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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

PRONÁJEM KANCELÁŘSKÝCH PROSTOR
ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY
Nabízíme k pronájmu kancelářské prostory o celkové výměře
cca 154 m2 v přízemí budovy E21 Park v Mirošovicích.
Součástí je rovněž vybavená kuchyňka a WC (invalidní, muži,
ženy). Parkování v uzavřeném areálu před budovou.
Recepce, hlídací služba a úklid zajištěn. Prostory jsou volné
k okamžitému nastěhování.
V případě bližšího zájmu o kancelářské prostory se prosím
obraťte na jeden z níže uvedených kontaktů.

OSTRAHA ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY
Provozovatel administrativní budovy v Mirošovicích u Prahy
hledá pracovníky pro zajištění ostrahy pro noční a víkendové
směny.
V případě bližšího zájmu o tuto pozici se prosím obraťte na
jeden z níže uvedených kontaktů.
E21 PARK
Hrusická 345
Mirošovice u Prahy
Telefon: 323 607 502

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

Vážení spoluobčané,
jaké že je poučení z novodobého krizového vývoje? Že
klesnout se dá vždy ještě více, že ubohost a buranství
nemá dno. Sobotka se po 3,5 roce snaží pochlapit, agent
Bureš nejen křičí, že všichni kradnů, ale přidává, že jsou
spiklenci, Zeman s ovcí i Nečasem (?) odjíždí pro rady do
Číny a pouští na svobodu recidivistu v tílku. A to je zde
ještě fotbalista Pelta! A ten zásadní závěr? Je to úplně
fuk, jen takové škádlení, nic se nestane, lidé jsou sice
opět v ulicích, ale volební preference zůstávají
v podstatě stejné. I v Mirošovicích jsme narazili na
překvapivou ignoranci zákonů – materiál z demolice
střediska SSÚD je odvážen naproti do areálu, který nemá
k činnosti skladovat suť oprávnění. Investorem je přitom
ŘSD, státní organizace. V květnu jsme zažili i hašení
doutnajících pařezů, obdrželi jsme písemný rozsudek
krajského soudu ve věci nepovoleného záboru u Hlavní
16, bylo vydáno stavební povolení na odstranění mostu
ke hřbitovu. A ve středu 7. června proběhne veřejné
zasedání zastupitelů.
A více.. (psáno 26.5.2017):
 Zasedání zastupitelstva se koná 7.6. od 19 hodin
 Požádali jsme o demolici budovy čp. 5
 Krajský soud potvrdil okresní rozsudek - po 8 letech
můžeme konat
 Projekt cyklostezky na Mnichovice zatím odložen
 Do MŠ byly přijaté všechny děti
 Velký odpadový víkend 16. + 17.6.

Druhé jarní zasedání zastupitelů

Tomáš Michálek
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Před prázdninami ve středu 7. června se od 19 hodin
uskuteční druhé letošní veřejné zasedání zastupitelů.
Z programu:
 Závěrečný účet
obce Mirošovice
za rok 2016
 OZV o nočním
klidu a regulaci
hlučných činností
 Projekty 2017/18
 Různé

