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PŘÍLEŽITOST
Nemáte práci? Nebo naopak jí máte tolik, že nic nestíháte? Pracujete
od nevidím do nevidím a pořád je to málo? Jste unavení, nevyspalí a
vystresovaní? Máte problém se šéfem? Žijete v nejistotě, že ztratíte
práci? Netroufáte si marodit a bojíte se budoucnosti?
Pokud alespoň na jednu otázku odpovíte ANO, je třeba to změnit!
Vemte svůj život do vlastních rukou! Jen Vy rozhodujte! Život může být
krásný, ale je drahý. Může být i levnější, ale pak už není tak krásný.
Začněte podnikat!
Ale jak, s čím a kde? Jak začít, kde vzít počáteční kapitál? Na tyto a další
otázky Vám dokážu odpovědět. Pomůžu Vám rozjet Vaše podnikání,
povedu Vás krok za krokem. Jde to. Záleží jen na Vás, jest-li budete dál
na všechno nadávat, anebo se rozhodnete s tím něco dělat.
Chcete více informací? Zavolejte mi! Ráda se s Vámi sejdu a ukážu Vám
cestu. Toto je příležitost pro všechny, kteří se rozhodnou.
Eva Kofnovcová HORSKÁ KOLA-PRODEJ-SERVIS Mirošovice
Tel.: 602972861, e-mail: horskakola.ek@centrum.cz

Vážení spoluobčané,
když jsem před měsícem bědoval nad současným stavem a
ubírajícím se směrem naší republiky - nepřestávající (ale
konečně) zveřejňované skandály a probíhající vyšetřování,
spojené vše se špatnou náladou a obecně jaksi pokleslou
úrovní společenského života, netušil jsem, že hned po týdnu
se negativní očekávání věcí příštích stanou skutečností jeden ministr opět rezignoval (místo něj paní, která se díky
imunitě vyhnula vyšetřování, no a co..), lobbistu zatkli, aby
ho hned zase pustili, podobně jako nevinného jednatele
likérky Drak z metanolové kauzy. Vše podtrhující vrchol
drzosti a absurdity nastal při střelbě ze vzduchové pistole na
prezidenta, kdy místo toho, aby byl komunistický zoufalec
ochrankou paralyzován, jsme s pocitem studu jen žasli nad
amatérismem a poskytnutým mediálním prostorem. A tak
ignorované volby do krajských zastupitelstev a Senátu
proběhly a výsledky nejsou vůbec překvapením. A úporná
vláda stojí opět před hlasováním o své existenci. Jak aktuální
se nakonec ukázalo i naše společné divadelní představení
„Hráči“ - po téměř 200 letech stále platná společenská a
psychologická pravidla a zvyklosti. Začátkem října jsme se
také společně setkali na veřejném zasedání zastupitelů a
uskutečnil se 3. sběrový víkend. Zdárně a s mírným
předstihem se podařilo ukončit obě větší dotační akce –
Kanalizace V. etapa v ulici Hlavní a Obnova veřejné zeleně
v obci. Zvelebování válečného hrobu u Zvoničky se také chýlí
ke svému závěru, stejně jako příprava našich nových
webových stránek. V Exitu ještě najdete informace ve věci
nájmu hrobového místa na obecním hřbitově, někteří výzvu
k úhradě místních poplatků nebo k instalaci schránky pro
bezpečnější doručování pošty, všichni majitelé psů se mohou
zamyslet na znečišťováním místních komunikací.. A více
(psáno 24.10.2012):
 3. veřejné zasedání zastupitelstva obce se konalo ve
středu 3.10.
 Podprůměrná volební účast v „modrých“ Mirošovicích
 Výstavba kanalizace na Hlavní ukončena s týdenním
předstihem
 Malá pietní akce na Den válečných veteránů 11.11.2012
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 Nové webové stránky obce snad do 15.11.
 Opuštěné a neurčené hroby budou dále pronajaty
 Objednané cedule s názvy ulic a čísly domů na konci
listopadu

