Strana 4 / 4 30. června 2017

EXIT 21

Hospic Dobrého pastýře v Čerčanech - důstojnost a laskavá péče až do posledního okamžiku
Váš blízký nemusí strávit poslední chvíle života sám a v anonymním prostředí. Pokud na to máte síly a možnosti, nebojte
se o něj postarat doma. Je to jedinečný dar, který mu můžete dát. S péčí o blízkého vám pomůže tým odborně
vyškolených pracovníků našeho domácího hospice, který bude dojíždět k vám domů. Nastaví optimální léčbu, zaučí v
ošetřování, zapůjčí potřebné pomůcky, poradí. Bude vám oporou a k dispozici 24 hodin denně 7 dnů v týdnu.
Pokud to doma nejde, může Váš blízký strávit poslední dny a týdny svého života v našem lůžkovém hospici v Čerčanech.
Zdejší tým složený z lékařů, zdravotních sester, sociálních pracovníků, psychologa a duchovních bude společně
promýšlet, jak zvládnout bolest a jiné nepříjemné příznaky nevyléčitelného onemocnění a snažit se o to, aby zbývající
čas nemocný strávil co nejlépe a tak, jak si přeje. Jeho den bude mít takový rytmus, jaký mu bude vyhovovat. Do hospice
můžete kdykoli přijít na návštěvu nebo tam se svým blízkým pár dnů pobýt. Hospicoví pracovníci jsou připraveni
poskytnout podporu nejen nemocnému, ale v případě potřeby i vám. Můžete se na ně s důvěrou kdykoli obrátit. Hospic
je dostupný všem, bez rozdílu věku, vyznání i sociálního statusu. Služby jsou sice zpoplatněny, ale výše platby je
nastavena tak, aby na službu každý dosáhl.
Více informací naleznete na našich
webových stránkách www.hospic-cercany.cz.
Sandra Magnusová, Dis
TŘI, o. p. s.
tel: +420 317 700 830
www.hospic-cercany.cz

Blahopřání
Dne 7. června oslavili manželé
Jan a Jaroslava Nekovářovi
Do dalších let hlavně hodně
zdraví přejí synové Roman a Miloš
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Vážení spoluobčané,

Zasedání obecního zastupitelstva

opět se v souvislosti s mostem na hřbitov nabízí „. tak
jako jazyk stále naráží, na vylomený zub, tak zavřený
most na Senohraby stále přitahuje hodně aut a motorek
..“ - aby se pak řidiči složitě otáčeli a najížděli přes
obrubníky na nové chodníky! Místo toho, aby
neignorovali dopravní značky o slepé ulici a
neprůjezdném mostu. To, že s kamionem přijede Bulhar
či německý Turek (nebo už turecký Němec..?) může být
i pochopitelné, že však Češi vymýšlí, jak zase
nedodržovat a nějak obejít (ojebat) jasné zákazy a
upozornění, jen potvrzuje naše národní morální
pravidla. Ale pokud jde o dopravní obslužnost
v Mirošovicích – bude hůř. V roce 2018 nás totiž zřejmě
čeká souběžná demolice a výstavba dvou mostů (přes
I/3 – na Senohraby a přes D1 – na Mnichovice). Věřme
tedy, že se ještě letos stihne rekonstrukce povrchu ulice
Hlavní, jinak jí kvůli těmto akcím zase odloží. A mnohem
více.. (psáno 30.6.2017):
 Zastupitelé schválili 2 staronové obecně závazné
vyhlášky
 Harmonogram svozu komunálního opadu – beze
změny, jen oprava tiskové chyby
 Dům Hlavní 5 – dokumentace pro stavební řízení je
hotová
 I rekonstrukce dálničního mostu na Božkov je ve hře
 Výstavba Na Hůře – podařil se protlak v hrázi
rybníka - přes 110m!
 Doručování pošty - nově zajišťují Mnichovice
 ČEZ hlásí na červenec hned čtyřnásobnou výluku
proudu!

