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EXIT 21

EVA KOFNOVCOVÁ
HORSKÁ KOLA - PRODEJ - SERVIS
MIROŠOVICE

VÁNOČNÍ SLEVA 10 %
(platí od 1. prosince do Vánoc)
Vybírat můžete z celého sortimentu zn. AUTHOR
s dodáním do 3 dnů.
Dárkové poukázky (500,-- a 1000,-- Kč)
Přijďte, těšíme se na Vás každou
sobotu dopoledne 9.00 – 12.00 hod.
Po domluvě na tel. 602972861, kdykoli podle Vás.

Vážení spoluobčané,

Ustavující zasedání nového zastupitelstva obce

„Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí,
že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce
Mirošovice a jejich občanů a řídit se Ústavou a zákony České
republiky“ – to je přesný text slibu, který na ustavujícím
zasedání Zastupitelstva obce Mirošovice dne 31.10.2018
podepsalo všech devět nových zastupitelů. Byl zvolen
starosta, místostarosta a výbory obce a přednesena vize
dalšího rozvoje obce v nacházejícím období do roku 2022. A
už celý listopad jsme v sídle Institutu plánování a rozvoje
v Praze na několika jednáních pracovních skupin IROP veřejně
prezentovali a obhajovali potřebu a připravenost našich dvou
velkých projektů (záchytné parkoviště P+R a cyklostezka do
Mnichovic) – a pocity máme dobré, že by to mohlo vyjít.. Také
se již uskutečnil první kontrolní den akce „Modernizace D1,
úsek 02 Mirošovice – Hvězdonice“, ale hlavně – byla zahájena
stavba nového mostu přes I/3 na Senohraby! Začne sice
nezbytným přerušením dodávky vody do celé obce (úterý
27.11), ale věříme, že tím bude ovlivnění chodu obce na
dlouhou dobu skončeno. V půlce prosince se dočkáme
rozvozu popelnic na papír a plast do domácností, proběhne
rozšířený sběrový víkend a před Vánocemi se ještě bude konat
veřejné zasedání s návrhem rozpočtu na rok 2019. No a Čapí
hnízdo ukázalo, že nikdy, nikdy nedosáhneme morálního dna,
nech si to všeci zapamatují.. Honební společenstvo Kunice pak
přináší informace a rady, jak na divoká prasata..
A více (psáno 23.11.2018):

Ve středu 31. října 2018 se konalo veřejné ustavující zasedání
nově zvoleného Zastupitelstva obce Mirošovice. Všichni
členové zastupitelstva složili slib a obdrželi osvědčení.
Kompletní zápis včetně komentáře k jednotlivým bodům je
uveřejněn na webu obce.
Zastupitelstvo schválilo a projednalo:
- volbu starosty
zvolen byl:
MUDr. Tomáš Zvěřina
volbu místostarosty
zvolen byl:
Michal Růžička
volbu předsedů
finančního výboru:
František Ducháček
kontrolního výboru:
Ing. Radek Lhocký
stavební komise a pro životní prostředí:
MUDr. Tomáš Zvěřina
-

-

-

Přejeme všem zákazníkům šťastné a veselé Vánoce
a hodně zdraví v roce 2019.

-

Silvestrovské oslavy.

-

V pondělí 31.12.2018 budou v Restauraci Na hřišti
Silvestrovské oslavy nového roku 2019
Vzhledem k omezenému počtu míst je rezervace
nutná, na tel: 727 806 037, nebo přímo v restauraci.
Vstup bude 300,-Kč na osobu. Během večera bude
zajištěno občerstvení – chlebíčky, pečená vepřová
kolena, žebra a na přípitek šampaňské.
Rezervaci a uhradit vstupné je potřeba do 28.12.
Těší se na vás nový mančaft restaurace Na hřišti
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-

členy finančního výboru jsou dále Jan Fojt a Václav Petrák,
kontrolního výboru Jiří Lerch a Mgr. Dagmar Pilousová,
stavební komise Václav Buriánek a Michal Růžička
uvolněným členům (starosta) a neuvolněným členům
zastupitelstva náleží měsíční odměny dle § 72 zákona o
obcích a nařízení vlády č. 318/2017 Sb., v platném znění
poděkování a udělení mimořádných odměn končícím
zastupitelům
rozpočtové opatření RO 4/2018
pověřeným zastupitelem pro pokračování v pořizování
územního plánu byl určen starosta obce
zástupci obce ve školské radě ZŠ Mirošovice byli zvoleni
zastupitelé Petrák a Růžička
prodej části (14 m2) obecního pozemku parc.č. 1922/19 –
celková cena 25 200,- Kč.
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení VB v ulici
Nová (elektro zařízení – ČEZ)