3. veřejné zasedání zastupitelstva –
3. říjen 2012
Zastupitelé obce přijali toto Usnesení 3/2012:
 rozpočtové opatření 4/2012 dle přílohy
 Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene ve věci umístění kanalizačního a vodovodního
řadu a vedení veřejného osvětlení do soukromých
pozemků mezi:
o Obec Mirošovice – Karel Kalenda (pozemek parc.č.
655/10, 655/20, 655/24, 655/25)
 Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene ve věci umístění kanalizačního řadu do
soukromých pozemků mezi:
o Obec Mirošovice – Pavel Matys, Petr Matys (pozemek
parc.č. 478/17)
o Obec Mirošovice – ing. Daniela Hanzlová (pozemek
635/4)
 Uzavření smlouvy o věcném břemeni ve věci umístění
kanalizačního řadu do soukromého pozemku mezi:
o Obec Mirošovice – Pavel Vaněček (pozemek parc.č. KN
st. 98/1)
 Využít nabídky předkupního práva k zpětnému odkupu
pozemku parc.č. 564/9 v lokalitě Na Ježově a případně
odkoupit tento pozemek od současného majitele – pana
Františka Buňata za cenu 1 830 510,- Kč, tedy za stejnou
cenu, za kterou obec předmětný pozemek prodávala.
Součástí podmínek kupní smlouvy bude vyrovnání všech
dluhů pana Buňata vůči obci Mirošovice, vzniklých
v důsledku nesplnění smluvní podmínky zkolaudovat na
předmětném pozemku RD.

Volby 2012 – do krajských zastupitelstev
i Senátu ČR – výsledky v Mirošovicích
Druhý a třetí (to jen do Senátu) říjnový víkend proběhly
volby, které mohly změnit po 4-leté době krajskou politickou
reprezentaci a tedy strategii. I když standardně byla
Mirošovická volba shodná s vůlí celého okresu Prahy –
východ, na konečné vítězství ve Středočeském kraji to opět
nestačilo. Slabší útěchou je fakt, že aspoň senátní vítěz za
náš obvod (Benešov) je zástupcem pravice – v Mirošovicích
obdržel nejvíce hlasů představitel ODS na rozdíl od
celkového součtu v obvodu (zde je vítězem kandidát TOP
09). I když jsme si už zvykli zvládat neúspěch v krajských
dotacích, nezbývá, než staronové výsledky opět akceptovat a
uvidíme.
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K volbám Vás přišlo v prvém
kole celkem 290, což bylo
z celkového
počtu
839
oprávněných voličů 34,56%,
ve druhém senátním kole
odevzdalo svůj hlas 94
občanů, což znamenalo
11,19% -ní účast.
Výsledky voleb v Mirošovicích:

Obnova veřejné zeleně: akce skončena, zástupkyně Státního
fondu životního prostředí potvrdila fyzický stav zeleně, byla
podána žádost o dotační úhradu výdajů. Před vypracováním
závěrečné zprávy zbývá ještě posudek Agentury ochrany
přírody a krajiny.

Krajské zastupitelstvo:
Pořadí
hlasy
1. ODS
53
2. TOP O9 a STAN
42
3. ČSSD
38
4. KSČM
32

%
20,07
15,9
14,39
12,12

Senát:
Pořadí po 2. kole
1. Karel Šebek
2. Mgr. Luděk Jeništa

%
56,98
15,10

hlasy
53
40

více na www.volby.cz

Projekty 2012
Kanalizace V. etapa, ulice Hlavní, stoka AB-2-5: akce
skončena při obou druzích uzávěrek vždy s týdenním
předstihem. Nad rámec smlouvy o dílo se podařilo
odkanalizovat bývalé bytovky ŘSD rovnou do hlavního řadu
(před tím byla splašková kanalizace vedena přes celý areál
ŘSD) a také vyvézt dimenzované odbočky kanalizace a
vodovodu do ulice Na Stráni a Na Vrchách pro potenciální
pozdější napojení objektů. Kolaudace proběhne do konce
listopadu, závěrečná zpráva a žádost o proplacení výdajů
bude
vyhotovena
v závislosti
na
administrativní
připravenosti krajského úřadu (samotná smlouva o dotaci,
smlouva o věcném břemeni, aj.)

Bezpečnostní opatření v ulicích Hlavní + Senohrabská:
probíhá příprava a kompletace žádosti, konzultace se SFDI,
(kladné vyjádření a doporučení jsme již obdrželi od Institutu
pro integraci osob s omezenou schopností pohybu), navíc
zajišťujeme stavební povolení pro osvícení přechodů,
čekáme na schválení smluv o věcném břemeni s Krajem.
Termín odevzdání žádosti je 15.12.

