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EXIT 21

Vážení spoluobčané,

EVA KOFNOVCOVÁ - HORSKÁ KOLA
PRODEJ – SERVIS - MIROŠOVICE
Nová sezóna začíná.
Skladem kola pro děti zn. AUTHOR se slevou.
Ostatní veškerý sortiment
zn. AUTHOR včetně kol objednáváme on-line.
Dodání včetně smontování a seřízení
do tří pracovních dnů.
Doprodej starších kol se slevou.
Možnost objednání i jiných značek.
Pokud již kolo máte, a uvažujete o servisu, pak
připomínám,
že kola u nás zakoupená mají přednost a slevu na servis

30 %!!!
Více na www.horska-kola-mirosovice0.webnode.com
Přijďte, těšíme se na vás.
Prodejní doba od dubna do září:
st – pá 14.00 – 18.00 a so celý den 9.00 – 18.00.
Polední přestávka 12.00 – 13.00.
Telefon 602972861, e-mail: horskakola.ek@centrum.cz

Gigový internet v Mirošovicích od
Allstar Net
Mirošovice zažívají další zásadní zlom v kvalitě
připojení k internetu. Místní poskytovatel Allstar Net
přivedl do obce internet o rychlosti gigabit, tedy 1000
Mbps.
„Ke zrychlení v Mirošovicích jsme využili novou
optickou linku z Prahy a profesionální spoje ve vysokých
frekvencích. Aktuálně máme kapacitu jednoho gigabitu
na pěti vysílačích v Mirošovicích a všude tam, kde máme
zákazníky na optice,“ popsal Zdeněk Polách, ředitel
Allstar Netu.
Allstar Net dnes v Mirošovicích nabízí nejvyšší
rychlosti připojení k internetu při zachování nejvyšší
možné kvality. Za 333 Kč nabízí neomezený internet
přes bezdrát, ve vybraných lokalitách jsou k dispozici
optické přípojky s garantovanými tarify až do rychlosti
1000 / 1000 Mbps. Součástí nabídky je i vysílání
televize. Bližší informace Vám ochotně poskytnou na
telefonu 733 788 883, v kanceláři na Hlavní 126
v Mirošovicích nebo je najdete na www.allstarnet.cz
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co (v nadsázce) v posledních dnech nejčastěji slýchám?
„odvoláváme, co jsme odvolali a slibujeme, co jsme
slíbili..“ – a skutečně si jako v Pyšné princezně hodně
často připadám, když zjišťuji alespoň přibližné termíny
odstranění nebo oprav mirošovických silničních mostů či
modernizace našeho úseku dálnice D1 (takové
nepodstatné věci, že..), když pátrám po solidní metodice
bláznivého opatření GDPR na samosprávy či výkladu
(dopadu) stavebního zákona pro obce nebo třeba když
hledám dotační možnosti a objevuji jejich specifika
(zpočátku jasná příležitost se ve sto a více stránkových
pokynech stává nejen nesrozumitelnou, ale hlavně
nedostupnou). Opravdu - české znamená složité, klikaté,
drbání se přes záda a rušení toho, co funguje. Přesto si
troufám říci, že perspektiva dalšího rozvoje obce
Mirošovice se nejeví vůbec špatně, naopak... (psáno
29.3.2018):
▪ Nádrž U Zvoničky se pěkně vylupuje, napouštění
začne do půlky dubna
▪ Od 4.4. pokračuje rekonstrukce povrchu Hlavní,
úsekové měření rychlosti od 1.6.
▪ Čistý Ladův kraj – čisté Mirošovice s opékáním buřtů
v neděli 15. dubna
▪ Pochod Krajinou barona Ringhoffera v sobotu 21.
dubna
▪ Demolice mostu na Senohraby by měla proběhnout
kolem 19.5.
▪ Zápis do mateřské školy se koná v sobotu 5. května

Zasedání zastupitelstva obce
Poprvé se letos sešli zastupitelé na veřejném zasedání v
úterý 13.3.2018 Kompletní zápis včetně komentáře
k jednotlivým bodům je uveřejněn na webu obce.
Z usnesení – zastupitelstvo obce schválilo a projednalo:
✓ Rozpočtové opatření (RO) 6/2017 a 1/2018
✓ Hospodářské výsledky příspěvkových organizací MŠ a
ZŠ Mirošovice v roce 2017 a převod jejich kladného
výsledku do fondů odměn a fondu rezervního
✓ Nový název ulice „Na Hůře“

