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EXIT 21

Vážení spoluobčané,

Mirošovický Vánoční Jarmark
V sobotu 9. 12. 2017 od 13 do 17 hod se uskuteční již třináctý vánoční
jarmark u fotbalového hřiště. Připraveny budou stánky s vánočním zbožím,
dále tvořeníčko ve vyhřívaném stanu pro nejmenší a na závěr klasický
velkolepý ohňostroj. Přijďte si užít pravou domácí zabijačku, ochutnat
medovinu a svařák, nebo jen příjemně strávit sobotní odpoledne s přáteli,
odreagovat se a nasát vánoční atmosféru.

určitě už Vám někdy někdo řekl – mám dvě zprávy,
dobrou a špatnou, jakou chcete slyšet první? A také
nevíte, co je lepší vědět dříve? A přitom už Vám vadí, že
to zase nebude jasné, že mohou nastat nějaké zádrhele.
Tak to se přesně stalo při předávání stavby
„Rekonstrukce povrchu II/508“ neboli naší páteřní
silnice Hlavní. Nejprve jsme se dozvěděli, že předmětem
opravy bude celý dlouhý úsek od benzínové stanice přes
obec až k odbočce na Hrusice před mnichovickým
mostem. Skvělé. Avšak vzhledem k administrativním a
byrokratickým zdržením při přípravě akce se mohou
vypsat uzavírky až od začátku prosince..! Tedy? Záleží na
počasí, snad se něco začne a co se nestihne, dodělá se
na jaře 2018. Děkujeme za fajn zprávy.. No, tak uvidíme.
O co však určitě nepřijdeme a kde se, věřme, změny
dočkáme, jsou lednové prezidentské volby. Zmeškat
bychom neměli ani pravidelný kvartální sběrový víkend
a těšíme se na znovuotevření prodejny potravin. Do
Vánoc by mělo vyjít ještě prosincové číslo EXITu a také
připravujeme poslední letošní zasedání zastupitelů
s jednáním o novém rozpočtu. A více.. (psáno
22.11.2017):
 Dům č.p. 5 byl odstraněn, demolice proběhla.

(výzva pro prodejce, poslední 3 volné stánky na tel: 606 787 644)
Srdečně zve obec Mirošovice a MC Čolek
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 Nádrž U Zvoničky vypuštěna, bláto odhaleno
 DSO Ladův kraj dotačně podpoří projekt cyklostezky
„Kolem Božkovského jezírka“
 Opravy ulice Hlavní a chystané uzavírky od 4.12.
 Volba prezidenta republiky ČR se koná
12. - 13.1. 2018 – metodika č. 1
 Potraviny opět v provozu od 6.12.
 Sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu
víkend 15. – 16.12.

Z projektů 2017-22, revitalizace obce hřiště na pétanque u Císaře?
Výstavba nového víceúčelového domu Hlavní 5 – první,
ta jednodušší fáze projektu, je hotová. Dům se podařilo
odborně odstranit, práci provedla hrusická firma pana
J. Svobody. Nyní tak začínáme připravovat stavbu
nového víceúčelového domu - realizaci po výběru
zhotovitele předpokládáme zahájit na jaře 2018.

