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EXIT 21

CVIČENÍ ŽEN
FIT BALL BODYFORMING STREČING RELAXACE
PONDĚLÍ
OD 20.00 – 21.00 HOD.
ČTVRTEK OD 19.00 – 20.00HOD.
BLANKA SEMERÁDOVÁ 602268354

MATEŘSKÁ ŠKOLA KROUŽEK

BABY FIT
STŘEDA
OD 15.30 – 16.30 HOD
PRO DĚTI OD TŘÍ LET, KAPACITA JE JEŠTĚ VOLNÁ
BLANKA SEMERÁDOVÁ 602268354

Vážení spoluobčané,

PING-PONG
ČTVRTEK

OD 20.00 – 21.15 HOD
RADEK LHOCKÝ 606787644

Očkování psů
Na základě zákona o veterinární péči bude v obci
Mirošovice dne 2. října 2012 (úterý) od 17.00 – 17.30
hodin před obecním úřadem provedeno každoroční
povinné očkování psů proti vzteklině. Za provedenou
vakcinaci zaplatí chovatel 95,- Kč včetně potvrzení do
očkovacího průkazu nebo propasu.
Tohoto očkování mohou vyžít i chovatelé koček a ve
vlastním zájmu nechat zvíře očkovat. S ohledem na
závažnost nákazy nelze toto očkování podceňovat, neboť
vzteklina je velmi nebezpečná nákaza, která postihuje
nejvíce lišky a z domácích zvířat psy a kočky (jedná se
zejména o kočky, které se volně pohybují v zahradách či
přírodě). Psy předveďte s náhubkem v doprovodu dospělé
osoby.
MVDr. Rudolf Kohout
tel: 323 631 845 nebo 603 712 509

ani čas prohibiční, ani hokejová výluka severoamerické NHL
neznamená pauzu v naplánovaném edičním kalendáři
mirošovického měsíčníku - a tak po prázdninovém dvojčísle
přichází pravidelný Exit 9/2012. To mi však nezabrání
povzdechnout si, co nás všechno ještě čeká - neustále
přicházející informace o obřím gaunerském (gangsterském)
rozkrádání republiky a o diletantismu stání správy nyní
zakrývají děsivá metanolová úmrtí - přestože o existenci
černého trhu s alkoholem se dávno vědělo… A blízké volby
do krajských zastupitelstev (kéž by velké strany neuspěly…)
či prezidenta (tristní výběr kandidátů…) lepší perspektivu
určitě neslibují. Přesto v tomto čísle najdete avizovanou
volební metodiku a podělím se s Vámi o dojmy se setkání
s hejtmanskými kandidáty pro náš Středočeský kraj. V srpnu
a září se uskutečnilo několik důležitých jednání směřujících k
realizaci projektu bezpečnostních prvků na ulici Hlavní i
Senohrabské, byla dokončena obnova školního dětského
hřiště (nyní přející babí léto umožňuje učit se i venku
v zahradním altánu), areál bývalé skládky pod dálnicí prošel
v rámci výsadby zeleně definitivními terénními úpravami.
Hotovo jsme měli hlášeno také od firmy zajištující údržbu
protihlukových stěn na silnici I/3 a také od Vlašimských
služeb, které se svým novým strojem provedly čištění umělé
trávy ve sportovním areálu. Renovační práce pozvolna

Divadlo v Mirošovicích
Divadelní spolek Mrckef Vás zve na představení autorské hry
Boží Soud.
Tématem hry je setkání tří postav, které v čekárně na Boží soud zpytují
svědomí a vyznávají se ze svých hříchů

Představení se uskuteční v restauraci U Císaře
v neděli 21. 10. 2012 od 18.00 hodin.
Vstupné 30,-Kč. Více info o nás najdete na www.mrckef.cz
Ondřej Kuchař, Na Oblouku, Mirošovice
EXIT 21 MIROŠOVICE