Pravidelné monitorovací zprávy: po výše uvedených
závěrečných souhrnných zprávách o ukončení projektu jsou
součástí povinné administrace také každoroční monitorovací
zprávy o udržitelnosti – a to po dobu 5 let. V září jsme
předložili takový spis o Rekonstrukci místních komunikací II.
etapa z roku 2009 (už 3.), nyní v říjnu o Areálu volnočasových
aktivit (také 3.) a letos poprvé zpracujeme monitorovací
zprávu o udržitelnosti projektu Modernizace a transformace
ZŠ z roku 2011.

Oprava válečného hrobu U Zvoničky –
„odhalení“ v neděli 11.11.2012 v 18:00 hodin
Jistě jste zaznamenali poměrně čilý ruch – renovační práce
na našem válečném hrobě U Zvoničky. A protože se pomník
padlých z 1. a 2. světové války daří postupně dostávat do
finální podoby – hotové kamenické práce a pokládka žulové
dlažby, instalace státního znaku (malý státní znak
Československé republiky tvořil červený štít se stříbrným
dvouocasým lvem, na jehož prsou byl srdeční štítek
zobrazující znak Slovenska – dvojramenný kříž vyrůstající z
modrého trojvrší na červeném štítu - Wikipedie), sloupky, ..aj.
- nabízí se více než symbolicky slavnostně „odhalit“
obnovený válečný hrob na Den veteránů 11. listopadu.
Všechny Vás s Dušanem Havlíčkem, patronem akce, srdečně
zveme.
Zde je nástin pietního okamžiku – neděle 11.11.2012
 sraz v 18.00 hodin před pomníkem
(roh ulice U Zvoničky a Hlavní)
 přivítání
 krátké proslovy (možná s překvapením)
 poděkování,
ukončení
v 18.30
hodin.
V blízké restauraci U
Císaře pak lze na počest
slavnostního dne (na
účet obce Mirošovice)
obdržet
a
vypít
skleničku s vínem nebo
grogem.
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Nové webové stránky obce
Jak bylo avizováno v minulém čísle Exitu, naše současné
webové stránky již delší dobu nejsou v „dobré kondici“,
nenabízejí to, co by měly, a patří k bolavým místům
prezentace obce. Proto jsme oslovili profesionálního výrobce
internetových stránek společnost Galileo, jehož služeb
využívá přes 800 obcí a měst a také 100% státních hradů a
zámků. V našem regionu např. sousední Senohraby nebo i
sdružení obcí Ladův kraj. Vedle samozřejmého splnění všech
zákonných povinností očekávám od nových stránek o mnoho
snadnější
způsob
aktualizace,
lepší
přehlednost,
kompatibilitu se všemi prohlížeči, propojenost s webovými
aplikacemi, umožnění prezentace také spolkům, které své
stránky nemají (SK Mirošovice, Baráčníci, příp. další zájemci).
V současné době je dokončována grafická podoba stránek a
již jsme započali vlastní ukládání nových dat. Věřím, že se
podaří stránky spustit v první ostré verzi do poloviny
listopadu a poté je samozřejmě budeme dále doplňovat a
vylepšovat.

Pronájem hrobového místa
Vážení občané, přestože se jedná o velmi citlivou a pietní
problematiku, je potřeba tuto věc řešit a problém otevřeně
jmenovat. V posledních dnech a týdnech se ne z úplně
jasných důvodů zvedá zájem o pronájem hrobového místa
na našem obecním hřbitově. Uveřejňujeme proto následující
zásadní informace.
Na našem hřbitově (vlastníkem a provozovatelem je obec
Mirošovice) na konci ulice Senohrabské se nyní nachází
kromě kolumbária - kapličky s 20 urnami - celkem 325 hrobů.
Volného prostoru pro nová hrobová místa zde zbývá
odhadem pro 50 spíše urnových hrobů. Proto jsme se
rozhodli po konzultaci s krajským úřadem a v souladu se
Zákonem o pohřebnictví (č.256/2001 Sb.) a naší obecně
závaznou vyhláškou (2x výzvy k přihlášení se – r. 2004, 2007)
zrušit všechna neobsazená, neurčená, opuštěná a
neidentifikovatelná hrobová místa, kterých je téměř 50. Tato
místa budou nabízena novým zájemcům o pronájem
hrobového místa. K tomuto účelu bude zřízen společný hrob,
kam budou případně nalezené urny či lidské ostatky
přemístěny. Práce budou prováděny vždy pouze
oprávněnými osobami, na náklady žadatele a za součinnosti
obou smluvních stran (obec -…).
V této souvislosti připomínáme, že pronájem hrobového
místa je zpoplatněn ročně 150,- Kč. K uzavření nových smluv
je potřeba kromě jména a adresy trvalého pobytu nájemce
znát také jméno osob, jejichž lidské ostatky jsou na veřejném
pohřebišti uloženy, včetně místa a data jejich narození a
úmrtí.
Vážení spoluobčané, potřebujete-li se na něco zeptat, ověřit
si stav nájemní smlouvy, poplatků, zkontrolovat všechny
údaje – neváhejte kontaktovat Obecní úřad Mirošovice
(tel. 323 656 102).