Podruhé se letos veřejně sešli zastupitelé ve středu 7.
června.
Kompletní
zápis
včetně
komentáře
k jednotlivým bodům je uveřejněn na webu obce.
Z usnesení – zastupitelstvo obce projednalo, schválilo:
 rozpočtové opatření 2/2017
 závěrečný účet hospodaření obce za rok 2016
včetně účetních závěrek mateřské a základní školy
 obecně závaznou vyhlášku (OZV) 1/2017 o nočním
klidu a OZV 2/2017 o regulaci hlučných činností na
území obce
 veřejnoprávní smlouvu s městem Říčany o
poskytnutí dotace na úhradu výdajů za vzdělávání
mirošovických žáků
 poskytnutí příspěvku ve výši 10 000,- Kč na opravné
práce hradu Zlenice
Poznámky k obecně závazným vyhláškám
Obě byly přijaty kvůli legislativním úpravám. Obce a
města však již naprosto nelogicky nemohou oznámit
konání akce jen prostým povolením, ale pouze na
základě direktivního zanesení ve vyhlášce.


OZV 1/2017 o nočním klidu – doba nočního klidu je
od 22.00 do 06.00 hodiny. Omezení této doby je na
území obce Mirošovice povoleno pouze ve 2
případech – na Silvestra do 02.00 hodiny
následujícího dne a při pořádání tradičního koncertu
skupiny PROJEKT 76 do 24.00 hodin.



OZV 2/2017 o regulaci hlučných činností –
předmětem této vyhlášky je regulace činností v
nevhodnou denní dobu, které by mohly svou
hlučností či světelnými jevy narušit veřejný pořádek
nebo být v rozporu s dobrými mravy v obci. Každý je
povinen zdržet se o sobotách od 06.00 – 08.00 a od
18.00 do 22.00 a o nedělích a státem uznaných
dnech pracovního klidu od 00.00 do 24.00 veškerých
činnosti způsobujících nadměrný hluk či světelné
efekty jako je například používání sekaček na trávu,
motorových pil, křovinořezů, brusek, cirkulárek,
stavebních strojů, provádění zkoušek motorů,
zvukových a světelných reklam, zábavné
pyrotechniky apod.
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Mosty, dálnice D1, Hlavní (II/508), omezení
vozů 12tun. Slepé Mirošovice
Most přes I/3 na hřbitov do Senohrab – v rámci
permanentních jednání jsme obdrželi od zástupců SÚS
Středočeského kraje zatím poslední neoficiální sdělení –
demolice by měla být posunuta na začátek roku 2018! A
následovat bude stavba nového mostu – vše hotovo do
konce roku 2018. OK, to jsme od začátku chtěli a dost
tvrdě prosazovali, ale na scéně se najednou objevuje
faktor dálnice D1, resp. politický tlak, a to dohnat roční
zdržení a začít mirošovický úsek co nejdříve.

Modernizace dálnice D1, nový most na Mnichovice –
začátkem června proběhlo projednávání o námitkách a
doplňujících podkladech pro možné vydání stavebního
povolení na úsek 02, tj. EXIT 21 Mirošovice – EXIT 29
Hvězdonice. A dle telefonického sdělení koordinátora
ŘSD ze dne 30.6.2017 bylo toto povolení vydáno. Pakliže
nabyde právní moci, bude stavba (tj. rozšíření tělesa
dálnice na každé straně o 0,75 m) realizována cca 3/2018
– 12/2019. No a součástí této modernizace by mělo být
snesení nevyhovujícího (úzkého) mostu na Mnichovice a
jeho opětovné postavení. Tím budou v roce 2018
Mirošovice pouze jednosměrné, tedy slepé. Jedinou
větší příjezdovou komunikací do Mirošovic by tak zůstala
ulice Hlavní.