Zpravodaj vydávaný Obecním úřadem Mirošovice, Na Ohradě 190, 251 66, tel / fax 323 656 096
e-mail: mirosovice@volny.cz, sekr.mirosovice@volny.cz
Odpovědný redaktor: Ing. Radek Lhocký e-mail: lhocky@mujbox.cz
Náklad: 400 výtisků
Cena 5,-Kč

probíhají na válečném hrobě U Zvoničky a započala výstavba
V. etapy kanalizace. V říjnu nás pak čekají tradiční akce,
kterými bude jednak veřejné zasedání zastupitelů,
pravidelný sběrový víkend, očkování psů, ale hlavně
slibovaná návštěva divadla v Dlouhé! Za zmínku ještě stojí
zahájená přestavba našich nepěkných a v podstatě
„mrtvých“ webových stránek a pozitivní zvolání – prezident
podepsal RUD – nový zákon o rozpočtovém určení daní.. A
více (psáno 22.9.2012):
 3. veřejné zasedání zastupitelstva obce proběhne ve
středu 3.10. v 19.00 hodin
 Svoz velkoobjemového odpadu – víkend 5. a 6.10.

 Volby do zastupitelstev krajů a Senátu ČR 12. a 13.10. –
metodika
 Návštěva divadla v Dlouhé – 18.10. v 19.00 hodin –
Gogolovi „Hráči“
 Nepořádek pod mostem v Karlíně, nepovolené zajíždění
na skládku – instalace skrytých kamer!
 Nové webové stránky obce od 1.11.
 Nyní částečná uzavírka ulice Hlavní u benziny, 30.9. 21.10. uzávěrka úplná
 Dva ze tří mostů přes dálnici D1 v katastru Mirošovic
budou kompletně rekonstruovány

3. veřejné zasedání zastupitelstva
Uskuteční se ve středu 3. října od 19 hodin v zasedací
místnosti OÚ Mirošovice.
Z programu:







projekty 2012/13
rozpočtové opatření 4/2012
obecní pozemky, smlouvy o věcných břemenech
volby 2012
různé

Projekty 2012, uzavírka do Lomnice a
Popovic
Kanalizace V. etapa, ulice Hlavní, stoka AB-2-5: akce
zahájena s mírným zpožděním v důsledku „režimu
prázdninové administrativy“. Ve středu 5. září proběhlo
předání staveniště zhotoviteli
VHS Benešov. Pro dolní část
od křižovatky ke středisku
SSÚD je stanovena pouze
částečná uzavírka (10.9.30.9.), v horním užším úseku
k ulici Na stráni bylo nutné
komunikaci Hlavní uzavřít
úplně (30.9.- 21.10.)
Rekonstrukce ulice K Nádraží: akce nejen definitivně
ukončena, ale fondem (SZIF) také alikvotně proplacena.
Děkuji všem dotčeným a zúčastněným domácnostem za
spolupráci.
Bezpečnostní opatření v ulicích Hlavní + Senohrabská:
probíhá intenzívní příprava žádosti o dotaci pro podání na
Státní fond DI, kde se uskutečnilo další jednání k určení
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konečné administrativní podoby žádosti a také jsme se
dozvěděli, že termín odevzdání je už do 15. prosince, tedy o
2 měsíce dříve. Projektová dokumentace pro 1. etapu
(kompletní ulice Hlavní včetně křižovatky se Senohrabskou)
s osvětlenými přechody se dokončuje, stejně tak věříme, že
Rada Středočeského kraje schválí smlouvu o umožnění
stavby chodníků zasahujících do pozemků ve vlastnictví
Kraje.
V této souvislosti jsme obdrželi kladné rozhodnutí o
předčasném užívání nově zbudovaných chodníků na Hlavní a
podél ostrůvku ulice Spojovací – potřebné jako potvrzení o
započetí projektu (nepropadlo stavební povolení).
Obnova veřejné zeleně: tento týden bude realizace projektu
ukončena výsadbou 800 stromů
s lesní oplocenkou v prostoru bývalé
skládky, nové trávníky byly zasety
v ulici Školní a u křižovatky ulic Na
Ohradě x Senohrabská, opravy
se dočkal trávník u nádraží, dva druhy keřů ještě přibudou ve
školním areálu. Po závěrečné kontrole opět za přítomnosti
zástupců SFŽP a také Agentury ŽP bude závěrečnou zprávou
požádáno o úhradu (dotačních 70 % z celkových nákladů).
Obnova dětského hřiště MŠ a ZŠ Mirošovice, oprava
reklamací: po roce provozu nově zrekonstruovaných
školních budov a tělocvičny došlo k opravení všech
nahlášených (jen drobných) závad. Úpravou školní zahrady
(výsadba zeleně) a realizací hřiště (nové herní prvky,
pískoviště, měkký hrací povrch místo asfaltu, menší branky,
dřevěný altán, a další)