Poznámky:

▪ Nové zastupitelstvo bylo ustanoveno,
proběhla volba orgánů obce
▪ Oba velké územní projekty (ITI) mají šanci uspět
▪ Stavba mostu na Senohraby bude hotová v srpnu 2019
▪ Papír a plast do každé rodiny - rozvoz nádob se uskuteční
12. a 13.12.
▪ Vyhráli jsme spor s OŽP Říčany - Krajský úřad potvrdil naše
odvolání!
▪ Sběrový víkend s nebezpečným odpadem 7. a 8.12.

• Rozpočtové opatření – vyrovnané RO 4/2018 zahrnuje jen
příjmy a výdaje v souvislosti s volbami do zastupitelstev
obcí a senátu ve výši 45 000,- Kč.
• Prodej části obecního pozemku 1922/19 - v souvislosti
s napojováním budovy ČD (železniční zastávky
Mirošovice) na obecní kanalizační řad v ulici Hrusická bylo
při geodetickém vytyčování pozemku zjištěno, že část
pozemků (výměra 14 m2) ve vlastnictví ČD se ve
skutečnosti nachází již na obecní komunikaci (parc.č.
1922/19). SŽDC, státní organizace, zažádala o prodej této
části pozemku. Kupní cena byla určena znal. posudkem.
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Aktuality z velkých projektů
Parkoviště P+R – po třech uskutečněných jednáních
pracovních skupin Dopravních systémů a telematiky pro
čerpání prostředků z tzv. ESI fondů programu IROP - ITI
(Integrované Teritoriální Investice), kdy byl náš projekt
záchytného parkoviště pod nádražím (71 míst pro auta a 20
krytých pro kola) představován a obhajován, jsme se ve
výběrovém schvalovacím procesu posunuli do žebříčkových
míst pro přiznání dotace (90%, tj. 6 mil. Kč) – podáno bylo 12
středočeských projektů za celkem 263 mil. Kč, alokace je však
jen 153 mil. Kč. Vypadá to tedy zatím velmi nadějně,
samozřejmostí je ale naše připravenost – Stavební úřad
Mnichovice snad vydá do konce listopadu územní rozhodnutí
a ještě před Vánoci bychom chtěli zažádat Odbor dopravy
v Říčanech o stavební povolení.

Cyklostezka Mirošovice - Mnichovice kolem Božkovského
jezírka – platí něco podobného. Zde bojujeme v podobném
dotačním programu ITI (ale oblast Cyklodoprava) o
rekonstrukci stávající cyklotrasy do Mnichovic (dotace 90%, tj.
16 mil. Kč). Zde se sešlo celkem 12 projektů za 130 mil. Kč,
připraveno k rozdělení je však jen 59 mil. Kč. Zatím se
pohybujeme těsně nad výběrovou čarou.. Připraveni jsme územní rozhodnutí je vydané, o vypsání stavebního řízení
budeme také usilovat do konce roku.

EXIT 21

Nový územní plán (ÚP) – Krajský úřad Středočeského kraje,
odbor územního plánování a odbor životního prostředí, oba
tyto nadřízené odbory říčanským odborům vyhověly obci
Mirošovice v žádosti o přezkum Rozhodnutí OŽP Říčany a
souhlasí s vymezením zastavitelné plochy a dalším
zamýšleným rozvojem v lokalitě Na Stráni. Vnímáme to však
jako hořkou výhru, utrpěli jsme vítězství nad neuvěřitelnou
úřednickou zvůlí – zdržení procesu pořizování ÚP bylo téměř
dvouleté. Nyní tedy můžeme pokračovat – připravujeme
pokyny a podklady pro další stupeň, kterým snad bude už
veřejné projednávání územního plánu – cca 2/2019.
Nový most III/3352 na hřbitov, Senohraby – výstavba tedy
začala, konečně. Dva roky byl most zavřený, půl roku zbořený.
Zhotovitelem je společnost T.A.Q., která si staveniště od
investora (Středočeský kraj) převzala 12.11. Nejprve však bude
provedena nutná avizovaná přeložka hlavního vodovodního
řadu z vodojemu Peleška (v úterý 27.11. tak nepoteče v celé
obci voda), nacházejícího se v těsné blízkosti. Do 20.12., když
to počasí umožní, by měly být usazeny mikropiloty pro
budoucí základní beton a tím letošní práce asi skončí.
Harmonogram plánuje předání hotového mostu a kolaudaci
na konci srpna 2019.
Modernizace dálnice D1, mosty na Mnichovice a Božkov – na
1. KD se zástupci zhotovitele našeho úseku 02 (Exit 21 – Exit
29) společnosti EUROVIA a investora (ŘSD) bylo potvrzeno, že
hlavní práce budou zahájeny na jaře 2019 a potrvají do zimy
2020. Hvězdonická část ještě o rok déle. Auta na dálnici
pojedou jako jinde ve 2 zúžených pruzích. Most na Mnichovice
bude zbourán a znovu postaven během 7 měsíců cca v období
3-11/2019.
Rekonstrukce mostu na Božkov – už se zhotovuje projektová
dokumentace pro provádění stavby, realizace je plánována na
rok 2020.

