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EXIT 21

Vážení spoluobčané,

Zvěřinové hody
V sobotu a neděli 10-11.10.2015 budou
v restauraci Na Hřišti dančí hody.
Vzhledem k omezenému počtu míst
je rezervace nutná, tel: 739 015 347

Svatomartinské hodování.
Po oba víkendy kolem svátku svatého
Martina budou v restauraci Na Hřišti
již v pořadí třetí Svatomartinské husy.
Víkend 1:
7-8.11.2015
Víkend 2:
14-15.11.2015 (již možno ochutnávat Svatomartinská vína)
Vzhledem k omezenému počtu míst je rezervace opět nutná.
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přes 50 dní trvalo období suchých veder, ale skončilo.
I když stále platí zákaz odběru povrchových vod a
zalévání zahrad či trávníků, už to nebolí, je příjemně.
Přišla však vlna uprchlická, způsobená ne přírodou, ale
člověkem. A právě proto (paradoxně) je řešení tohoto
problému v nedohlednu a vývoj situace nepředvídatelný. Co lze však určitě lépe odhadnout, je podzim
v Mirošovicích. Na rozjezd totiž už čekají dvě velké akce
– pokládka inženýrských sítí v ulici Ke Hradu a výstavba
nové hřbitovní zdi. Z Německa dorazila první várka
kompostérů, začátkem listopadu bychom mohli
distribuovat biopopelnice a možná už také začít
využívat štěpkovač. To vše bylo potvrzeno na
prázdninovém zasedání zastupitelstva (19.8.), druhé
takové „akční“ zasedání se uskuteční ve středu 30.9.
Měli bychom se už také projet a odděleně po chodníku
i projít po zrekonstruovaném mostku na Senohrabské.
Pravomocně byl schválen krajským úřadem lesní
hospodářský plán, na jehož realizaci se dokonce
podařilo najít dotační program. ČEZ vyhověl naší
opakované žádosti a konečně natřel zrezavělé hyzdící
trafo ve sportovním areálu. No ale především skončily
prázdniny a byl zahájen další školní rok, v Mnichovicích
navíc v nově upravené a zkapacitněné škole. V půli října
se koná v Karlíně čtvrtletní sběr velkoobjemového
odpadu, divadelníci nezapomenou na blížící se výjezd
na Václavské náměstí. Prosincové ukončení sezóny je
už nyní připravováno. Mirošovičtí Baráčníci také plánují
a pejsci se mohou těšit na tradiční očkování proti
vzteklině. A výborná zpráva na závěr – včera byla na
Státním fondu dopravní infastruktury ČR schválená
žádost obce Mirošovice o příspěvek na výstavbu
chodníků v rámci III. etapy! A více.. (psáno 26.9.2015):
 Ve středu 19.8. se konalo veřejné zasedání
zastupitelů, další proběhne 30.9.
 Výstavba sítí v ulici Ke Hradu i hřbitovní zeď –
zahájení začátkem října
 Skvělá zpráva – další dotační projekt uspěl.
Realizace chodníků na Senohrabské na jaře 2016
 První auto by mělo projet po novém mostku 1. října
 Očkování psů v úterý 6.10. od 16.30 - 17.00 hodin

 Výdej kompostérů ve středu 7.10. od 15.00 -17.00
hodin
 Sběr velkoobjemového odpadu 16. a 17.10.

