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Různé – jednou větou

SK Mirošovice

•

Ke Hřišti 278,
251 66 Mirošovice

•
•
•
•
•

Opatření obecné povahy – OŽP Říčany vyhlásil zákaz odběru
povrchových vod!
Pozor na zloděje, kradou i v noci, když si větráte a spíte!
Pozor také na falešné podomní obchodníky s elektřinou a plynem!
Do školní kuchyně byl zakoupen nový robot – dobrou chuť!
EKO-KOM hlásí, že Mirošovice odevzdaly v roce 2017 celkem 75 tun
separovaného odpadu, čímž dosáhly úspory energie ve výši 1,9 MJ!
ČD se po urgenci starají o svůj pozemek – začaly sekat zeleň u
nádraží.

“Socialismus, komunismus nebo jakákoli diktatura,
nemá lidskou tvář.
Dubček mě svým něžným úsměvem nezmátl”
Eliška Balzerová.
„Teplé a suché léto přivádí za sebou mírný podzimek, tuhou
zimu a nejlepší víno“
S pozdravem MUDr. Tomáš Zvěřina, starosta obce Mirošovice

Zájezd s Baráčníky
Sdružená Obec Baráčníků Mirošovice Vás srdečně zve na autobusový
zájezd do závodu Bohemia sekt s ochutnávkou jejich produktů dne
13.10.2018 (sobota). Odjezd od autobusové zastávky (u prodejny
potravin) v 8:00, návrat mezi 16-17:00 hod. Vstupné na prohlídku 220 Kč.
Přihlášky podávejte telefonicky nebo emailem na tel: 728 550 662,
email: tselichova@gmail.com
Těšíme se na Vás Tereza Šelichová

Pořádá:
FOTBALOVÝ NÁBOR
Pro dívky a chlapce ročník:
2008, 2009, 2010, 2011 a 2012.
Nabízíme:
Odborný dohled kvalifikovaných trenérů
Kvalitní tréninkové zázemí
Travnaté hřiště na špičkové úrovni
Využití umělé trávy s osvětlením
Tělocvičnu pro zimní přípravu
Rádi vás přivítáme ve čtvrtek 13. a 20. 9.2018 od
18.00 hod. na našem hřišti, bližší informace podají
oba trenéři:
František Vokatý
(trenér mládeže, 2010 – 2012) – tel. 603 285 659
Ondřej Klíma
(trenér mládeže, 2008 - 2009) – tel. 602 804 821
...dále nabízíme

Pronájem restaurace
Fotbalový klub SK Mirošovice nabízí k pronájmu
restauraci U Hřiště.
Bližší informace na telefonu 702 056 484.