✓ 2 veřejnoprávní smlouvy s obcí Senohraby – plnění
úkolů požární ochrany a provozování veřejného
pohřebiště
✓ 2 smlouvy o dílo - na odbahnění požární nádrže (firma
Šindler) a na projektovou dokumentaci zkapacitnění
ČOV a rozšíření vodovodní a kanalizační sítě
(RECPROJEKT)
✓ Dodatek č. 5 k nájemní smlouvě o užívání mostu přes
dálnici D1 (Czech Outdoor)
✓ Prodeje 2 obecních pozemků
✓ 3 smlouvy o uzavření věcných břemen – služebnosti

Poznámky:
• Smluvní 10-letá spolupráce s obcí Senohraby – byla
podepsána na dvou nyní již souvisejících úsecích
činnosti.
Obec
Senohraby
provozuje
poloprofesionální jednotku hasičů (JPO II/A), ale
nemá vlastní pohřebiště – cca 120 senohrabských
hrobů se nachází na mirošovickém hřbitově. Navíc
zde přetrvává spoluúčastnický dluh za výstavbu
hřbitovní zdi - a tak si budeme vzájemně pomáhat po
dobu 10 let za stejný roční poplatek 50 tis. Kč.
• Zhotovitelem díla „Mirošovice, vodní nádrž U
Zvoničky – odbahnění, stavební úpravy“ se ve
výběrovém řízení stala firma Šindler s.r.o. za cenu
1,37 mil. Kč bez DPH.
• Zhotovitelem projektové dokumentace pro stavební
povolení na akci Mirošovice – intenzifikace ČOV a
rozšíření vodovodní a kanalizační sítě vč. související
inženýrské činnosti bude na základě poptávkového
řízení firma RECPROJEKT za cenu 495 tis. Kč bez DPH.
• Dodatkem č. 5 byla o 5 let prodloužena nájemní
smlouva na provoz reklamy na dálničním mostě na
Božkov – v důsledku známých legislativních úprav je
nucena firma Czech Outdoor zásadně omezit svou
činnost, u dálničních mostů se jedná o snížení plochy
na max. 1/3. Přesto se díky dlouhodobé spolupráci
podařilo roční nájem ve výši 230 tis. Kč bez DPH
smluvně udržet až do roku 2027.
• Nová ulice „Na Hůře“ – logicky se nabízel stejný název
jako celá stavební lokalita u Štičího rybníka, nesoucí
označení takto i katastrálně.
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Z projektů 2018 – 22. Vodní nádrž před dokončením, budeme
znát termíny sběru dotačních žádostí pro cyklostezku a
parkoviště, na scéně je projekt sběrného místa
Vodní nádrž U Zvoničky – navzdory nepřízni počasí (nebo
právě proto) práce postupují a dílo se daří. A líbí se nám.
Stabilizační gabionová zeď je hotová, dláždění břehů s umělým
poloostrůvkem se také blíží ke konci, vtokový objekt byl
kompletně přebudován včetně provedení oprav zborceného
odvodnění z ulice Hlavní. Zbývá dodělat přední stranu
s požerákem a revizním odtokem, vstupní schody a prohloubit
dno pro výlov. Až je škoda, že téměř vše - celá efektní dřina bude ukryta pod vodou. Napouštění nádrže je plánováno
kolem 15. dubna.
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Rekonstrukce ulice Hlavní pokračuje, úsekové
měření rychlosti, most na Senohraby půjde
k zemi v květnu