Středočeský kraj – most přes I/3, silnice II/508,
cyklostezka na Mnichovice, dálnice D3
Most přes I/3 na hřbitov do Senohrab – po dvou docela
vypjatých jednáních s představiteli Kraje, SÚS,
projektanty, policií, a dalšími sice již bylo vydáno
Odborem dopravy v Říčanech Rozhodnutí o odstranění
mostu, ale datum demolice se podařilo posunout
z července zatím alespoň po „Dušičkách“. Hlavním
argumentem protistran jsou znalecké posudky a obavy
ze zimy. Přesto se nevzdáváme a budeme jednat dál se
snahou o termín na začátek roku 2018, kdy by již mělo
být vydáno stavební povolení na stavbu nového mostu a
logicky by výstavba navazovala.
Dálnice D3 – od paní hejtmanky jsme dopisy
informováni, že Středočeský kraj získal finanční
prostředky od SFDI (3,2 mld. Kč) na zlepšení dopravní
situace (obchvaty, přeložky atd.) v okolí Jesenice,
Benešov – Olbramovice, Jílového a Vestce. A zároveň
slibuje stavbu dálnice D3 na území Středočeského kraje
v letech 2024 – 28. Délka středočeského úseku dálnice
(západní varianta, okolo Jílového) s napojením u Mezna
před Táborem je projektována v délce 58,4 km (rozpočet
38 mld. Kč).
Silnice II/508 (Hlavní) – pokud jde o mirošovický úsek
opravy povrchu, zde se snažíme apelovat a také žádat o
jakousi kompenzaci za potíže s mostem a uvidíme, třeba
se letos zadaří, akce je projekčně připravená. Horší je to
s osudem
ambiciózního
projektu
rekonstrukce
mnichovického úseku a přilehlé cyklostezky – zde se
zatím nepodařilo získat souhlasy všech dotčených
vlastníků pozemků a tak je minimálně osud cyklostezky
nejistý.

Demolice domu Hlavní 5, odstranění
nepovoleného záboru Hlavní 16
Dům č.p.5 – aby mohla být stavba nového
víceúčelového objektu, musí se nejprve
odstranit
starý
nevyhovující
dům.
Dokumentace pro odstranění stavby včetně
všech vyjádření byla odevzdána na stavební
úřad. Samotná realizace bourání je
plánována na podzimní měsíce.
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Zábor veřejného prostranství Hlavní 16 - skončil relativně
jasný a jednoduchý spor, který však trval téměř 8 let! Krajský
soud potvrdil všechny předchozí rozsudky a jasně konstatoval,
že právo obcí hospodařit se svým majetkem je nedotknutelné
a pouze a jedině obec může udělit souhlas k užívání svého
pozemku či na něm postavit jakoukoliv stavbu. Nyní bude
neoprávněný zábor (betonové plato) před domem čp. 16
odstraněn, dojde k rekultivaci původní zeleně a opravě
poničených obrub.

Požár lesa, spolupráce s obcí Senohraby
Ve středu 10. května, při pobytu v útrobách naší ČOV, kde
jsme s projektanty připravovali modernizaci, jsme zaslechli
hasičský klaksón a už jen sledovali nájezd vozů k nedalekému
lesu – pod vedením říčanského velitele zde začal již třetí zásah
hasičů v naší obci v krátké době. Tentokrát se jednalo o
vznícení pařezů, které byly přeneseně zasaženy kořenovým
systémem v důsledku pálení větví z vykáceného lesa den před
tím. Všechny přítomné jednotky opět prokázaly svou
připravenost a v náročném příkrém terénu také fyzickou
připravenost. Přestože jsou obecní lesy pojištěné, nebylo
nutné pojistku uplatňovat, neboť ke škodě naštěstí nedošlo.
Přestupek z nedbalosti bude řešen s prováděcí firmou ve
správním řízení.

I tato událost přispěla k jednání s představiteli Hasičského
záchranného sboru Středočeského kraje, jak se postavit k
legislativní mezeře, kdy obce (i Mirošovice) nemají zřízenu
vlastní jednotku hasičů. Jedním ze způsobů řešení je uzavření
smlouvy s jinou obcí nebo přímo s HZS kraje.
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Proběhlo již první vstupní jednání se senohrabskou paní
starostkou (v Senohrabech se nachází poloprofesionální
jednotka) k přípravě takové smlouvy v rámci reciproční
dohody o společném hřbitově a výstavbě hřbitovní zdi.

Odpadový víkend 16. a 17. června –
velkoobjemový a nebezpečný odpad včetně barev!
Druhý letošní sběr velkoobjemového a první sběr
nebezpečného odpadu, který je navíc rozšířený:
Dodržte sběrný čas v pátek a sobotu! Zdarma lze odevzdat v:
pátek 16.6. 15.00 - 18.00 hodin
sobota 17.6.
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.
Odpad v Karlíně
Vážení, odevzdávejte odpad o určených odpadových
víkendech 4x do roka. Stížnost našich pánů – není dne, aby zde
nebylo nic odhozeno!?

