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EXIT 21

Loučení s létem
V sobotu 1.9.2012 od 17 hodin pořádá restaurace
na Hřišti tradiční slavnost „Loučení s létem“. Pro
děti budou připraveny buřty k opečení. K poslechu
a tanci bude hrát country kapela Duha. Děti vstup
zdarma, dospělí 30,-Kč.
Srdečně zve personál restaurace na Hřišti
a spřízněné duše

SK Mirošovice
SK Mirošovice o.s. přijme správce sportovního areálu na
vedlejší činnost. Nástup od 1.9.2012.
Pro bližší informace volejte na tel. Čísla
602360254, 606649674

Zakládáme dětský pěvecký sbor

MIREČEK
pro děti ve věku 6 – 16let.
Přijetí na základě jednoduchého přezkoušení,
které proběhne ve čtvrtek 13.9. v 16hod v ZŠ
Mirošovice.
Každý si připraví jednu – nejlépe lidovou písničku,
na jiném termínu je možno se domluvit.
Cena 1200Kč za pololetí
tel. 774766616, Blanka Straňovská
Dále připomínám, že minisbor pro dospělé

DO-RE-MI-RO
stále přijímá nové členy!
Letos se chystáme na spirituály…
EXIT 21 MIROŠOVICE

Veterinární ordinace Čerčany
Ošetřování a vakcinace psů, koček
a dalších malých zvířat
Čipování a vystavování pasů
RTG a sonografické vyšetření
Biochemické vyšetření krve
Odstraňování zubního kamene ultrazvukem
Chirurgické zákroky na objednání mimo
ordinační hodiny
Prodej krmiv a veterinárních diet

Vážení spoluobčané,

Veřejné zasedání zastupitelstva

v relativně nerušeném prázdninovém čase a uprostřed
lítých olympijských bojů vychází prázdninové dvojčíslo
našeho měsíčníku Exit 21. Čas klidný jen relativně
proto, neboť díky bouřkovému počasí zde máme jeden
nebezpečně spadlý strom i několik menších přívalů
vody a bláta. Pro končící projekt „Obnovy veřejné
zeleně“ je však závlaha vítána.. Kladně už proběhla
závěrečná kontrola hotového díla před poskytnutím
dotace u akce „Rekonstrukce ulice K Nádraží“. Skrytý,
ale docela čilý stavební ruch probíhá ve školním areálu,
kde by (po z loňska zrenovovaných budovách) měla do
začátku školního roku dostat „nový kabát“ i školní
zahrada. Ve druhé polovině srpna je plánované
zahájení V. etapy výstavby splaškové kanalizace (ulice
Hlavní) a v plném proudu probíhá příprava žádosti o
dotaci ze SFDI na projekt „Bezpečnostní prvky“ ulic
Hlavní a Senohrabská. Na konci června se uskutečnilo
druhé veřejné zasedání zastupitelstva obce a už jsme
také obdrželi první informace o říjnových krajských
volbách. Hrusický starosta stále šachuje s dopravními
značkami u společné komunikace a na druhém konci
obce za hřbitovem pro změnu senohrabský občan není
schopen zabezpečit před únikem z ohrady zde chovající
zvířata.. A více (psáno 3.8. 2012):

Koncem června (27.6.) ještě veřejně zasedli zastupitelé
obce a přijali toto Usnesení 2/2012:
 Závěrečný účet hospodaření obce Mirošovice za rok
2011 s výhradou
 Závěrečnou zprávu o výsledku auditu hospodaření
obce Mirošovice za rok 2011, kdy byly zjištěny
chyby a nedostatky, které nemají závažnost
nedostatků uvedených pod písmenem c) (§ 10 odst.
3 písm. b) zákona 420/2004 Sb.) a přijímá toto
nápravné opatření: chyby a nedostatky byly
odstraněny opravnými doklady č. 999903 a 999904
a dále bude pokračováno v souladu se Zákonem o
účetnictví. Kopie zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření obce v roce 2011 je přílohou této
zprávy.
 rozpočtové opatření 3/2012 dle přílohy
 převod částky 5 mil. Kč z obecního běžného účtu
vedeného u KB na municipální vklad vedený u JT
Banky, dle podmínek uvedených v příloze, tj.
úroková sazba s prémií 2,9% p.a. s možností
předčasného výběru po výpovědní lhůtě 3 měsíce.
 Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí mezi obcí
Mirošovice a firmou SAIK s. r.o. o umístění
kanalizačního a vodovodního řadu do obecního
pozemku parc.č. 693 díl 2 (ulice Hrusická) za cenu
25.000,- Kč bez DPH.
 Přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje program Fondu životního prostředí a zemědělství
Středočeského kraje na rok 2012 - dotační titul:
„Realizace čistíren odpadních vod, intenzifikací ČOV
a kanalizací napojených na ČOV“ - splašková
kanalizace Mirošovice V. etapa – ulice Hlavní, stoka
AB-5-2 a souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytnutí
dotace.
 Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí mezi obcí
Mirošovice a RWE GasNet, s.r.o. ve věci umístění
plynárenského zařízení na pozemku parc.č. 478/17
(ulice Pod Jiřím) za cenu 1000,- Kč bez DPH.
 Uzavření smlouvu o věcném břemeni na základě již
uzavřené smlouvy o smlouvě budoucí mezi obcí
Mirošovice RWE GasNet, s. r. o ve věci umístění a