Různé – jednou větou



Hřbitovní odpad byl odvezen.
Sběrový víkend a 4x naplněný kontejner 11m3
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 Baráčníci - paní Ošlejšková
a pan Indra – velké
poděkování za nový nátěr
zvoničky!!
 Výzva pro chataře k úhradě
poplatků za svoz odpadu –
termín do 30.9.!
 Hasiči ani zástupci životního prostředí toxickou látku
v Lomnickém potoce v úterý 23.10. neprokázali, úhyn
několika ryb a hnědá pěna - mohlo být způsobeno
vypouštěním Božkovského rybníka, bude dále
monitorováno
 Výzva zástupců pošty – umístěte si schránku na stranu
ulice, zabezpečte svého psa nebo ho odnaučte otevírat
dveře..!! Platí aktuálně pro dům čp. 222 a pro drážný
dům za dálnicí
 Množí se znečišťování našich komunikací psími výkaly –
snad už jsme přeci někde jinde..

„Láska je jako válka – snadno se začne, ale těžko se
končí.“
(Henry Louis Mencken)
„Nevím, jakými prostředky bude vedena 3. světová
válka. Ale vím, že čtvrtá bude vedena oštěpy, klacky a
kameny.
(Albert Einstein)
S pozdravem MUDr. Tomáš Zvěřina, starosta obce
Mirošovice

Rekonstrukce pomníku padlých
Jak si jistě mnozí povšimli, rekonstrukce pomníku padlých naproti
zvoničce již zásadně pokročila. Předpoklad je dokončit všechny
práce do konce října. Samotný kámen prošel důkladnou obnovou,
při které došlo k jeho otryskání, obnově písma a také výměně desky
se jmény obětí z 2. světové války. Ta byla předtím jen
přišroubována a ve špatném stavu, desku jsme tedy nechali vyrobit
novou a zasadit do kamene. Na pomník se vrátí i státní znak, v
provedení "malý státní znak z r. 1920". Po dohodě s panem
starostou došlo k podstatnému rozšíření původního záměru obnovy
pomníku, a sice rozsáhlejší úpravě bezprostředního okolí. Původní
plůtek byl po určité diskusi odstraněn, protože jeho provedení
(vysoký a "hustý") podstatně zakrývalo obnovený kámen. Nově
bude prostor kolem pomníku vymezen spíše symbolicky, a sice
řetězem napnutým mezi kamennými sloupky. Plocha bude
vydlážděna žulovými kostkami a dojde tak i ke sjednocení materálů,
které jsou na pomníku a jeho okolí použity. Obnovou pomníku tak
nevzdáme jen hold našim padlým předkům, ale získáme v obci další
hezké zákoutí.
Chtěl bych touto cestou vyslovit poděkování především panu
starostovi Zvěřinovi, za velkou vstřícnost a ochotu uvolnit na
rekonstrukci pomínku finanční prostředky. Dále pak pánům Petrovi
a Janovi Palečkovým za spolupráci při úpravě státního znaku a panu
Kalendovi za pomoc s instalací řetězu kolem pomníku. Velký kus
práce odvedla i naše stavební parta pana Servuse a spol., za což jim
rozhodně patří dík.
Rád bych vás všechny pozval na pietní setkání, které se uskuteční
na Den veteránů, tj. 11. listopadu (neděle), od 18 hodin. V rámci
této vzpomínky bude zrekonstruovaný pomník "odhalen".
Dušan Havlíček
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