je tak ukončena celá tato finančně, časově a organizačně
náročná přestavba školního areálu. A za vydatnou pomoc při
prázdninových pracích zde děkuji všem našim pánům
z pracovní čety a samozřejmě oběma paním ředitelkám.
Nový územní plán: dobrá zpráva dorazila z krajského úřadu –
bylo vyhověno našemu odvolání o potřebě zhotovit studie
SEA a Natura 2000 (velká úspora času a hlavně peněz) a nyní
po zapracování již jen drobných připomínek dotčených
orgánů bude vyhotoven končený návrh zadání ÚP a
Odborem územního rozvoje v Říčanech předložen tento
dokument ke schválení našemu obecnímu zastupitelstvu.
Tím bude hotova první etapa pořizování nového územního
plánu. Na ni však naváže podobně zdlouhavá druhá fáze,
spojená už s veřejným projednáním.

EXIT 21

Volby 2012 – do krajských
zastupitelstev i Senátu ČR
Rozhodnutím prezidenta republiky byly vyhlášeny volby do
zastupitelstev krajů a také do 1/3 Senátu. Obce Mirošovice
se týkají volby oboje. Základní metodické pokyny:
Kdy : pátek 12. října 14.00 – 22.00 hod.,
sobota 13. října 8.00 – 14.00 hod.
 Kde: volební místnost na Obecním úřadě Mirošovice
 Kdo: každý státní občan ČR, který alespoň druhý den
voleb dosáhne 18 let a má trvalé bydliště v obci, která
náleží do územního obvodu kraje. Na rozdíl od minulých
krajských voleb v roce 2008 tedy volič nemusí být trvale
hlášen v Mirošovicích. Občané odjinud mohou v těchto
volbách v naší obci volit, podobně Vám bude umožněno
volit na voličský průkaz (na území Středočeského kraje) i
jinde než v Mirošovicích.
 Voličský průkaz: vydává obecní úřad dle místa trvalého
pobytu. Průkaz lze obdržet na základě písemné žádosti
s ověřeným podpisem (podat do 5. října) nebo osobní (do
10. října).
 Jak: pouze osobní účast (zastoupení není možné).
Hlasovací lístky s kandidátními listinami obdrží každý
volič do poštovní schránky nejpozději 3 dny přede dnem
voleb. V případě jejich poškození nebo nedoručení
z jakéhokoliv důvodu, bude dostatek lístků v den voleb
k dispozici ve volební místnosti. Upravený lístek (v
prostoru za plentou) vložíte do úřední obálky a před
volební komisí vhodíte do hlasovací urny.
 S sebou: platný občanský průkaz či platný cestovní pas
k průkazu totožnosti a státního občanství ČR
Volby nejsou povinné, je ale právem každého se tohoto aktu
zúčastnit. Již nyní je možné si na Obecním úřadě
v Mirošovicích ověřit, zda jste zapsáni ve stálém seznamu
voličů. Tento seznam vede každý obecní úřad pro voliče (=
státní občan ČR, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku
nejméně 18 let), kteří jsou v obci hlášeni k trvalému pobytu.