Papír a plast – nádoby do domácností
Blíží se spuštění akce!! Objednáno bylo 200 ks modrých a 250
ks žlutých popelnic a tak to bude asi logisticky náročnější, navíc
je nutné smontování (kolečka) a polep popelnic. Rozvoz nádob
na Vámi uvedenou adresu v přihlášce proběhne ve 2 dnech:
• středa 12.12. – část obce nad ulicí Hlavní k dálnici
• čtvrtek 13.12. – část obce od ulice Hlavní k Senohrabům
vždy cca od 8.00 – 15.00 hodin.
Je potřeba - zkuste - být v tento den přítomni, požádejte
souseda apod. V horším případě bude ponechána nádoba
před dveřmi, jako když probíhá svoz černých nebo bio
popelnic.

Měsíční svozy v roce 2019
Obě kompletní žádosti o dotaci s konečným (asi rozhodujícím)
vyjádřením řídících výborů musíme odevzdat do 31.1.2019.
Intenzifikace ČOV a rozšíření vodovodní a kanalizační sítě (Na
Vrchách, Karlín) – na začátku listopadu byla odevzdána žádost
o stavební povolení. Říčanský vodoprávní úřad je však totálně
zavalen a plně využívá 3-měsíčních lhůt (!). Ze strategického
hlediska jsme tak obě akce rozdělili, zatím bylo zahájeno jen
stavební řízení k prioritní ČOV a v půli prosince proběhne ústní
jednání, abychom mohli podat žádost o dotaci.

➢ papír vždy 4. úterý v měsíci (poprvé to vychází na
úterý 22.1.2019)
➢ plasty 4. pondělí v měsíci (pondělí 28.1.2019).
Díky za spolupráci,
určitě to zvládneme,
kdyby
někdo
přihlášené
nádoby
neobdržel, kontaktujte
obecní úřad!
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Odpadový víkend 7. a 8. prosince
– velkoobjemový sběr
pátek 7.12. 15.00 – 18.00 hodin,
sobota 8.12. 9.00 – 12.00 hodin
(areál pod mostem Karlín)
•

Velkoobjemový odpad: nábytek, koberce, matrace,
kamna, kola, saně, boby..aj.

•

Nebezpečný odpad (elektroodpad) - ledničky, pračky,
televize, barvy, léky, rozpouštědla, vysavače, počítače,
telefony, rádia, vrtačky, baterky a autobaterie.

!!Vážení, dodržte tyto sběrné dny a hodiny.
Nenoste pneumatiky.
Nevozte suť, písek, hlínu, nevyklízejte celé půdy!!

EXIT 21

Senátor JUDr. Ing. Zdeněk Hraba
Ph.D. (STAN) - poděkování
Vážení občané,
rád bych Vám tímto poděkoval za
podporu, kterou se mi od vás dostalo
při letošních senátních volbách. Jsem
připravený být tu po následujících šest
let pro Vás, setkávat se s Vámi a
naslouchat Vám, ať už přímo ve Vaší
obci, při senátorských dnech v mé
kanceláři, nebo třeba prostřednictvím mailu. Zároveň Vám
přeji klidný advent, krásné prožití vánočních svátků a úspěšný
nový rok.
Váš senátor Zdeněk Hraba

