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NÁBYTEK NA MÍRU
www.laminonabyteknamiru.cz
Šatny, šatní vestavěné skříně,
kanceláře,
kuchyňské
linky,
knihovny, komody, ložnice, obývací
stěny
Realizace od zaměření do 14-ti dnů
LUKÁŠ JANŮ

TEL.: 604 624 032

Vážení spoluobčané,
máme před sebou (snad kromě vánočního prosince
s přípravou rozpočtu) nejvytíženější měsíc - a to jsme
ještě pravidelný čtvrtletní svoz velkoobjemového
odpadu raději zařadili na poslední březnovou sobotu.
Čekají nás tradiční víkendové akce – úklid obce v rámci
mikroregionu Čistý Ladův kraj a turistický pochod
Krajinou barona Ringhoffera. A mezi nimi o Velikonocích
pořádá naše Mateřské centrum Čolek také už svůj obyčej
Malované za čokoládové. Po jarní údržbě kurtů v areálu
u rybníka bude zahájena už 9. sportovní sezóna v tomto
centru a 20. dubna dopoledne nepůjde ve velké části
obce proud. V březnu se konalo první veřejné zasedání
zastupitelů, s obecním dvorním projektantem se
uskutečnila prohlídka obce (opravy na komunikacích,
dešťová kanalizace, aj.), proběhl audit hospodaření obce
za rok 2016 a revize bezpečnosti dětských hřišť,
pokračují práce na projektech.
A více.. (psáno 30.3.2017):
 Na veřejném zasedání zastupitelstva byl představen
středně dlouhodobý investiční plán

Výškové práce pomocí horolezecké techniky
Kácení a prořez stromů
Nátěry střech
Čištění střech a okapů
Čištění, údržba a opravy fasád
Opravy, rekonstrukce střech
Nátěry klempířských prvků
Opravy a stavby komínů
Čištění nepřístupných ploch
Montáž střešních oken
Klempířské práce atd.
Tel: 608 564 141

 Odbor ŽP v Říčanech brání rozvoji lokality Na Stráni a
tím postupu územního plánu - obec podává stížnost
na Středočeský kraj
 Úklid obce - Čistý ladův kraj tentokrát s opékáním
buřtů - neděle 9. dubna od 9.00 hodin
 12. ročník pochodu Krajinou barona Ringhoffera
startuje v sobotu 22. dubna v 9.30 hodin
 Středisko SSÚD se připravuje na rekonstrukci - kotec
pro psy byl přemístěn do Karlína
 Zápis dětí do mateřské školy je vypsán na sobotu 13.
května

Tomáš Michálek
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Zasedání zastupitelstva obce
Poprvé se letos na veřejném zasedání sešli zastupitelé
obce v úterý 7. března. Kompletní zápis včetně
komentáře k jednotlivým bodům je uveřejněn na webu
obce.

Z usnesení – zastupitelstvo obce schválilo a projednalo:
 uzavření smlouvy o spolupráci se společností
OPTREAL a se sdružením Studio MOA

 uzavření smlouvy o dílo se společností RECPROJEKT
 rozpočtové opatření 1/2017
 převod hospodářských výsledků MŠ a ZŠ Mirošovice
za rok 2016 do rezervního fondu a fondu odměn
 uzavření kupní smlouvy mezi obcí Mirošovice a
Českou republikou – Úřadem pro zastupování státu
ve věcech majetkových ve věci odkupu pozemkové
parcely č. 598/3, lesní pozemek, to její id. ½, za cenu
11 036,- Kč
 zprávu starosty o střednědobém výhledu (20172022) – rozvoj obce a s tím související rozpočtová
připravenost
Poznámky:
 Výstavba inženýrských sítí a komunikace Na Hůře
pro 45 RD, smlouva o spolupráci se společností
OPTREAL - společnost OPTREAL na své náklady
vybuduje v lokalitě Na Hůře kompletní infastrukturu
(tj. IS včetně komunikací, VO, datových kabelů,
dopravního značení, aj.), provede rozšíření a
rekonstrukci ulice K Rybníku. Dále uhradí příspěvek
za připojení se na veřejnou vodohospodářskou
infastrukturu a na rozvoj obce ve výši 1, 47 mil. Kč.
Obec Mirošovice převezme do svého vlastnictví
hotové zasíťované území a bude se finančně podílet
na zkapacitnění stávající tlakové kanalizace (nová
přečerpávací stanice a vyšší dimenze trub – cca 1,3
mil. Kč) pro plánované budoucí napojení lokality Na
Vrchách a Na Stráni. Stavební práce v lokalitě
potrvají 3-11/2017.
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Výstavba víceúčelového domu Hlavní 5, smlouva o
dílo se sdružením Studio MOA - na zhotovení
architektonické studie víceúčelového domu Hlavní 5
budou navazovat projekční práce – dokumentace
pro územní a stavební řízení včetně kompletního
inženýringu. V tomto týdnu jsme již také obdrželi
z katastru nemovitostí rozhodnutí o vkladu kupní
smlouvy na pozemek (komunikaci) před domem.
Před dokončením je demoliční projekt, proběhly
radonové zkoušky, hydrogeologický průzkum,
měření akustiky a četnosti vozidel na ulici Hlavní.