Odbahnění vodní nádrže U Zvoničky
– vodoprávní úřad v Říčanech nám oznámil zahájení
řízení o povolení k nakládání s vodami a také zahájení
stavebního povolení na opravné práce. Mnichovický
rybářský svaz (nájemce této mirošovické vodní plochy)
tak provedl vypuštění nádrže - a postupně přemístil cca
1800 škeblí, 20 raků, 3 úhořů a asi 70 ks ryb. Již začátkem
roku plánujeme zahájit odbahnění a následnou opravu
břehů a technických objektů včetně výsadby nové
zeleně. Poté bude dokončena i cesta od nové lávky přes
Kunický potok k mostku U Zvoničky.
Park U Zvoničky, hráz u Štičího rybníka – akce skočena.
Lampy svítí, nová zeleň, lavičky, koše.. se chystají
k zimnímu spánku – ale po nových mlatových cestách
nám chodí koně!! Nejenom, že zde něco zpočátku
teplého nechávají, ale hotové dílo ničí. Nechápeme děkujeme za společný dohled!
Zdá se, že máme vyřešen rébus,
jak vyplnit vzniklou proluku
v parčíku U Zvoničky – od
občanů jsme obdrželi žádost o
vybudování hřiště na pétanque
(bocciu). Výborný nápad, jarní
realizace by mohla vyjít.
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Bezpečné a bezbariérové chodníky IV. etapa, křižovatka I/3 a
II/508 – Odbor dopravy při MÚ Říčany vydal tento týden
stavební povolení na všechny větve, lze začít s přípravou
dotační žádosti pro SFDI.
Cyklostezka Mirošovice - Mnichovice kolem Božkovského
jezírka – tento nový projekt řeší rekonstrukci stávající hliněné
polní cesty (cyklotrasa č. 0020) mezi Mirošovicemi a
Mnichovicemi a naváže tak na páteřní cyklostezku „Do Prahy
na kole“ (z Kolovrat přes Říčany do Mnichovic). A výborný
počin na začátek - Dobrovolný svazek obcí (DSO) Ladův kraj
nám vyčlenil ze svého rozpočtu částku 150 tis. Kč na zhotovení
projektové dokumentace.

Parkoviště P+R – ani tento dotační nástroj ITI (Integrované
Teritoriální Investice) z evropského programu IROP
nenecháváme v klidu - pokračujeme v hledání nové vhodné
parkovací plochy u nádraží. Nyní probíhají jednání s vlastníky
pozemků i s Českými drahami, naše žádost již byla
akceptována Středočeským krajem.
Zabezpečení mateřské a základní školy – v této oblasti se
podařilo uspět žádostí o příspěvek naší paní ředitelce
Pilousové - z účtu MŠMT již přiteklo 40 tis. Kč na pořízení
základního kamerového systému!

Rekonstrukce ulice II-508, modernizace dálnice
D1, miro „brejle“, most na Senohraby
Oprava povrchu ulice Hlavní. Jak bylo napsáno v úvodu zástupci SÚS Středočeského kraje (investor) sice oznámili, že
opravovat se bude úsek dlouhý přes 1,3 km, společnost QUO
(zpracovatel DIO, tj. projektu uzavírek) sdělila, že tato 3týdenní akce proběhne ve 4 etapách, BES Benešov (zhotovitel)
mohl nastoupit už 20.11., ale díky daným procedurálním
postupům rozhodl říčanský odbor dopravy o uzavírkách až od
pondělí 4.12. O tom, zda se vůbec začne a co se stihne udělat,
tedy rozhodne až počasí.
Modernizace dálnice D1 – úsek Mirošovice - Hvězdonice (21. –
29. km) – platí něco podobného, zde je rozhodujícím činitelem
báječné ekologické hnutí Děti Země, díky němu má
mirošovický úsek po vydaném stavebním povolení nyní
zpoždění asi 130 dní. ŘSD je však optimistou, terénní úpravy
(kácení dřevin) v okolí mnichovického mostu, který by měl být
příští rok být zbourán a opět postaven, z části začalo.
Oprava nájezdů a sjezdů z I/3 do Mirošovic – vyjádření
k existenci technické infastruktury v naší správě jsme poskytli
zpracovateli dalšího plánovaného projektu – opravy povrchů
tzv. „brejlí“, tj. vjezdu a výjezdu na benešovskou silnici I. třídy.
Termín realizace ještě není stanoven, třeba snad podzim 2018.
Týkat by se to mělo i sousedních Senohrab.
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Most III/3352 na hřbitov, Senohraby – naposledy jsme se
vyjádřili k projektové dokumentaci pro vydání stavebního
povolení. Závěry – zahájení stavby 5/2018, dokončení
10/2018. Předcházet bude demolice cca 1-2/2018. Stávající
most nahradí nová desková nosná konstrukce z předpjatého
betonu, šíře vozovky na mostu 5,5m, dle požadavků obce
přibyde levostranný chodník široký 1,5m a uložená rezervní
chránička pro možné budoucí vedení veřejného osvětlení až ke
hřbitovu. Délka přemostění činí 45,5m. Přiléhající vodovod
v délce 14 m se přeloží.
Nedávná událost – ochranné pletivo na mostě bylo z 1/3
ukradeno – opravdu už je potřeba začít.