Mirošovice se dočkaly nového rychlého internetu
První zkušenosti a měření rychlosti
O možnosti připojení k rychlému a stabilnímu internetu „po drátech“,
které provozuje firma Cetin a.s. (dříve O2) již víte z minulého čísla Exitu
06/2018. Tento typ připojení k internetu v naší obci nabízí společnost
AIM zastoupená Jakubem Jánským.
Jelikož celý život pracuji v IT, byl jsem firmou Aim požádán o otestování
funkčnosti, rychlosti a kvality přenosu na mé domovské lince. První, co
vlastně umožňovalo vůbec začít testovat, bylo to, že jsem si po odpojení
O2 čísla neodstřihl telefonní kabel, který mi vedl do domu. Na tomto
kabelu mi během jednoho dne technik od CETINu zřídil novou linku a zde
uvádím naměřené průměrné údaje o rychlosti připojení. S tím, že linka
byla po celou bobu měření (od konce června) permanentně zatížena 4x
počítačem a Set top boxem na sledování internetové TV KUKI.
Průměrné naměřené údaje:
76.8 Mbps stahování (download),
9.2 Mbps odesílání (upload)
Na závěr jednoduše shrnu, že internet po pevné lince je stabilní, velmi
rychlý, a proto komfortní pro prohlížení webu, sledování TV a stahování
souborů. Trochu nedostatky vidím jen v jeho asynchronnosti, např. při
odesílání větších souborů, nebo připojení do práce přes VPN. Jestli se
chcete dovědět, jaké rychlosti se dá dosáhnout na vaší lince stačí zdarma
zavolat: 800 880 920, nebo se podívat: www.aimzrychluje.cz/mirosovice
Pro Vás otestoval zastupitel obce: Ing. Radek Lhocký
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Vážení spoluobčané,
letošní prázdninový čas, který nyní vstupuje do své
poslední čtvrtiny, je především ve znamení sucha a
kolabující dopravy. Horké léto snad jednou skončí a
třeba zaprší i v Mirošovicích, oprava dálnice k nám
naopak od podzimu doslova vpadne – měla by totiž začít
o rok zpožděná modernizace dálničního úseku 21. - 29.
km, která s sebou přinese nejen přestavby našich dvou
dálničních mostů a vše s tím související, ale asi určitě
k nám posune fronty aut ze současného 16. kilometru.
Do toho snad konečně zasáhne vyhlížená realizace
mostu na hřbitov a možná i rekonstrukce vjezdových
ramp na tuto I/3., tzv. „brejlí“. Ze silničářské
problematiky ještě poznamenávám, že úsekové radary
už přes měsíc měří a místní komunikace Ke Hradu
přestala díky novému asfaltu prášit. To se však nedá říci
o všudypřítomné vyprahlé zemi – a tak jsme tomu
paradoxně trochu přidali a v parčíku U Zvoničky
zbudovali písčité pétanque hřiště.
Na hřbitově je před dokončením nová cestička ke studni
a proběhl zde „audit“ konví i číslování hrobů. Se
společností Marius Pedersen připravujeme další
zlepšení likvidace odpadu (plast a papír do svých nádob
na webu byla spuštěna nová anketa) a také jako všude i
náš lesní hospodář bojuje s kůrovcem.
A začátkem října už čekají komunální i senátní volby – a
tak je zde kromě metodiky i prostor pro ohlédnutí a
zhodnocení - jako milý impuls do dalšího období dorazila
skvělá zpráva ze SFDI – obdrželi jsme 85%-ní dotaci na
výstavbu IV. etapy chodníků!
A symbolicky se k tragickému 50. výročí srpna 1968
podařilo zajistit vstupenky na divadelní přestavení
Hraběnka. A více.. (psáno 16.8.2018):
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Komunální a senátní volby 5. – 6. října, metodika č. 1
Most přes I/3 a modernizace D1 – asi od září
Chodníky k SSÚD – od jara 2019
Revitalizace parku U Zvoničky před dokončením
Přejete si mít doma nádoby na plast nebo papír?
Do Divadla Palace v úterý 27.11. - „Hraběnka“
Pozor na zloděje a falešné energetiky!

Komunální a senátní volby 2018
metodika č. 1
Termín pro volby do zastupitelstev obcí a měst byl
oznámen na dny 5. a 6. října a současně byly vyhlášeny
volby do 1/3 Senátu Parlamentu ČR (1. kolo), které se
tentokrát týkají i Mirošovic. Nové zastupitelstvo obce
Mirošovice bude opět 9-členné. Obecní úřad vede stálý
seznam voličů pro trvale hlášené občany – každý občan
si může na obecním úřadě ověřit, zda je v něm zapsán.
Podrobná metodika č. 2 - v příštím zářijovém Exitu 21.

Mirošovice 2014 – 2018
Před komunálními volbami na nové volební období do
roku 2022 je čas pro stručné posouzení a bilancování
uplynulých čtyř let. Při probírání se výtisky Exitu od
10/2014 – 8/2018 mám dobrý pocit, lze konstatovat, že
i toto období bylo úspěšné, mnohé se podařilo a
můžeme být na svou práci hrdi:

2014 – 2018:
– Dopravně bezpečnostní úpravy na silnicích Hlavní a
Senohrabská, tj. chodníky 2. a 3. etapa