Zóna obytné zástavby „Na Hůře“, motokros
Kovářovice
Na rozdíl od probíhající výstavby inženýrských sítí pro 45 RD
společností OPTREAL, kdy jsou téměř dokončeny výkopové,
montážní a zásypové práce na dešťové a splaškové kanalizaci
a budou zahájeny úpravy plání vozovek před rozvody plynu a
NN vč. VO a datové sítě, sousední projekt výstavby
seniorského domu a bungalovů (společnost Štochl Group)
ustrnul.

Místo toho zde probíhají terénní práce a opětovná navážka
materiálu,
skládka
kameniva
aj.,
které
nemá
s projektem nic společného. Jedná se
o
nepovolenou činnost v rozporu s územním
plánem obce. Na Stavební úřad Mnichovice
byl
podán podnět k zahájení správního řízení a zastavení
tohoto konání. Podobní podněty byly zaslány do Říčan na
odbor ŽP a územního rozvoje.
Je s podivem, že Ředitelství silnic a dálnic ČR, jako investorovi
rekonstrukce areálu SSÚD, není tato věc známa, resp. neví, že
jejich vybraný zhotovitel díla má smluvní vztah s právnickou
osobou bez příslušného oprávnění!
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Motokrosová trať na poli v Kovářovicích - podobně letitá
kauza, nelegální činnost, upozorněné úřady nekonají. Protože
se jedná o hraniční lokalitu, hluk a devastace území se přímo
dotýká i Mirošovic. Bude zopakováno kolečko podnětů z roku
2011 (Krajský úřad, ČIŽP, úřady Pyšely, Benešov a další). Také
vyzývám obyvatele dotčené lokality Na Vrchách, aby psali a
stěžovali si i po své občanské linii.

Linka bezpečí, denní stacionář Olga Říčany,
hrad Zlenice
Nevíš si rady? Bojíš se? Rodiče ti nerozumí? Ubližuje ti někdo?
Nedaří se ti v lásce? Máš pocit, že to nezvládáš? Paní ředitelka
Linky bezpečí nás požádala o připomenutí telefonní linky 116 111, e-mailu - info@linkabezpeci.cz, a webových stránek
- www.linkabezpeci.cz
Dále přikládá telefonní číslo
pro rodiče (rodičovská
linka): 840 111 234, 606
021 021
a
e-mail
pomoc@rodicovskalinka.cz.
V neposlední řadě i číslo
účtu
o
podporu:
3856680/0300.
Denní stacionář Říčany
Vážení, ozývám se s informací rozšířené nabídky zařízení
sociálních služeb – Denního stacionáře Olga v Říčanech. Ráda
bych tímto znovu připomněla jeho existenci a zároveň Vás
požádala o krátkou pozornost.
Do provozu byl stacionář uveden v květnu 2015, zatím jen
s nabídkou denních služeb, s omezenou dobou provozu.
Během krátké doby, vzhledem k požadavkům veřejnosti, byl
prodloužen provoz do 17.30, aby byly naplněny potřeby klientů
i jejich rodin. Přesto zařízení zbývá ještě volná kapacita. Klienti,
kteří využili možnost pobytu, odchází po různě dlouhé době
přirozenou cestou do zařízení jiného typu, zdravotnických,
pobytových, speciálních. Tedy je zde neustálý pohyb a
naplněnost kolísá.
Kapacita zařízení není velká, umožňuje pobyt osmi klientům
zároveň, služby jsou však poskytovány na vysoké úrovni,
kolektiv pečovatelek tvoří erudované a lidsky kvalitní
pracovnice, pro které je péče o klienty přirozeným procesem.
Prostředí stacionáře nabízí klidný, příjemný pobyt
v komfortním prostředí s širokou nabídkou aktivizačních,
terapeutických a dalších služeb. Také nabízíme dovoz
automobilem upraveným pro vozíčkáře.
Také jsme, a to především v souvislosti s poptávkou klientů,
zřídili turnusovou odlehčovací službu, a to ve čtrnácti denních
intervalech, počínaje měsícem červencem 2016. Zájem byl
značný, kromě měsíce prosince byly termíny téměř naplněny.
V rámci zkvalitnění služby a také vzhledem k potřebám a
požadavkům klientů jsme od května 2017 otevřeli nonstop
provoz odlehčovacích služeb V současné době fungují také
naše webové stránky a zároveň pořádáme akce pro veřejnost
- Setkání v rámci Národního týdne tréninku paměti,
Čarodějnice, Sportovní hry a další akce, které zatím
připravujeme.
S pozdravem Bc. Pavla Romanová,
Denní stacionář Olga, Blahoslavova 2576, 251 01 Říčany
mobil: 733 340 028, tel: 323 604 244-46,
e-mail: stacionar@dps.ricany.cz