a

investičních

Bezpečnostní prvky, chodníky IV. etapa – pro vydání
územního rozhodnutí a stavebního povolení stále
čekáme na nutné vyjádření ŘSD, abychom stihli
červnové
podání
žádosti
na
SFDI
Nádrž a revitalizace parku U Zvoničky – byly
předloženy první studie k zahájení stavebního řízení

-

Místní komunikace – uskutečnila se pracovní
schůzka koordinační skupiny „Hubačovská“ = převod
do vlastnictví obce s následným projektem
rekonstrukce celé (tj. horního i dolního úseku)
komunikace. Ten pak bude probíhat společně
s přípravou ulice Ke Hradu, která je již celá ve
vlastnictví obce.

-

Most přes I/3 na hřbitov – obdrželi jsme projektovou
dokumentaci pro územní řízení na stavbu nového
mostu, který bude převádět vozovku současné šíře
5,5m lemovanou odrazným pruhem 0,5m a
chodníkem šíře 1,5m. Volná šířka na mostě tak bude
7,5m. Na mostě bude samozřejmě zábradlí a
požadavkem obce je osazení chrániček pro případně
budoucí kabely veřejného osvětlení. Předpokládané
zahájení stavby mostu je jaro 2018, délka realizace 4
- 5 měsíců.

Zásobník oprav dešťové kanalizace a komunikací –
Vaše nahlášené podněty byly o předešlém víkendu
hodnoceny stavební komisí za přítomnosti ing. Pecky
- zpracování jednoduchých projektů. Včetně např.
revize zpomalovacích prahů a nové instalace v ulici
Ke Mlejnu.
Úsekové měření rychlosti od Spojovací k domu
Hlavní 5 – byla podepsána veřejnoprávní smlouva
s městem Říčany o tomto výkonu říčanské obecní
policie na území naší obce. Smlouva byla odeslána
na Odbor vnitřních věcí Středočeského kraje
k vydání souhlasu. Zároveň se Mirošovice připojily
k nesouhlasu starostů svazku obcí Ladův kraj
ohledně uvažovaného poslaneckého návrhu na
omezení kompetencí městských a obecních policií
v této oblasti.
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„Čisté Mirošovice – čistý Ladův kraj“
neděle 9. dubna v 9.00 hodin. Po skončení akce
opékání buřtů!
Mikroregion Ladův kraj v rámci celosvětových kampaní
„Ukliďme svět“ a „Den Země“ tradičně organizuje
společný úklid obcí a přírody. Sraz je letos v neděli 9.4.
v 9.00 hodin před Obecním úřadem Mirošovice - aby
mohli přijít třeba i dětští fotbalisté.
Zde jako vždy obdržíte igelitové pytle, rukavice a mapku.
Ještě bližší informace v den na místě. Celá akce je
podporována společností Maruis Pedersen (zdarma
kontejner 11m3) a Ekocentrem Říčany. Ukončení je
tentokrát plánováno do 11.30 hodin, protože následovat
bude společné opékání buřtů u Restaurace Na Hřišti u
fotbalového stadionu. Odměnou samozřejmě pro
všechny zůstává pohyb a dobrý pocit, tatranka a
poukázky na nápoj v místní restauraci.