– Pokládka IS (vodovod, kanalizace, veřejné osvětlení)
v ulici Ke Hradu. Nyní je na obě tyto sítě napojeno
přes 95 % všech domácností v obci, proběhly opravy
vpustí a poklopů, stavěly se nové úseky dešťové
kanalizace
– Výstavba hřbitovní zdi
– Pořízení zametacího stroje (vč. dokoupení
příslušenství - sypač, radlice) a štěpkovače,
kontejnerů a kompostérů pro likvidaci bioodpadu,
hnědé popelnice do domácností, smluvní zajištění
kompostárny Struhařov
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– Odstranění havarijního domu Hlavní 5, kompletní
připravenost projektu víceúčelového domu
– Realizace streetworkoutového hřiště u rybníka
– Rekonstrukce místních komunikací (MK) Pod Ježovem a Ke
Hradu – všechny obecní komunikace jsou opatřeny
asfaltovým povrchem, opravy a údržba MK a jejich
zaktualizovaný pasport, zpomalovací prahy, dopravní
značení
– Odbahnění nádrže a revitalizace parku U Zvoničky
– Nový mobiliář (lavičky, koše, pytlíky na psí exkrementy),
ochranné síťové zábrany hřišť, výdejní automat na
výhodné vlakové jízdenky, psí kotec (záchrana celkem 9
psů), garáže v Karlíně..
– Ve spolupráci se Středočeským krajem zajištění
rekonstrukce povrchu silnice Hlavní a mostku přes Kunický
potok, s ŘSD součinnost při úpravě silnice I/3 na systém
2+1 a při výstavbě nájezdů na D1 u Hrusic
– Finanční podíl obce a účast při rekonstrukci vodovodního
přivaděče Javorník – Benešov
– Schválen povodňový plán, lesní hospodářský plán, nový
územní plán snad před dokončením
– 15 divadelních návštěv, 8 nových obecně závazných
vyhlášek, 44 výtisků Exitu 21..
Vedle těchto zrealizovaných projektů jsou zde pravidelné akce
Ladova kraje (Čistý LK a pochod barona Ringhoffera), čtvrtletní
odpadové víkendy a čím dál náročnější odpadové
hospodářství, kácení dřevin, pravidelná letní a zimní údržba
komunikací, sportovního areálu, veřejného osvětlení, revize
hřišť. S Mnichovicemi je smluvně zajištěn do roku 2030 školský
obvod a také funguje pečovatelská služba, se Senohraby byly
podepsány 10 leté smlouvy o spolupráci (společný hřbitov,
jednotka hasičů). Proběhla náročná digitalizace katastru.
Velmi dobře za obecní finanční podpory pracují Baráčníci
(výlety, obnovení tradice vítání občánků), fotbalisté a MC
Čolek, paní správkyně Pechová a Semerádová se pečlivě starají
o sportovní areál, resp. školní tělocvičnou halu.

Konkrétní čísla:
• Stav obecní pokladny:
rok 2014 na účtu
12,5 mil. Kč
rok 2018 na účtu
27,3 mil. Kč

(obec bez dluhu)
(obec bez dluhu)

• V období 2014–18 bylo celkem investováno do obce přes
45 mil. Kč, z toho naše vlastní projekty činily 25,5 mil
(dotačními tituly jsme získali a přispěli 13,5 mil. Kč, obecní
finanční spoluúčast (= vlastní zdroje) činila 12 mil. Kč).
Velké poděkování patří zastupitelům obce a lidem (obzvláště
pak celé naší pracovní četě, jediné zaměstnankyni úřadu paní
Ing. Mimrové a ředitelkám obou škol), kteří nám pomáhali a
věříme, že stále budou. Právě tato výborná spolupráce a
porozumění zásadně ovlivňuje nejen konečný výsledek práce,
ale dodává chuť a elán nejen pracovat, ale stále něco vymýšlet
a zdokonalovat.
V ostrém kontrastu s tím pak stálo konání zastupitele Jedličky
(při psaní slova zastupitel mi odmítá klávesnice psát!), jehož
jedinou činností bylo psaní lživých podnětů a jejich zasílání na
všechny možné orgány a instituce v republice (ministerstva,
státní fondy, Středočeský kraj, MÚ Říčany, Policie ČR, soudy,
úřad pro ochranu hospodářské soutěže, inspekce ŽP, finanční
a stavební úřad, sousední obce, aj..) – s cílem očernit, pomluvit
obec, kriminalizovat zastupitele a starostu.