Oprava povrchu silice II/508 (Hlavní) – v rozsahu od benzínové
stanice až k již hotovému IV. úseku za místní komunikací Ke
Hradu bude probíhat ve dvou fázích (I. a III. úsek současně).
• 1. fáze od 4.4. do 11.4. (I. úsek = most přes I/3 bude
uzavřen, objížďka do Mirošovic přes Senohraby,
z Mirošovic přes Mnichovice. III. úsek bude průjezdný –
řízen semafory.
• 2. fáze od 11.4. do 18.4. (II. úsek = objížďka nebude,
opravovat se bude po půlkách vozovky
Úsekové měření rychlosti – je to tu. Společný projekt několika
vybraných obcí a města Říčany se dočkal realizace. Rozmístění
měřících technologií (radar U Zvoničky a Spojovací) bude
probíhat již během rekonstrukce silnice, referenční čáry a
samotné softwarové nastavení samozřejmě po ukončení.
Zkušební testování v dubnu a květnu, ostrý provoz lze
předpokládat od 1.6.
Připomínáme – monitoring:
• úsekové měření rychlosti a okamžité rychlosti –
oboustranně
• detekce nákladních vozidel
• přestupky budou přenášeny do Říčan na policii a odtud na
přestupkové oddělení MÚ

Revitalizace centra obce – terénní úpravy kolem nádrže začaly,
už nyní jsme mohli vrátit nemalou část sedimentu, na který
bude dále navezena jemná půda. V dubnu a květnu by
zahradníci měli dokončit stezku od lávky, provést další výsadby
stromů a keřů, přibydou lavičky, snad se podaří v parčíku
zbudovat slibované pétanque hřiště a další.
Cyklostezka Mirošovice - Mnichovice kolem Božkovského
jezírka, Parkoviště P+R – oba projekty jsou z dílny z ITI a IROP
(integrovaný operační program), jejichž orgány zasedaly teď
28. 3. a oznámí termíny vypsání výzev a tedy i projektových
specifik. Nicméně platí - letos projekt, stavební řízení, podání
žádostí, příští rok možná realizace.
Intenzifikace ČOV a rozšíření vodovodní a kanalizační sítě
(lokality Na Vrchách, Karlín) – zahájení projekční činnosti pro
získání stavebního povolení, dotační výzvy snad 6-7/2018.
Víceúčelový dům Hlavní 5 – proluka po odstranění domu bude
upravena a jednoduše oplocena. Také z IROPu se objevují
nějaké přívětivé dotační možnosti, ale zatím jen na poli
sociálních bytů, uvidíme.
Sběrné místo – výzva bude vypsána z programu OPŽP (životní
prostředí) a uznatelné výdaje by mohly být poskytnuty na
zpevněnou plochu, oplocení, kamerový systém, apod.
Nejedná se tedy o sběrný dvůr, ale úpravu („zkulturnění“)
stávajících míst (tedy právě náš Karlín pod mostem!).

Most III/3352 na hřbitov, Senohraby – zde platí nejvíc
průpovídka z úvodu, osud mostu se stále vyvíjí a nikdo není
schopen podat validní informaci. A přitom stavební povolení
na demolici i stavbu nového mostu je vydáno včetně nabytí
právní moci. Výběrové řízení na zhotovitele však stále vázne až jsou zmeškány vhodné termíny na zajištění objížděk
nutných při provádění demolice, kdy bude opět na minimálně
12 hodin uzavřena silnice I/3. Nakonec jsem nejčerstvější
informaci získal přímo od ředitele KSÚS, který mně sdělil, že
most by měl být odstraněn o víkendu 18. - 20.5.2018 a
navazovat bude stavba nového – aby se vše letos do konce
roku stihlo, jak jsme si přáli a bylo naší podmínkou. Tak
výborně, to bereme.
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Modernizace dálnice D1 – úsek Mirošovice - Hvězdonice (21.
– 29. km) – zde jsem obdržel z ŘSD informaci očekávanou –
Děti Země realizaci tohoto úseku „zazdili“, stavět se začne
možná koncem roku 2018, spíše však v roce 2019 a tedy i most
na Mnichovice bude odstraněn nejdříve na jaře 2019 (a do
konce roku postaven nový).
Most D1-024 na Božkov – po podpisu smlouvy s ŘSD o
spolupráci ve věci rekonstrukce tohoto přemostění zasedala
začátkem března Centrální komise při ministerstvu dopravy,
kde byly odsouhlaseny finanční prostředky na přípravu akce a
realizaci. To tedy vypadá také nadějně, odhad rok 2020.
Tak to tak asi mělo být, koordinačně to vychází - každý rok nás
tedy zřejmě čeká jeden most.

