Senohrabská: ze SFDI (převis žadatelů 12:1) dorazilo sdělení,
že jsme v 1. hlavním kole nebyli vybráni, možnost zkusit to
znovu naštěstí zůstala vypsaným doplňkovým červnovým 2.
kolem.
Rekonstrukce mostku přes Kunický potok: dle hejtmana SK
Petery stále probíhají výběrová řízení
Splašková kanalizace VI. etapa – ulice Ke Hradu (Fond ŽP,
převis 19:1), Hřbitovní zeď (Fond obcí a měst, 6:1): žádosti
odevzdány, výsledky v červnu – viz:
BRKO (biologicky rozložitelný komunální odpad): zatím jen
zpráva ze SFŽP o akceptaci žádosti o štěpkovač, kompostéry
a kontejnery.

Společné jednání se zástupci dotčených orgánů nad návrhem
nového ÚP proběhlo 14. dubna bez jediné námitky. Nyní
ještě do 8. května běží lhůta pro připomínky občanů a
sousedních obcí. Navržená dokumentace je ke zhlédnutí na
úředních deskách www.ricany.cz a www.mirosovice.cz. Poté
budou všechny připomínky vyhodnoceny, případně
zapracovány a tento upravený návrh předán k posouzení
kompetentním odborům Středočeského kraje. A v
následujícím kroku bude tento finální návrh nového
územního plánu obce veřejně prezentován v září/říjen 2015.

Polomy v lesích – lokalita U Jiřího
Velké lednové a březnové větry zasáhly i mirošovické lesy a
na několika místech probíhá odstraňování polomů (tzv. těžba
nahodilá). Nejvíce je zasažena lokalita U Jiřího nad
sportovním areálem, kde je situace řešena ve spolupráci se
státní správou lesa při Odboru ŽP MÚ Říčany - zde nahodilá
těžba již přesáhla tzv. plánovanou (stromy stáří 80 – 120 let).
Předpoklad zpracování současné kalamity a vymýcení
porostních zbytků je konec dubna. Příští jaro pak v těchto
místech proběhne rozsáhlá výsadba nových stromů – již se
podařilo na Kraji zaregistrovat dotační žádost.

Zvýhodněné jízdenky PID na vlak
Po nikam nevedoucích téměř dva roky trvajících jednáních
s ROPIDem a Dopravním podnikem Praha o instalaci
prodejních automatů, kdy sliby střídaly výmluvy (nedostatek
automatů, drahá obsluha, nerentabilita v Mirošovicích..)
jsme se rozhodli, že si tyto zvýhodněné jízdenky (levnější,
platí déle a navíc i v dalších dopravních prostředcích v Praze)
budeme prodávat sami!

Po dvě středy probíhalo strojové čištění povrchů tenisového
a
fotbalového
umělého
trávníku
(dekomprese,
provzdušnění, dodávka písku a gumového granulátu, lokální
opravy lajn, aj.).
 Po tenisovém mači je nutné ručním kartáčem směrem od
sítě k základní čáře kurt zamést!
 U rezervací na více než jeden den požadujme platbu
předem

EXIT 21

Konec druhé světové války
Dne 8. května 1945 byla podpisem kapitulace Německa
ukončena druhá světová válka v Evropě. Na letošní rok
připadá 70. výročí této události. I v Mirošovicích si památku
obětí tohoto konfliktu připomeneme, a to dne 8. května v 19
hodin u památníku padlých vedle restaurace U Císaře.
Srdečně zvou Baráčníci a Dušan Havlíček

Denní tisk
Vážení odběrci denního tisku, časopisů, zpravodaje EXIT 21 a
letáků. Jako důchodce Vám doručuji pravidelně uvedené
publikace. Pokud vznikne problém s dodejem, opožděné
doručení, reklamace a pod., kontaktujte mne na mobil: 733
757 184 nebo na pevnou linku 323 656 108, adresa: U
Zvoničky 45, Mirošovice.
Děkuji. Ing. Viktor Mentzl

Spolek Obec Baráčníků Mirošovice

ČEZ – dubnové výluky v dodávce proudu
V dubnu si dodavatel ČEZ naplánoval hned 3x přerušení
dodávky elektřiny – jedná se o pravidelné revize a údržbu
trafostanic a rozvodů v obci, probíhající po čtyřech letech.
Dle info z dispečinku by již měl být zase na chvíli klid. Aspoň
se lépe nastavila spolupráce a v případě nejasné identifikace
domů v označené ulici nám budou zasílána konkrétní čísla
popisná. Nyní pro poslední vypnutí 28.4. - viz už seznam na
našich stránkách.