3. a 4. veřejné zasedání zastupitelstva obce
O prázdninách 19. srpna bylo svoláno veřejné zasedání
zastupitelů – a zastupitelé schválili (celý zápis je
uveřejněn na webu obce):
 Usnesení č. 1-3/2015: Zastupitelstvo obce schvaluje
rozpočtové opatření 2/2015.
 Usnesení č. 2-3/2015: Zastupitelstvo obce schvaluje
přijetí individuální účelové dotace z rozpočtu
Středočeského kraje na vodohospodářskou
infrastrukturu (kanalizace v ulici Ke Hradu) ve výši
1,95 mil. Kč a souhlasí s uzavřením smlouvy o
poskytnutí dotace
 Usnesení č. 3-3/2015: Zastupitelstvo obce schvaluje
realizaci pokládky vodovodního řadu v ulici Ke
Hradu z vlastních zdrojů (rozpočtová rezerva).
 Usnesení č. 4-3/2015: Zastupitelstvo obce schvaluje
výstavbu veřejného osvětlení v ulici Ke Hradu z
vlastních zdrojů (rozpočtová rezerva).
 Usnesení č. 5-3/2015: Zastupitelstvo obce schvaluje
doporučení hodnotící komise u zakázky malého
rozsahu „Mirošovice, Středočeský kraj – dopravně
bezpečnostní úpravy III. etapa, ulice Senohrabská“ a
pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o dílo
s firmou STAV-INVESTA s.r.o.
 Usnesení č. 6-3/2015: Zastupitelstvo obce schvaluje
doporučení hodnotící komise u zakázky malého
rozsahu „Doplnění systému nakládání s bioodpady
v obci Mirošovice“ a pověřuje starostu obce
podpisem smlouvy o dílo s firmou RAMOS- KOO,
s.r.o.
 Usnesení č. 7-3/2015: Zastupitelstvo obce schvaluje
realizaci výstavby hřbitovní zdi z vlastních zdrojů
(rozpočtová rezerva).
0000
 Usnesení č. 8-3/2015: Zastupitelstvo obce schvaluje
volbu členů finančního a kontrolního výboru
 Usnesení č. 9-3/2015: Zastupitelstvo obce schvaluje
prodej části obecního pozemku parc.č. 1897/3 o
velikosti 30 m2 za cenu 200,- Kč/m2 a souhlasí
s podpisem smlouvy o prodeji.
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V rychlejším sledu následuje 30.9. již 4. veřejné
zasedání – program:
 Dotační projekty:
"Mirošovice, Středočeský kraj - dopravně
bezpečnostní úpravy III. etapa"
Doplnění systému nakládání s bioodpady v obci
Mirošovice"
Splašková kanalizace "Mirošovice VI. etapa - ulice
Ke Hradu"
"Oplocení hřbitova - nová hřbitovní zeď
v Mirošovicích"
 Protokol o kontrole výkonu samostatné působnosti
obce provedená zástupci Ministerstva vnitra ČR
 Věcná břemena - práva služebnosti - na pozemcích
obce (2x ČEZ - ulice Luční a Pod Ježovem)
 Různé, diskuse

Projekty a akce 2015. Výsledek podaných
žádostí o dotaci nakonec skvělých 3:1!
Splašková kanalizace VI. etapa, ulice Ke Hradu –
vítěznou nabídku podala společnost VHS Benešov (3,2
mil. Kč bez DPH) a již zahájila přípravné práce, aby
nejpozději 5. října mohla být akce spuštěna. Souběžně
bude probíhat i pokládka vodovodního řadu a v závěsu
také instalace veřejného osvětlení. Ukončení prací je
plánováno do poloviny prosince. Průběh prací – odzadu
z „točny“, každý den zásyp výkopu, aby omezení
průjezdnosti bylo co nejmenší. První info dopisy byly
rozeslány, společně akci jistě zvládneme!
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Dodavatel biopopelnic Maruis Pedersen zase již
v Dánsku vyrábí objednaných 300 ks pro Mirošovice,
zde distribuci předpokládáme začátkem listopadu. Ve
stejnou dobu ještě očekáváme dodávku německého
štěpkovače GS TIGER a české ocelové kontejnery.
Chodníky Senohrabská III. etapa – vyplatilo se!
Nenechali jsme se otrávit neúspěchem v prvním kole,
projekt jsme opravili, doplnili a čekali. Až do minulého
pátku 25. září do 18.00 hodin, kdy SFDI zveřejnil
schválené žádosti ve 2. kole. A Mirošovice jsou
v seznamu uvedené! Dotaci ve výši 5,45 mil. Kč lze
čerpat i v příštím roce, a tak realizaci tohoto projektu
připravujeme na jaro 2016.
Rekonstrukce mostku přes Kunický potok – všichni se
těšíme, a doufáme. Smluvní termín ukončení 30. září je
tu a na posledním kontrolním dnu stavby nám
zhotovitel, investor i stavební dozor opakovaně
potvrdili – ano, 1. října by měl být přejezd autem
možný. Chodci (nebude asi přiděláno zábradlí) ještě
chvíli musí po lávce, ale toho také už jen prý do času.

Schválený lesní hospodářský plán (LHP),
boj s kůrovcem

Nová hřbitovní zeď – vítěz soutěže společnost Sládek
Group (1,8 mil. Kč) má také stanovený harmonogram
10-12/2015. I zde žádáme návštěvníky hřbitova o
pochopení, ale i opatrnost.
Biologicky rozložitelný odpad (BRKO) – z Německa
jsme obdrželi prvních 70 kompostérů, které jsou
připraveny k převzetí ve středu 7. října od 15 - 17
hodin na obecním úřadě (zde podpis smlouvy o
výpůjčce – viz web a úhrada poplatku 200,- Kč). Zkuste,
prosím, využít už tento termín, abychom mohli druhou
část zásilky (cca v půlce října) opět uskladnit. SMS
infokanálem bude rozeslána zpráva o druhém výdeji.