Volba prezidenta
metodika č. 1

České

republiky

–

Předseda Senátu ČR vyhlásil volby a stanovil dny na 12. a 13.
ledna 2018 (případné 2. kolo proběhne ve dnech 26. a 27.
ledna). Jinak v podstatě nic nového oproti nedávným
sněmovním volbám – tedy může volit občan, který alespoň
druhý den voleb dosáhne 18 let a má trvalý pobyt na území
ČR. Každý obecní úřad vede stálý seznam voličů pro své trvale
hlášené občany, opět samozřejmě lze volit v jiné obci či městě
na voličský průkaz – ten vydává obecní úřad dle místa trvalého
pobytu. Průkaz lze obdržet osobně (od 28.12. - 10.1.) nebo
poštou na základě písemné žádosti s ověřeným podpisem,
případně i datovou schránkou (žádost nutné podat do
5.1.2018). O voličský průkaz pro druhé kolo bude možné žádat
do 24.1. Podrobná metodika č. 2 - v příštím prosincovém Exitu.

Potraviny K Nádraží – otevřeno 6.12.2017,
pojízdná prodejna pomohla
Je asi už obecně známo, že celý dům č.p. 82, včetně
nebytového prostoru s prodejnou potravin, má nového
vlastníka. Tím je rodina pana NguyenaVan Tuana, která objekt
potravin rekonstruuje a připravuje k otevření ve středu 6.12.
v 7.00 hodin. A připravila pro středeční a čtvrteční návštěvníky
malý dáreček (při nákupu na 100,- Kč).
Prodávaný sortiment by měl být větší a rozmanitější, než
dosud - tedy nejen potraviny, ale drogérie, domácí potřeby
apod. – jak jsme u podobných obchodů zvyklí. Prodejní doba
je však luxusní – pondělí až neděle od 7 do 20 hodin.
Tím končí naše krátká, ale docela úspěšná spolupráce
s pojízdnou prodejnou pečiva – naposledy přijede ve středu
29.11. v 11.05 hodin. Vyzkoušeli jsme si tak alespoň i tento
nouzový stav.