Bylo rozesláno přes 70 takových udání, tj. více než 1 měsíčně.
Nelze vyčíslit počet ztracených hodin a obecních peněz. Sami
úředníci nám pak při jednání sdělovali, že se ještě nesetkali
s někým takovým, kdo by je vyzýval, aby obci neposkytovali
dotace a přidělené finance jí odebrali..! K dokreslení
charakteru pana J. - jako jediný v obci neplatil včas poplatek za
známku na popelnici – k úhradě došlo, až když obdržel
platební výměr, potvrzený Středočeským krajem.
Revitalizace obce U Zvoničky – pétanque
dokončením, poničené parkoviště

hřiště před

Revitalizace obce – v parku u Zvoničky byly dosázeny okrasné
květiny, které někdo vyloupl a ukradl, uprostřed plochy začala
výstavba hřiště na hru pétangue (také boccia - "bočča").
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Intenzifikace ČOV a rozšíření vodovodní a kanalizační sítě
(lokality Na Vrchách, Karlín) – projektová dokumentace pro
stavební povolení je hotová, všechna potřebná stanoviska
jsou vydaná, na říčanský vodoprávní úřad bude podána žádost
o SP. Podzimní dotační výzvy bychom tak měli stihnout,
otázkou je výše možných příspěvků, podporovány (z 60 %)
jsou jen oblasti s trvale bydlícími obyvateli. Prioritou je
zkapacitnění ČOV na 1900 EO. I zde snad zahájení prací ještě
v roce 2019.
Cyklostezka Mirošovice - Mnichovice kolem Božkovského
jezírka – projektová dokumentace je hotová včetně všech
vyjádření dotčených orgánů. Zatím pomalu se daří získávat to
nejdůležitější – souhlasy vlastníků pozemků, přes které stezka
vede - je jich 35..

Mosty, dálnice, úsekové měření rychlosti

Přestože se pétanque dá hrát téměř každém povrchu o různé
rozloze, vznikne zde téměř profesionální hřiště s oficiálními
rozměry 4x15 m a dle doporučovaného postupu výstavby
Českou asociací pétanque klubů. Hezký a zajímavý mail jsme
obdrželi od fandů cvrnkání kuliček (i ti mají Český kuličkový
svaz) s nápadem zbudovat na hřišti jeden zakrývací důlek. Tak,
asi proč ne.
Vyvrácené parkovací dorazy – hned 3 ks těchto funkčních i
esteticky vhodných zarážek někdo vyvrátil a ujel! Obnovíme
v rámci avizovaného zářijového doplnění dopravního značení
v obci (zpomalovací prahy, síťové zábrany na hřištích, aj.)

Z projektů 2018 - 22
Bezpečné a bezbariérové chodníky IV. etapa, křižovatka I/3 a
II/508 – výbor Státního fondu dopravní infastruktury schválil
naši žádost o poskytnutí finančních prostředků i pro tuto již
poslední 4. část výstavby chodníků podél krajských
komunikací! Podařilo se tedy opět uspět v nemalé konkurenci
podaných projektů – na akci obdržíme 85 %-ní dotaci, tj. 3,08
mil. Kč. Stavba bude zahájena na jaře 2019, což je i vhodné
vzhledem k nutné koordinaci s probíhající rekonstrukcí
střediska SSÚD.
Parkoviště P+R – zakoupený pozemek u dálnice pod nádražím
byl zaměřen a vytyčen vč. zpracování polohopisu a výškopisu,
ing. Pecka již zhotovil projekt pro sloučené územní a stavební
řízení, rozběhla se inženýrská činnost. Zatím to vypadá na
celkovou kapacitu 75 míst (vč. invalidů a tzv. minutových
stání – K+R). Pamatováno je i na kola (B+R).