„Čisté Mirošovice – čistý Ladův kraj“
neděle 15. 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 15.4. v 9.00 hodin
před Obecním úřadem Mirošovice - aby mohli přijít třeba i
dětští fotbalisté.
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Zápis do Mateřské školy Mirošovice 2018/2019
sobota 5. května od 9.00 hodin
Vážení rodiče,
v sobotu dne 5. května 2018 se od 09:00 – 10:00 hodin koná
v Mateřské škole Mirošovice zápis dětí. S sebou: OP, rodný list
a očkovací průkaz dítěte. Zákonný zástupce dítěte obdrží
registrační číslo, přihlášku do mateřské školy a vyplní vstupní
dotazník.
Všechny potřebné informace Vám rády odpovíme osobně.
Společně s dětmi se seznámíte s prostory a vybavením mateřské
školy. Děti si společně pohrají…
Náhradní termín lze domluvit předem na čísle: 603 997 675
Všechny žádosti budou posuzovány podle stanovených kritérií:
1. Dítě s povinným vzděláváním („předškolák“)
2. Dítě s povinným vzděláváním („předškolák“) s trvalým
pobytem v obci
3. Dítě, které před začátkem školního roku 2018/2019
dosáhne 4 let věku s trvalým pobytem v obci (pořadí
přijatých určeno podle věku k 31.8.2018)
3.a/Děti samoživitelky s trvalým pobytem v obci
4. Ostatní dle věku (od nejstarších po nejmladší tj. děti, které
dovršily věk 3 let k 31.8.2018)
Těšíme se na Vás!
Bc. Anetta Šachová a Hana Hanzlová

Psi v obci

Zde jako vždy obdržíte igelitové pytle, rukavice a mapku. Ještě
bližší informace v den na místě. Celá akce je podporována
společností Maruis Pedersen (kontejner 11m3) a Ekocentrem
Říčany. Ukončení je i tentokrát plánováno do cca 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.

Jen krátce k této problematice. V obecní databázi máme
téměř 200 psů (evidujeme číslo známky, plemeno, pohlaví a
jméno psa, adresu a kontakt na majitele). Díky tomu cca 2x do
měsíce i za využití obecního kotce vracíme psa domů. Přesto
tomu tak není vždy, opět tedy apelujeme na samozřejmé
povinnosti – každý pes musí mít obojek a známku. Kontrolujte
si díry v plotě, pakliže je pes rváč, mějte ho na vodítku. O psích
exkrementech (a odpadkových koších s pytlíky) jsme
několikrát psali.

Různé – jednou větou
•

„Krajinou barona Ringhoffera“

•

sobota 21. dubna v 9.30 hodin

•
•

Už 13. putování - tradiční jarní turistický pochod na kole i
pěšky – v sobotu 21.4.2018 od 9.30 hodin na nádraží.
V Mirošovicích slavnostní start i s koláčky od našich Baráčníků,
v Popovicích křest kůzlat a prohlídka pivovaru, v Kamenici Vás
pak opět čeká i 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.

„Mirošovice v divadle“
Divadlo U Hasičů – úterý 24. dubna v 19.00 hodin,
„Nebyla to pátá, byla to devátá“
Tak podruhé – v důsledku chřipkové epidemie muselo být
březnové představení přeloženo. Vše jinak zůstává
nezměněno, uvidíme: R. Hrušínského, J. Švandovou a J. Cardu.

•

Poděkování našim pánům za bedlivý dohled nad
posledními sněhovými přeháňkami a brzké ranní úklidy
komunikací. Nyní nastane jarní zametání.
První svozový den bioodpadu proběhne v úterý 17.4. a
pak každé úterý až do 13.11.
Krajský audit hospodaření obce za rok 2017 - bez výhrad
Správce veřejného osvětlení p. Burcev opět rychle
odstranil skryté přerušení vedení v ulici Na Lipce – bravo!
V rámci kontroly
IZS (Integrovaný
záchranný systém)
proběhly revize
obecního rozhlasu,
za rušení se
omlouváme

„Jestli březen kožich stáhl,
duben by rád po něm sáhl .“
„Pes je chlupaté slunce našich ponurých dnů“
Radkin Honzák
S pozdravem MUDr. Tomáš Zvěřina, starosta obce Mirošovice