Setkání s hejtmanskými kandidáty: středočeská organizace
Sdružení místních samospráv ČR zorganizovala diskusní
seminář s kandidáty na hejtmana. V sále zastupitelstva
Středočeského kraje se nakonec sešlo asi 50 starostů a 13
kandidátů. A co bylo hlavním tématem? Zadlužení
Středočeského kraje, které se přiznává oficiálně ve výši 4
mld. Kč, skryté však v různých půjčkách činí až 11 mld.
Všichni zástupci menších stran se mj. shodovali na zrušení
proplácení zdravotnických poplatků či žákovského a
studentského sjízdného, na výrazném omezení až zrušení
dotací. Padaly zde velmi zajímavé nápady a náměty, a kromě
proslovu zástupce KSČM, se dalo s jejich vizí až na výjimky i
souhlasit. Kdo však chyběl a toto setkání ignoroval? Zástupci
ČSSD a ODS.

RUD – prezident podepsal novelu
29. srpen 2012 se stal milníkem pro obce a města ČR.
Prezident republiky podepsal novelu zákona o rozpočtovém
určení daní, čímž novela nabyla platnosti a je účinná od
1.1.2013. Už tedy v příštím roce snad lze očekávat její
pozitivní vliv na obecní rozpočty.
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„Mirošovice v divadle“

EXIT 21



Divadlo v Dlouhé, čtvrtek 18. Října
v 19.00 hodin, „Hráči“
Kvůli rekonstrukci hostitelského domu se teprve tento
říjnový týden vrací divadlo na svou původní adresu a my
jsme (navíc poprvé zde) u toho - už před prázdninami se totiž
podařilo zajistit vstupenky (5. - 7. řada) na toto úspěšné
představení. „Hráči“ - klasická Gogolova komedie o falešných
karbanících, pojatá tradičně, ale se současným nadhledem a
vtipem. Uvidíme M. Táborského, J. Medunu, J. Wohanku, T.
Turka, a další. Režie J. Borna a M. Hanuš. Motto příběhu „podvodníci podvedou podvodníka..“ – nic aktuálnějšího..
Organizace: Zájemci si zakoupí lístek osobně na obecním
úřadě. Cena činí 200,- Kč, výběr místa a vyzvednutí
vstupenky na OÚ.
Program čtvrtek 18. října
 17.25 – 17.30 - sraz před Obecním úřadem Mirošovice
 17.35 – 18.30 - společný odjezd autobusem do divadla
 19.00 – 21.15 - divadelní představení
 21.30 – 22.15 - odjezd po ukončení, návrat do Mirošovic
Adresa: Divadlo v Dlouhé, Dlouhá 39, Praha 1, tel. 221 778
629, www.divadlovdlouhe.cz

Odpadový víkend – sběr velkoobjemového
odpadu, kamery v areálu Karlín
Velkoobjemový odpad: nábytek,
koberce,
matrace,
kamna, kola, kočárky, aj.
 Termín: pátek 5. října 15.00 – 18.00 hodin,
sobota 6. října 9.00 – 12.00 hodin
 Místo:
areál pod mostem Karlín
!! Vážení, dodržte tyto sběrné dny a hodiny.
Nenoste pneumatiky. Nevozte suť, písek, hlínu,
nevyklízejte celé půdy..!!
UPOZORNĚNÍ: sběr velkoobjemového odpadu je organizován každé
čtvrtletí, vedle toho celoročně probíhá sběr tříděného odpadu a 2x
ročně nebezpečného odpadu. Každá domácnost vlastní popelnici
(známky jsou nejlevnější v regionu). Přesto se množí případy, kdy
naši pánové z pracovní čety nachází u plotu před areálem svržený
odpad všeho druhu. Jedná se o nehoráznou bezohlednost a drzost.
Přistavení mimořádného kontejneru pro takové likvidace stojí hodně
financí. Proto jsme se rozhodli instalovat v areálu skryté snímací
čidlo (podobně také byla ve spolupráci s Odborem životního
prostředí v Říčanech jedna skrytá kamera umístěna na skládku,
která prošla před avizovanou dotační výsadbou definitivní terénní
úpravou svahů a pláně). Děkujeme za pochopení.