Různé – jednou větou

Honební společenstvo Kunice
– informace pro občany

•

Každoročně se zejména na podzim zintenzivní migrace divokých
prasat společně s jejich dospívajícími mláďaty. Po sklizni
zemědělských plodin na polích již zpravidla nic nezbývá, a proto jsou
nuceni se za potravou vydávat všemi směry, často i do několika
kilometrových vzdáleností. Hledají zejména myši a různé larvy,
nejraději na posekaných loukách či jiných volných prostranstvích.
Jediná bachyně s dorůstajícími mláďaty je schopna za noc přerýt
celou louku.
Dozrálé, opadané či vyhozené ovoce, zelenina, bioodpad a jiné zbytky
potravin vyhozené v blízkém okolí zástavby, jsou pro divoká prasata
velkým lákadlem, a často je přilákají do blízkosti domů. Někdy se
zatoulají doslova až do ulice.
Místní myslivci i myslivci v okolních honitbách tuto problematiku
samozřejmě dopodrobna znají a odlov divokých prasat v souladu s
splatnými zákony a za pomoci udělených výjimek celoročně provádějí.
Není pravdou, že místní myslivci nic nedělají. Problémy s divokými
prasaty řeší naprosto stejně jako v sousedních honitbách, kde je
situace totožná. Mimo celoroční odlov jednotlivci se v cílených
lokalitách provádějí mimořádné společné naháňky a velké hony
(naposledy 16.9. a 27.10.), další hony budou 24.11. a 8.12..

•

RADY PRO OBČANY
•
•

Nevyhazovat ovoce ani zbytky potravin do blízkosti zástavby.
Zkontrolovat a opravit oplocení svých nemovitostí proti vniknutí
zvěře na pozemek.
• Při event. setkání s divokým prasetem v klidu ustoupit a dát mu
možnost volného úniku.
• Při procházkách s pejsky, zejména v lese, se vyhýbat hustým
porostům, na neudržovaných loukách pak vyšším starým
travinám, kde se během dne prasata nejčastěji zdržují.
• Zásadně se nepřibližovat k poraněnému praseti ani k jinému
druhu divoké zvěře (nejnebezpečnější případ střetu). Pokud jej
uvidíte, neprodleně volejte na telefon +420 602 335 276 - Pačes
Jiří, příp. +420 606 705 357 - Ing. Jakešová Patrície. Na uvedená
čísla můžete volat samozřejmě jakékoli dotazy související s
myslivostí.
Divoká prasata obecně, krom výjimečných případů, nejsou pro
člověka nebezpečná. Vědí o nás díky svým smyslům dříve, než je
spatříme, a když nezůstanou ležet v krytu, utečou. Při hledání potravy
přirozeně způsobují i škody, ale jsou součástí naší přírody a posláním
myslivosti je udržovat jejich předepsané početní stavy a ne je vyhubit.
Všem Vám děkujeme za pochopení a spolupráci.
Jiří Pačes, Honební společenstvo Kunice

•
•

Lokalita Na Hůře (komunikace, vodovod a kanalizace,
veřejné osvětlení a prostranství) byla předána do
vlastnictví obce.
Krajský audit hospodaření obce za 1-10/2018 – bez
výhrad, nebyly zjištěny chyby a nedostatky
Počet výtisků EXITu navyšujeme na 500 ks – požadavky na
distribuci hlaste na OÚ
Celkem 27 pejsků si k úřadu přiběhlo pro injekci proti
vzteklině

„Když ještě v listopadu hřmívá, úrodný rok nato
bývá.“
„Právě v Čechách, kde se svoboda bere jako
samozřejmost, je dvojnásob nutné za ni
den co den bojovat.“
(Miloš Forman)
S pozdravem MUDr. Tomáš Zvěřina, starosta obce Mirošovice

Mirošovický Vánoční Jarmark
V sobotu 8. 12. 2018 od 13 do 17 hod se uskuteční již čtrnáctý
vánoční jarmark u fotbalového hřiště. Připraveny budou stánky
s vánočním zbožím, pro děti má Čolek připraveno tvořeníčko
ve vyhřívaném stanu. V restauraci můžete ochutnat domácí
zabijačkové speciality a letos bude pro Vás připraveno i jedno
překvapení. Celou akci v 17 hod uzavře velkolepý ohňostroj.
Ještě jsou poslední 2 volné stánky, jestliže máte něco, co
chcete svým spoluobčanům nabídnout volejte… 606 787 644
Srdečně zve obec Mirošovice, MC Čolek a Baráčníci

Den otevřených dveří
s prodejní výstavou našich prací
Kdy: úterý 18.12.2018
od 15 hodin
Kde: ZŠ Mirošovice
Občerstvení připraveno,
těšíme se na Vás!
Děti ZŠ Mirošovice