Úsekové měření rychlosti v obci? Nová
anketa na webu
Město Říčany po svých zkušenostech nabízí spolupráci na
zvýšení bezpečnosti silničního provozu – úsekové měření
rychlosti vozidel. V Říčanech se po půlročním provozu tohoto
měření snížilo překročení povolené rychlosti z několika tisíců
přestupků/den na maximálně desítky případů za den.
Zjišťujeme další podrobnosti a podmínky – na našem webu
můžete hlasovat!

Různé – jednou větou





V souvislosti s blížícím se 30. dubnem a „čarodějnicemi“
nabízí středočeští hasiči jednoduchou možnost nahlásit
a zaevidovat pálení prostřednictvím internetu –
www.hzssck.cz.
„Rodiče a děti Země“ - nezapomeňte si vyzvednout svou
zaslouženou odměnu v místní restauraci
V květnu nebo červnu proběhne letecké snímkování
obce – usmívejte se!!
„Zatímco ztrácíme svůj čas váháním a odkládáním, život utíká.“
(Seneca)
„Je třeba být si trochu podobní, abychom si rozuměli,
ale trochu rozdílní, abychom se milovali“
(Jean Jacques Rousseau)

S pozdravem MUDr. Tomáš Zvěřina, starosta obce Mirošovice

pořádá s podporou Obecního úřadu v Mirošovicích v neděli
dne 10.5.2015 v restauraci U Císaře v Mirošovicích od
16 hodin společenské setkání při příležitosti Svátku matek
pro ženy máme připraveny květiny všem hostům nabídneme
poukázku na malé občerstvení. Program: zástupce našeho
spolku přivítá hosty, kulturní vystoupení dětí z místní školy,
předání květin
Dále v sobotu 6.6.2015 Vás pozveme na prohlídku zámku ve
Žlebech, předpokládaný odjezd z Mirošovic v 8.00 hod,
předpokládaný příjezd zpět v 17.00 hod. Dopravu
autobusem hradí pořadatel, vstupenky hradí účastníci. Akce
je pořádána rovněž s finanční podporou Obecního úřadu
Mirošovice.
Přihlásit se můžete do 15.5.2015 na telefonním čísle 774 268
557
(pokud
možno
SMS)
nebo
na
e-mail
mbaracnik@seznam.cz Bližší informace poskytneme v
květnovém čísle EXITu 21

Vážení spoluobčané,
půl roku po svém zvolení zastupitelem jsem se rozhodl využít svého práva
vyjádřit svůj názor, který se týká činnosti OZ Mirošovice a obsahu místního
zpravodaje Exit 21.
K obsahu obecního zpravodaje Exit č. 3: Není pravda, že „od začátku roku
platí vyhláška, která stanovuje obcím povinnost třídit bioodpad“ ale tuto
povinnost stanovuje zákon 185/2001 Sb. ve znění novely č. 229/2014 Sb.
Vyhláška MŽP č. 321/2014 Sb. upřesňuje povinnost obcí zajistit místa pro
oddělené soustřeďování
biologicky rozložitelného komunálního odpadu (BRKO) a to v období od
1.dubna do 31.října. Přesto, že jsem na to kolegy zastupitele upozornil, můj
návrh nebyl akceptován. Dnes je 20. dubna a občané Mirošovice nevědí ,
kam mohou vozit BRKO, tak jak to obcím ukládá novela zákona. Jedná se
zejména o trávu a větve. Není pravda, že občané budou mít svoz a likvidaci
BRKA zdarma. Starosta navrhuje uhradit náklady na zajištění svozu hnědých
popelnic zvýšenou daní z nemovitosti. A ten, kdo kompostuje a nechá si
BRKO na svém pozemku bude doplácet na ty, kteří nekompostují a nechávají
si BRKO odvést. O zvýšení daně z nemovitosti se bude jednat na příštím
veřejném zasedání , na které Vás zvu, aby jste viděli, jak Vaši zastupitelé
hlasují. Pak už se to nikde nedočtete, protože zápisy z veřejných zasedání již
na našich obecních webových stránkách nenajdete.
Dále bych Vás chtěl informovat, že dle hlášení pro MFČR zaplatila obec
Mirošovice v r. 2014 za tisk a distribuci obecního zpravodaje 166.000,- Kč
(pro srovnání – obec Senohraby 45 tis.Kč, obec Hrusice 17 tis.Kč). Po
přepočtu na jeden výtisk vychází u nás tisk a distribuce Exitu na 33,- Kč za
jeden výtisk ! Když jsem na pracovním zasedání upozornil na plýtvání
obecními prostředky bylo mi řečeno: „to je na trestní oznámení a už sem
nechoďte“. Přesto, že jsou pro mne „dveře na hrad zavřeny“, odradit se
nenechám a pokračuji dále. Děkuji Vám, že jste mi věnovali pozornost.
Zdeněk Jedlička e-mail: zdenda.jedlicka@seznam.cz
tel. 604 632 658 V Mirošovicích dne 20. dubna 2015