Odpadový víkend 15. a 16. prosince –
velkoobjemový a nebezpečný odpad včetně barev!
Mirošovice dávány za příklad v organizaci likvidace
bioodpadu!
Poslední letošní sběr velkoobjemového a druhý sběr
nebezpečného odpadu, který je navíc rozšířený:
Dodržte sběrný čas v pátek a sobotu!
Zdarma lze odevzdat v:
Pátek
15.12.
15.00 - 18.00 hodin
Sobota
16.12.
9.00 - 12.00 hodin
Místo: areál pod mostem Karlín
 Velkoobjemový odpad: nábytek, koberce, matrace, kamna,
kola, saně, boby..aj.
 Nebezpečný odpad (elektroodpad): ledničky, pračky,
televize, vysavače, žehličky, fény, počítače, telefony, rádia,
vrtačky, pájky, baterky
 Ostatní nebezpečný odpad: barvy, rozpouštědla, oleje,
lepidla, léky, autobaterie, zářivky, fotochemikálie,
pryskyřice, plechovky od barev, štětce..
Drobný elektroodpad - po celý rok sběrný box před
vchodem do obecního úřadu nebo zelená popelnice u
ordinace lékaře.
V rámci pravidelných reportů od společnosti Marius Pedersen
jsme obdrželi tento zajímavý článek:
Vážení starostové,
tentokrát Vám zasíláme naše zkušenosti se svozem bioodpadu
z 1100 l kontejnerů a velkoobjemových kontejnerů. V obou
případech to bývají kontejnery umístěné na veřejně dostupném
místě – na návsi, u hřbitova, u chatových osad, u hřiště apod.
Hlavními nevýhodami těchto kontejnerů je zejména jejich
dostupnost a velký objem. Kromě bioodpadu, na který jsou tyto
nádoby primárně určeny, tak v kontejnerech často končí i
pneumatiky, objemný odpad, stavební suť a další odpady. Tyto
kontejnery jsou totiž na rozdíl od nádob, které má každý
v domácnosti, anonymní. Často si je vyhlídnou i občané
okolních obcí, kteří obcí např. projíždějí, a kontejner doplní i
jejich odpadem. Pro obec se tak kontejnery stávají
neuhlídatelné a rostou i náklady na jejich likvidaci.
Kontejner s bioodpadem totiž putuje na kompostárnu, kde je
odpad vysypán a dále zpracováván na kompost. Ve chvíli, kdy
na kompostárně odpad rozhrnou a zjistí, že obsahuje
nežádoucí příměsi, musí být takové příměsi ručně vytříděny,
než je odpad dále zpracován. Tzn. kromě nákladu na
likvidaci/zpracování bioodpadu se platí navíc za třídění
nežádoucího odpadu a jeho následnou likvidaci. Obvykle to
funguje tak, že nám kompostárna zavolá, že je tam nějaký
odpad k odvozu, tzn. stojí nás to ještě další dopravu na
kompostárnu, naložení nežádoucího odpadu a jeho odvoz na
překladiště/koncové zařízení.
Celý tento proces se pak stává značně nákladným a důležité je
říct, že veškeré tyto náklady jdou za obcí, kde takový odpad
vznikl. Často náklady převyšují částku, za kterou by se to
likvidovalo jako směsný komunální odpad. Nicméně to už dnes
také nelze, protože skládky jsou nyní intenzivně kontrolovány a
sankciovány, pokud ukládají na těleso skládky bioodpad.
Takové sankce pak překlopí skládka na svozovou společnost a
svozová společnost jednoduše tyto kontejnery v obci zruší,
protože na ně nechce doplácet. Obecně platí, že zkušenost
s těmito nádobami je velmi negativní.
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Velmi dobrým příkladem z praxe je organizace svozu a
likvidace bioodpadu v Mirošovicích. V této obci obdrží každá
domácnost, která o to stojí, svoji hnědou popelnici a poplatky
jsou kompletně hrazeny z obecního rozpočtu. Nikdo tak nemusí
třeba s trávou nikam jezdit. Nadměrný bioodpad z veřejných
prostranství či domovních zahrad je svážen a kontrolovaně
štěpkován jejich zaměstnanci. Nehrozí pak výše popsané
problémy. A sjednaná smluvní kompostárna ve Struhařově je
spokojená. Občané mohou svůj nadměrný bioodpad vozit (za
který lze obdržet kompost) i přímo tam - i tuto službu obec svým
občanům plně hradí.
Ing. Petra Javůrková, obchodní zástupce Marius Pedersen,
pracoviště Říčany

Obecní kotec – další záchrana psa před útulkem
Za dobu, co byl obecní kotec pro psy náš přechodný azyl pro psí kamarády,
kteří se zaběhli nebo je někdo nechce dočasně přemístěn ze střediska SSÚD
do Karlína pod most, se podařilo vrátit
majiteli už třetího psa. Posledním
šťastným byl pes Hugo, který k nám
přiběhl až z Mnichovic. Děkuji všem
zúčastněným za spolupráci, nejvíce
pak paní Michalové z ulice Ke Hradu.

Různé – jednou větou
 Celkem 15 kanalizačních poklopů a
vodovodních hrnků a vík bylo
opraveno
a
nově
usazeno
samonivelační
technologií
společnosti Poklop Systém na
základě výzvy Zásobník oprav č. 3
 Radary na Hlavní už zase fungují i ve dne – proběhla revize a
výměna záložních baterií
 Lokalita Na Hůře hlásí – inženýrské sítě zkolaudovány, nová
přečerpávací stanice v provozu

 Návrh nového dopravního značení U Zvoničky odsouhlasen
policií, čekáme ještě na povolení z odboru dopravy
 A i ten trávník na Senohrabské u mostu se konečně chytil a
stačil ještě trochu vyrůst.
„Chceš-li se dostat do velkých nesnází,
prokaž něco své vlasti.“
(Olga Scheinpflugová)
„Jsme dva, dva na všechno, na lásku, život,
na boj i bolest, na hodiny štěstí.
Dva na výhry i prohry, na život a na smrt - DVA!“
(Karel Čapek)
S pozdravem MUDr. Tomáš Zvěřina, starosta obce Mirošovice