„Krajinou barona Ringhoffera“

akcí

-

-

-

Intenzifikace ČOV, rozšíření vodovodní a kanalizační
sítě, smlouva o dílo se společnosti RECPROJEKT - po
obdrženém kladném posouzení investičního záměru
intenzifikace ČOV a rozšíření vodovodní a kanalizační
sítě (Na Vrchách, Karlín) je předmětem smlouvy
projektová dokumentace pro vydání územního
rozhodnutí.

Dále z projektů
v Mirošovicích
-
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sobota 22. dubna v 9.30 hodin

-

Rekonstrukce povrchu ulice Hlavní – proběhlo
jednání se zástupci krajské SÚS, bylo potvrzeno, že
tato naše komunikace II. třídy (úsek od mostu na
Mnichovice přes D1 až po nový povrch u benzínové
stanice) je stavebně připravena a zařazena
v zásobníku projektů Středočeského kraje.

-

Modernizace D1, mirošovický úsek, most na Božkov
– v tomto týdnu se uskuteční také schůzka s
vedoucím odboru investiční přípravy a realizace
našeho úseku dálnice D1, tak i zde uvidíme.

Nový územní plán obce – obstrukce OŽP
Říčany pokračují
I přes podaný rozpor přímo tajemníkovi MÚ Říčany a na
základě dohodnutého kompromisu (nakonec však pouze
jednostranně provedené ústupky obcí Mirošovice) ve
věci rozvoje lokality Na Stráni – tj. možná výstavba pro
12 RD a s ní související revitalizace současné zeleně a
rekonstrukce místní komunikace – trvá zamítavé
iracionální stanovisko Odboru životního prostředí (OŽP)
v Říčanech. Tím je stále blokován proces pořizování
nového ÚP. Nechceme se smířit s tímto až arogantním
postojem, postrádající logické argumenty a mající za
následek zakonzervování lokality v současných už téměř
nevyhovujících podmínkách (úzká hliněná cesta, žádné
inženýrské sítě, nevyhovující zeleň aj.). Z tohoto důvodu
podáváme stížnost nadřízenému orgánu na Krajský úřad
Středočeského kraje.

Už 12. putování - tradiční jarní turistický pochod na kole
i pěšky – v sobotu 22. 4. od 9.30 hodin na nádraží.
V Mirošovicích slavnostní start, v Popovicích křest kůzlat
a prohlídka pivovaru, v Kamenici Vás čeká zpřístupnění
hrobky Ringhofferů s výkladem. Doprovodný program je
připraven na všech 10 stanovištích (1. a 2. kontrolu
zajišťuje naše základní škola), pendlující busy Kamenice
– Mirošovice. Více také na www.laduv-kraj.cz.