Na období dalších 10 let od 1.1.2015 do 31.12.2024 byl
obci Mirošovice po ročních přípravách a výrobě docela
náročného projektu předán zástupci Odboru ŽP při
Krajském úřadu SK „Schvalovací výměr“ LHP pro lesní
hospodářský celek „Obec Mirošovice“. Výměra
pozemků k určení funkcí lesa je 60,15 ha.
Zpracovatelem projektu byla společnost Lesprojekt
Stará Boleslav. Při této příležitosti se také podařilo
nalézt lehce utajovanou informaci o možnosti
poskytnutí finančního příspěvku (cca 65%, tj. 20 tis. Kč,
ale i to se počítá). Pokusíme se dostat LHP v digitální
podobě také na obecní web.
Kůrovec – tento dřevokaz, lýkožrout smrkový, napadl i
náš les, ing. Pacovský (lesní hospodář) se s ním potýká
v lokalitách Ke Mlejnu a Pod Jiřím.

Odpadový víkend 16. a 17. říjen –
velkoobjemový sběr
Třetí letošní sběr velkoobjemového odpadu se
uskuteční pod mostem v areálu Karlín:
Pátek
16.10. 15.00 - 18.00 hod.
Sobota
17.10 9.00 - 12.00 hod.
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Velkoobjemový odpad - nábytek, koberce, matrace,
kamna, kola, saně, boby..aj.
Drobný elektroodpad - po celý rok sběrný box před
vchodem do obecního úřadu nebo zelená popelnice u
ordinace lékaře.
Velký nebezpečný odpad - ledničky, pračky, televize,
fény, vysavače, PC technika – při 4. odpadovém
víkendu

MŠ a ZŠ Mirošovice, ZŠ Mnichovice –
krátké info
Mateřská škola Mirošovice – v letošním školním roce
navštěvuje školu 42 dětí, z toho 18 předškoláků - plná
kapacita.
Základní škola Mirošovice
- do 1. ročníku nastoupilo 17 dětí, celkem do školy
dochází 69 žáků, což je 86% celkové kapacity
- škola byla podpořena ve 2 projektech OPVK.
Jednak děti všech ročníků zdokonalí své čtenářské
dovednosti prostřednictvím čtenářských dílen a
pak se 20 žáků 4. a 5. ročníku zúčastní týdenního
pobytu v anglické škole v Margate. Druhý projekt je
zaměřen na podporu výuky cizích jazyků
- škola uspěla v projektu Středočeského kraje –
Podpora primární prevence, žáci všech ročníků se
zapojí do programů dopravní výchovy, první
pomoci a zdravých životních návyků
- v letošním roce pokračuje projekt EU – „Ovoce do
škol“ - děti tak mají pravidelný přísun ovoce a
zeleniny
- poděkování rodičům a přátelům školy za podporu a
všestrannou spolupráci
Základní škola Mnichovice – 1. září byla slavnostně
otevřena nástavba ZŠ Mnichovice, která je naší
spádovou školou pro žáky od 6. ročníku. Ve školním
roce 2015/16 bude školu navštěvovat 28 mirošovických
dětí. Rekonstrukci školy finančně podpořila i obec
Mirošovice.
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Kotec ve středisku SSÚD, očkování psů
Kotec pro odchycené psy už stojí. Dobrá věc se
podařila. Na základě dohody s vedením SSÚD a dálniční
policií byla na konci srpna zrealizována akce - výstavba
kotce pro zaběhnuté
a odložené
psy.
V
případě zajištěného psa na dálnici nebo převzetí
od občanů nebude hned volána odchytová služba a pes
převezen do útulku, ale ponechán na minimálně
24 hodin
v kotci
se zateplenou
boudou.
Policie obdržela aktuální seznam mirošovických psů apelujeme na označení psa známkou!
Očkování proti vzteklině se uskuteční v obci Mirošovice
v úterý 6. 10. 2015 v 16.30 až 17.00 hod. před obecním
úřadem. Psy předveďte s náhubkem v doprovodu
dospělé osoby. Částka za úkon (vakcinaci), včetně
potvrzení do očkovacího průkazu, či europasu činí
100,- Kč. Tuto akci mohou využít i chovatelé koček,
zejména těch, které se pohybují ve volné přírodě.
S pozdravem MVDr. Rudolf Kohout

Různé – jednou větou





2x ČEZ – natřené trafo u
rybníka a výzva k odstranění
stromoví zasahující do vedení.
Obec byla v červenci letecky
snímkována,
fota
budou
vystavena na webu.
Připomínka společné akce divadlo Palace, středa 8.10.,
odjezd od úřadu v 17.40.
Prodej lístků se ČD na nádraží
nedaří,
ale
v trafice
zvýhodněné jízdenky ano!

„Domnívám se, že většinu svého neštěstí na sebe lidstvo
uvalilo tím, že nesprávně posuzovalo hodnotu věcí.
A kdo se vzdá svobody, aby získal jistotu,
ztratí nakonec obojí!“
(Benjamin Franklin)
„Evropská veřejnost se
chová svým přístupem
k uprchlické krizi stejně
smířeně, jako ti
nešťastníci na videu pár
vteřin před tím, než jsou
jim setnuty hlavy“
(Jefim Fištejn)

S pozdravem
MUDr. Tomáš Zvěřina,
starosta obce
Mirošovice