Opatření obecné povahy ve věci úpravy silničního
provozu - poněkud zajímavá veřejná vyhláška z dílny
Odboru dopravy při MÚ Říčany oznamuje omezení
provozu na silnicích II. třídy (v seznamu je i silnice II/508)
pro vozy nad 12t. Budou instalovány dopravní značky.
Vyhláška zveřejněna na úřední desce našeho webu.

Z projektů 2017-22. Chodníky IV. etapa,
dům čp. 5, výstavba IS Na Hůře, revitalizace
hráze rybníka.
Bezpečné a bezbariérové chodníky IV. etapa, křižovatka
I/3 a II/508 – od ulice K Rybníku k ulici Na Stráni. SFDI sice
již nevypsal druhé červnové kolo výzev pro podávání
žádostí o dotaci, to však nevadí, neboť teprve nyní jsme
získali všechna potřebná kladná stanoviska pro podání
žádosti o stavební povolení.
Výstavba víceúčelového domu Hlavní 5 – již jsme
obdrželi souhlas s odstraněním stavby a zároveň
projektanti dokončili dokumentaci pro sloučené územní
rozhodnutí a stavební povolení - sběr stanovisek právě
začal.
Výstavba inženýrských sítí Na Hůře pro 45 RD – práce
zdárně pokračují. V minulém týdnu se podařil husarský
kousek, a to celkem 116 m dlouhý podvrt v hrázi Štičího
rybníka pro tlakovou kanalizaci. Tím vzniká prostor pro
zamýšlenou revitalizaci tohoto prostoru - cesta, lavičky,
zeleň, mobiliář, možná 2 lampy VO, u smutečních vrb pak
instalace workoutových sestav pro mladé i dospělé.

EXIT 21

Odpadové
hospodářství,
opravený
harmonogram svozu černých popelnic
V lednovém Exitu 1/2017 se vloudil tiskový šotek –
v tabulce pro měsíční svozy jsou od června uvedena
špatná data! V odkazu na webu jsou sice správná,
Marius Pedersen také jezdí pravidelně, ale uznáváme, že
mohl nastat mírný zmatek. Až díky upozornění jsme si
toho všimli a tak si, prosím, vyměňte tabulky z lednic či
počítačů. Omlouváme se, v případě nesvezené
popelnice si přijďte na úřad pro pytel zdarma.
Komunál 2017 - čtvrtky, černé popelnice
měsíc

svoz 14-denní

svoz měsíční

červenec

13., 27.

13.

srpen

10., 24.

10.

září

7., 21.

7.

říjen

5., 19.

5.

listopad

2., 16., 30.

2., 30.

prosinec

14., 28.

28.

Upozornění - poznámky od Marius Pedersen:


Bioodpad jako vytříditelná složka nepatří do černých
popelnic – v případě nálezu bioodpadu nebudou tyto
nádoby svezeny. U nádoby nebo ve schránce bude
zanechán informativní lísteček.


Omluva za nevyvezený plast –
minulé pondělí byl svozový vůz
nezaviněně účastníkem těžké
nehody mezi Mnichovicemi a
Ondřejovem – střet s motorkáři

EKO-KOM – díky systému tříděného
sběru a následné recyklace obec
Mirošovice přispěla ke zlepšení
životního
prostředí a snížení
„uhlíkové stopy“.
Mirošovická
úspora činí
u emisí CO2
ekv. – 66,45 tun úspora energie –
1,73 mil. MJ.

Silnice II/508 (Hlavní) – a zde se už 2 roky snažíme o
zařazení této naší páteřní komunikace do plánu oprav
středočeských silnic. Při posledním jednání padl termín
letošní podzim. No, pakliže to nedopadne, v souběhu
s mosty to asi nebude.. Uvidíme tedy, jak se věci vyvinou.
Most přes D1 na Božkov – v reakci na náš dopis zadal
náměstek ministra dopravy Ing. Čoček pokyn gen.
řediteli ŘSD Ing. Kroupovi k zahájení příprav na
rekonstrukci předmětného mostu! Snad ani volby už
tento záměr nezhatí.