EXIT 21

Hrad Zlenice
Zdravím přátele hradu Zlenice!
Rád bych vás v roce 2017, s příchodem nové "hradní" sezony,
pozdravil a seznámil s jednou příjemnou novinkou. Jistě jste
zaznamenali, že jsme v minulém roce spustili dlouho avizované
opravy SZ paláce jádra hradu. Zahájení konzervace
rozpadajícího se zdiva umožnila skutečnost, že se i díky vám
podařilo vybrat dostatečnou finanční částku. A teď
k současnosti. Na letošní rok chystáme druhou etapu
konzervace SZ paláce, která bude řešit konzervaci korun zdiva
paláce.
To
znamená
očištění
korun
zdiva,
pod archeologickým
dohledem,
od drnu
a kořenů.
Dokumentace stavu zachovalého zdiva a následná konzervace
a nadezdění cca 50cm ochrannou vrstvou nového zdiva, které
bude ve finálním stavu tradičně zajílováno a zatravněno.
Podařilo se nám na tuto etapu získat
opětovnou podporu od NF Gabrielis, letos
70.000 Kč. Další finance přispěje tým kolem
naší tradiční kulturní akce Oživlý středověk 10.000 Kč + drobní dárci, kteří se skládají
na náš transparentní účet. Podporu
očekáváme opět i od obce Senohraby, která,
jakožto majitel hradu, pravděpodobně
přispěje částkou v rozmezí 20-40.000 Kč.
Znamená to, že máme pokryto cca 100-120.000 Kč
z plánovaného 150.000 rozpočtu letošní akce.
Obracím se proto tímto na vás, naše příznivce a dlouhodobé
podporovatele, jestli byste se v tomto roce opět nezapojili
do téměř již tradiční podpory našich menších konzervačních
etap. Jako vždy stačí, kdyby se každý zapojil třeba jen 300500,- Kč zaslanými na náš transparentní účet k těmto účelům
určený - 2900508079/2010.
Těším se na výsledky letošních prací, které opět drobným
krůčkem napomohou k zušlechtění areálu hradu a odstraní
jednu z letitých havarijních situací, které tam tikají.
S pozdravem
V. Havelka, Sdružení Zlenice,
Tel: 603991619, www.zlenice.cz

Různé – jednou větou
 K prodeji ještě 2 lístky do divadla! V Paříži bych tě nečekala,
tatínku – 21.6.
 Výměna elektro kabelů v lokalitě Na Vrchách – květen až
červenec, nebude zásah do komunikace
 Kontejnery pro chataře – od června svoz 2x týdně (úterý,
pátek)
 Posekání ostrůvků na Hlavní – urgováno. Údržbu zajišťuje
ŘSD.
„Lepší je zapálit alespoň malou svíčku, než proklínat tmu“
(Konfucius)
„Strana zelených je hromada lidí, keré spojuje enom
obdiv k úspornéj žárovce
(Bolek Polívka)
S pozdravem MUDr. Tomáš Zvěřina, starosta obce Mirošovice