PHS podél I/3, přechody na Hlavní, mosty
přes D1
S nadsázkou, neboť by se mělo jednat o samozřejmost - dvě
dobré zprávy, jedna velmi zajímavá.
 Firma Tannaco (servisní pro ŘSD) nahlásila ukončení
oprav protihlukových stěn (úklid u rybníka, nová těsnění
skleněných výplní a izolační nátěry dřevěných rámů,
funkční únikové dveře, dopravní značení)
 SÚS Říčany dodrželo slib a zabezpečilo nové nastříkání 4
přechodů na Hlavní a také instalaci dopravního značení
na Mnichovické (přednosti v jízdě), posekalo travnaté
ostrůvky a zaasfaltovalo jednu z děr na Senohrabské..

Třetí informace je opravdu zajímavá – před týdnem
proběhlo jednání s projektanty firmy SUDOP (příprava
projektové dokumentace pro modernizaci dálnice D1,
úsek Exit 21-29). Dle jejich sdělení nevyhovují zamýšlené
nové šíři dálnice hned dva mosty v našem katastru –
první a třetí. O vlastnictví toho prvního (na Božkov)
vedeme s ŘSD dlouholetý, zatím však spíše akademický
spor. Zástupci projektanta nám podali informaci o
nutnosti provedení stavebních úprav tohoto mostu, tj.
jeho zbourání a opětovné postavení. Protože je
předmětný most jedinou přístupovou cestou k domu
č.p. 113 a pozemky zde, požadujeme samozřejmě jeho
zachování. Proto nás velmi překvapila ultimativní a
nehorázná podmínka, že pro provedení rekonstrukce (a
další zachování objektu ) je
nutný
souhlas
obce
s převzetím nového mostu
do majetku a správy, jinak
bude
most
pouze
odstraněn..? Můžeme se
tedy „těšit“ na další jednání,
a to již se zástupci ŘSD.

Různé – jednou větou









ČEZ – ve středu 10.10. je hlášeno rozsáhlé přerušení
dodávky elektřiny. Od 7.00 – 11.00 ulice Ke Hradu, Ke
Mlejnu, ČOV, Pod Ježovem, Krátká, Horní, Svahová, V
Březině, Na Ježově, Husova. Od 11-17.00 téměř celý
zbytek obce – více na úředních deskách a vývěskách ČEZ
Od 1.11. nové webové stránky obce!
Strojem na dekompresi „oživena“ a vyčištěna umělá
tráva ve sportovním areálu
Digitalizace Mirošovic dle info z katastrálního úřadu až
v letech 2014/15
Poslední výzva ke sdělení potřeby výměny či objednání
nových cedulí názvů ulic a č.p. pro hromadnou
objednávku!
Dva rezavé sloupy u nádrže budou odstraněny
„Náš stát nezbohatne, pokud jeho obce zchudnou!.“
(motto Sdružení místních samospráv ČR)
„Není náhodou, že karty jsou také nejdokonalejším zrcadlem lidského
charakteru. Jestliže totiž někdo někdy vůbec poodhalí
tajemství své osobnosti, pak tedy určitě ve hře v karty“
(V. Omasta – Hráči, karty, karetní hry...)

S pozdravem MUDr. Tomáš Zvěřina, starosta obce Mirošovice

Velké poděkování
Děkujeme panu starostovi MUDr. Tomáši Zvěřinovi a všem,
kteří se spolupodíleli na vytvoření krásného prostředí
školního areálu. Loni jsme s radostí zahajovali nový školní rok
v zrekonstruované a zmodernizované budově s novou
tělocvičnou a multimediální učebnou. Na dobudování školní
zahrady a hřiště se v rámci projektů uspět nepodařilo, situaci
vyřešila obec z vlastních zdrojů. Letos máme školní areál
kompletní, na zahradě přibyl altán pro výuku a hry venku,
nová pískoviště, herní prvky a hřiště s moderním povrchem.
Co víc si můžeme přát?!
Děti a zaměstnanci MŠ a ZŠ Mirošovice