Most III/3352 na hřbitov – výstavba – nejaktuálnější zpráva od
vedoucího mostních techniků KSÚS z 15.8. říká, že Radou
Středočeského kraje byl 6.8. odsouhlasen zhotovitel, do 14 dní
by měla být podepsána smlouva o dílo a do 10 dnů na to
proběhne předání staveniště. Po přípravných pracích (DIO,
DSP) by se mohlo začátkem října kopnout. Tedy je sice jasné,
že do konce roku 2018 asi hotový most stát nebude, ale bude
zahájeno.
Modernizace dálnice D1, mosty na Mnichovice a Božkov –
dálniční úsek 21. – 29. km. by se měl letos začít opravovat.
Informovali nás o tom zástupci vysoutěženého zhotovitele,
kterým bude společnost EUROVIA. Bourání mostu na
Mnichovice by mělo začít na jaře 2019, stejně tak údajně
rekonstrukce mostu na Božkov. Příští týden však bude
probíhat větší koordinační jednání na ŘSD, tedy v zářijovém
Exitu přineseme více ověřených informací.
Úsekové měření rychlosti – bylo ostře spuštěno v půlce
července, povolená rychlost 50 km/h. Zatím nemáme
k dispozici žádné první výstupy, porouchaný rozvaděč byl
vyměněn.

Nový povrch v ulici Ke hradu, hřbitovní
cestička ke studni, čísla popisná k vyzvednutí
Ke Hradu – obyvatelé této ulice jsou neoficiálními vítězi
uplynulého volebního období! Od okamžiku, kdy byla hliněná
komunikace předána v roce 2015 (darována) obci, zde došlo
k zavedení hned tří IS – vodovodu, splaškové kanalizace i
veřejného osvětlení. A letos se dočkali i pokládky finálního
živičného povrchu. Tak pěkné žití. Ještě však někteří obdrží
vyúčtování za realizaci domovních vjezdů.
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Hřbitov – cesta, konve, nová čísla hrobů – cestička ke
studni je hotová, ještě přibude žulový podstavec pro
snazší plnění konví. Dojde k výměně konví, věříme, že
označené si nikdo neodnese… Záhadou zůstává číslování
hrobů, zase od roku 2014 zmizelo 33 čísel.

Čísla popisná – kdo si objednal za akční cenu 250,- Kč,
jsou k vyzvednutí.

„Mirošovice v divadle“
Divadlo Palace – úterý 27. listopadu v 19.00
hodin, „Hraběnka“
Jeden z největších českých dramatiků a scénáristů Jiří Hubač je
autorem filmu o síle lidského charakteru, o velikosti a
nezdolnosti člověka v soukolí českých dějin. Představitelkou
hraběnky v divadelní verzi je paní Eliška Balzerová. Dále
uvidíme D. Novotného, M. Etzlera, M. Delišovou aj. Režie P.
Hruška. A motto příběhu? - „oslavím své narozeniny i přes
nepřízeň osudu..“
Organizace: zájemci si mohou zakoupit lístek (3.- 8. ř.) na
obecním úřadě. Cena činí 350,- Kč.
Program úterý 27. listopadu
❖ 17.20 – 17.25 - sraz před Obecním úřadem Mirošovice
❖ 17.30 – 18.15 - odjezd a společná cesta autobusem
❖ 19.00 – 21.30 - divadelní představení
❖ 21.45 – 22.15 - odjezd po ukončení, návrat do Mirošovic
Adresa: Divadlo Palace, Václavské nám. 43, Praha 1, tel. 224
228 814, www.divadlopalace.cz

Anketa – možnost mít od 1.1.2019
doma nádoby také na plast a papír
Ve
spolupráci
se společností
Marius
Pedersen
zkoumáme možnost dalšího zlepšení způsobu likvidace
separovaného odpadu, tentokrát plastu a papíru. Nabízí se
rozmístit
do každé
domácnosti
žlutou i modrou
popelnici a vyprazdňovat ji 1x za měsíc. Pronájem nádoby
velikosti 240 l by byl zdarma, svoz by plně hradila obec
ze svého rozpočtu.
Otázka: líbilo by
se Vám
vlastnit doma
od 1.1.2019 vedle
černé
a hnědé
popelnice
ještě
další? Nebo Vám
stačí kontejnery
v obci? Hlasujte
na
obecním
webu!