Odpadové hospodářství, třídění odpadu sdělení společnosti Marius Pedersen
Bioodpad – již přes 310 domácností (zatím o 21 více než loni)
si vyzvedlo hnědou popelnici a provádí likvidaci bioodpadu.
Připomínáme, že svozové dny jsou středy, nyní již pravidelně
každý týden. Upozornění - nutno vylepit známku 2017! Tu
obdržíte zdarma u nás na obecním úřadě.
Třídění odpadu patří v dnešní době k běžné činnosti téměř tří
čtvrtin českých domácností. Chybou na kráse této skvělé zprávy
je fakt, že se při třídění odpadu často neúmyslně dopouštíme
chyb. Ty vznikají buď z naší nepozornosti, nebo z neznalosti. V
nejlepším případě je důsledkem jen to, že si přiděláme práci, v
nejhorším se taková chyba může dotknout celé várky
vytříděného odpadu a může dojít až k pozastavení práce ve
třídírně. Naštěstí se tyto chyby dají jednoduše napravit.
Chyby při třídění skla
Zatímco rozbité skleničky i tabulové sklo ze dveří a oken do
zeleného kontejneru patří, tak jinak upravovaná skla
(pokovená, zlacená nebo drátovaná) dovnitř nevhazujte. Chyby
se dělají i u keramiky, porcelánu nebo zrcadel, které často
mylně končí právě v kontejneru na sklo. Díky sběru v 1100 l
kontejnerech s horním výsypem se v těchto nádobách nachází
velké množství jiných odpadů než skla, dále drátosklo a
autosklo. Tyto druhy skla do skleněných obalů tak nepatří –
nejedná se o obaly. Koncové zařízení na zpracování skla nám
po několikáté vyhrožuje, že od nás sklo přestane odebírat,
pokud se v něm i nadále budou nacházet nečistoty.
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Pečlivost při třídění papíru
Papír se v Čechách třídí v zásadě správně, protože tradice jeho
třídění, ač v podobě sběrů, sahá až do 50. let minulého století.
Přesto je dobré připomenout, že do modrých kontejnerů nepatří
silně znečištěný a mokrý papír, jehož vlastnosti brání dalším
úpravám. Podobné je to s ruličkami od toaletního papíru a plat
od vajíček. Papír má omezený počet recyklací a právě tyto
produkty už znovu recyklovat nejdou, patří tedy do směsného
odpadu. Další zbytečností je odstraňování kancelářských spon
z papírů. Tuto práci už můžete nechat na třídírnách a přitom se
necítit špatně, že do papíru házíte kov. Třídírny totiž mají
technologie, které si s nimi dokáží rychle poradit.
U plastů dejte pozor na olej
Naše neznalost se v největší a nejhorší míře může projevit při
třídění plastů. Pokud vyhazujete vaničky od masa nebo lahve
od oleje, může dojít ke znehodnocení celého obsahu kontejneru.
Olejové kapky mohou při dalším zpracování přerušit syntetické
vlákno a hrozí až pozastavení celé výroby. Tomu lze předejít
buď propláchnutím mastných plastů ve vodě s čisticím
prostředkem, klidně ale postačí voda po mytí nádobí. Pokud tak
neučiníte, vhoďte mastný obal raději do směsného odpadu, kde
udělá méně škody.
Vymývat, oddělovat, nebo jak?
Vymýváte nápojové kartony a kelímky od jogurtů? Dobrá
zpráva je, že od nynějška již nemusíte, vše stačí jen pořádně
vyprázdnit. Vymývání má cenu pouze v případě, kdy s odpadem
nechodíte příliš často a hrozí, že by obaly začaly zapáchat.
Stejně tak nemusíte z lahví odstraňovat papírové etikety a
oddělovat kovové zátky a kroužky ze skleněných lahví, v
třídírnách jsou na to již připraveni.
Co naopak stojí za to dělat, je oddělování víček od nápojových
kartonů. Při kombinaci materiálů, které se od sebe dají
jednoduše oddělit, jako v tomto případě, je od sebe oddělte. Ne
všechny třídírny zpracovávají všechny druhy recyklovatelných
odpadů najednou, naopak je spíš většina těch, které se zaměřují
na jeden typ materiálu. Pokud se těchto chyb vyvarujete,
ušetříte práci nejen jiným, ale i sobě. Ze třídění pak budete mít
lepší pocit a samozřejmě pomůžete přírodě.
Váš MP

Různé – jednou větou






O sběrovém víkendu jsme velkoobjemovým odpadem
naplnili celkem šest 11m3 kontejnerů!
Krajský audit hospodaření obce za rok 2016 - s výsledkem
bez výhrad
Jarní údržba kurtů v areálu u rybníka proběhne ve středu
5.4. Začátek tenisové sezóny dle doporučení prováděcí
firmy.
ČEZ – v části obce od Hlavní k Ježovu nepůjde 20.4. od
7.30-13 hodin proud. Více na webu obce.
Zápis do MŠ Mirošovice proběhne v sobotu 13. května od
9-10 hodin

„Jsem schopný vraždit z lásky. Chodím s ostře
nabitým srdcem v hrudi“
(Jiří Bartoška)
„Buďme vděční za knížky, dokud ještě jsou. Já vím,
že čtečka je modernější, levnější a skladnější. Ale
knížka je každá jiná, nikdy jí nedojdou baterky a
voní.““
(Marek Eben)
S pozdravem MUDr. Tomáš Zvěřina, starosta obce Mirošovice