Strana 3 / 4 30. června 2017

EXIT 21

Závěrečná vyhodnocení akcí (ZVA) – po stanovených 5
letech doby udržitelnosti dotačních projektů Obnovy
veřejné zeleně a Modernizace Základní školy Mirošovice
jsme postupně v květnu a červnu obdrželi od
poskytovatelů dotací (SFŽP a ROP Střední Čechy) kladná
závěrečná vyhodnocení akcí. Stejně tak byly hodnoceny
projekty Pořízení zametacího stroje a Doplnění systému
nakládání s bioodpady.

Česká pošta - v únorovém Exitu jsme
zveřejnili informaci o nouzovém provozním režimu
senohrabské pošty – v důsledku personálních i
organizačních nedostatků. Pro přetrvávající problémy
byla celá mirošovická agenda přeložena do pošty
Mnichovice a již přes měsíc lze tuto změnu pozorovat.
Na obcí vyvolaných jednáních jsme byli opakovaně
ujištěni, že provizórium skončilo, že výpadky by již
neměly nastávat. Se svolením vedoucí mnichovické
pošty paní Matoušové uveřejňujme její pracovní
telefonní číslo (734 878 382) pro případné řešení.

ČEZ Distribuce oznamuje: z důvodů revizí, přeložky
sloupů a budování v lokalitě Na Hůře dojde v červenci
4x k přerušení dodávky elektrické energie.
1. úterý 4.7. od 7.30 - 17.30: ul. Na Vrchách
2. čtvrtek 13.7. od 7.30 - 15.30: ul. Hlavní, K Rybníku
3. úterý 25.7. od 7.30 - 17.30: ul. Hlavní, K Rybníku,
Ke Hřišti, Ke Mlejnu, Na Vrchách, Pod Jiřím,
Senohrabská, Svahová.
4. čtvrtek 27.7. od 7.30 - 17.30: ul. Hlavní, K Rybníku,
Ke Hřišti, Ke Mlejnu, Na Vrchách, Pod Jiřím,
Senohrabská, Svahová.
 Konkrétní popisná čísla domů na webu obce!

Dětské hřiště u obecního úřadu

Dětské hřiště – na základě výsledků revizní zprávy o
stavu obecních sportovišť byla provedena přestavba
dětského hřiště Na Ohradě. Hřiště s novými
prolézačkami a houpačkami je již v provozu. Velké
uznání si zaslouží celá pracovní skupina, která zdarma ve
svém volném čase pod vedením naší paní správkyně Jany
Pechové odvedla skvělou práci – poděkování patří
pánům Václavu Buriánkovi, Jiřímu Lerchovi, Jiřímu
Pecháčkovi, Zdeňkovi Pechovi a Michalu Růžičkovi.!

Různé – jednou větou






Děkuji kolektivům naší mateřské a základní školy a
školní jídelny za uplynulý školní rok – moc si vážím
jejich náročné a zodpovědné práce
Obecní multikára slaví 15 let – má za sebou další
úspěšnou technickou prohlídku vč. emisí!
SMS InfoKanál – kdo ještě není v databázi, nahlaste
nám Vaše číslo pro zasílání zpráv
EXIT 7-8/2017 cca v půli srpna
Pěkné klidné prázdniny a dovolené!
„Neberte si dovolenou! Jaký to má smysl? Pokud si
potřebujete odpočinout od toho, co děláte, děláte asi
něco špatně. Miliardáři si nepotřebují odpočinout,
jejich práce je baví.“
(Donald Trump)
„Jsem přesvědčena, že žádná generace si nemůže vzít
dovolenou z dějin“
(Bernice Tannenbaumová)
S pozdravem MUDr. Tomáš Zvěřina, starosta obce
Mirošovice