 Předprázdninové 2. veřejné zasedání zastupitelů se
konalo 27. června
 Žádost o proplacení výdajů opravované ulice
K Nádraží byla zaevidována
 Nový altán a hrací povrch ve školní zahradě

MVDr.Jan Jíša
MVDr.Martin Štěpánek
MVDr.Jana Blažková
tel: 603 942 336
tel: 605 519 352
Brigádníků 120 Čerčany-Vysoká Lhota 257 22
http://veterinacercany.wz.cz

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

 Projekt na rekonstrukci můstku na Senohrabské
v režii Stč. Kraje (snad)
 Protažení kanalizace až do ulice Na Stráni během
srpna/září
 9. ročník pochodu „Po stopách kocoura Mikeše“ se
pořádá 15. září
 Různé
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provozování plynárenského zařízení na pozemku
parc.č. 563/27 (ulice Husova) za cenu 500,- Kč bez
DPH.

Projekty 2012
Rekonstrukce ulice K Nádraží: akce skončena i po
stránce administrativní. Po všech závěrečných
kontrolách, provedených zástupci SZIF (státní
zemědělský intervenční fond), byla zpracována a
odevzdána závěrečná zpráva se žádostí o dotační
příspěvek ve výši 70% nákladů, tj. o 1,4 mil. Kč. Věříme,
že max. do poloviny září budou peníze na obecním
účtu..
Bezpečnostní opatření v ulicích Hlavní + Senohrabská:
na Krajském úřadě Středočeského kraje proběhla
zásadní schůzka s vedoucím Odboru dopravy, kde byla
mj. přislíbena podpora naší připravované žádosti o
dotační příspěvek na tento projekt (chodníky napříč
obcí a také až na hřbitov, osvětlené přechody,
zpomalovací a směrovací ostrůvky, nová lávka pro pěší
přes Zlatonosný potok, dlážděné zpomalovací prahy),
podávané na SFDI (Státní fond dopravní infrastruktury).
Celá tato finančně náročná akce (dle předběžného
rozpočtu jsou náklady odhadovány kolem 15 mil. Kč)
bude zřejmě rozdělena do 2-3 etap a také by mohla být
ukončena rekonstrukcí povrchu obou vozovek.
Obnova veřejné zeleně: i zde jsme se dočkali návštěvy
zástupců z jednoho fondu - tentokrát ze SFŽP (Státní
fond životního prostředí) a proběhla další fyzická
kontrola ukončených výsadeb a prací v jednotlivých
lokalitách.
Na základě té bude předložena
zhotovitelem (ZO ČSOP Vlašim) předposlední faktura
k úhradě (0,5 mil. Kč) před závěrečnými pracemi a
zprávou se žádostí o částečné proplacení všech výdajů
(dotace také ve výši 70 %).
Obnova dětského hřiště MŠ a ZŠ Mirošovice: mimo
pozornost „za uzavřenými dveřmi“, pomalu, ale jistě,
probíhá realizace tohoto díla – již stojí dřevěný altán
spolu s novými sedacími soupravami (firma Dřevěné
konstrukce Sedlčany) pro děti obou škol, byly
vyměněny pískoviště a na zbylou asfaltovou plochu
položen bezpečný hrací povrch s dětskými motivy
(firma 4 SOFT z Brandýsa). Ještě zbývá nainstalovat
ochrannou síť a společnost Flora servis z Brna přijede s
kompletní dodávkou hracích prvků.

EXIT 21
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Kanalizace V. etapa, ulice Hlavní, stoka AB-2-5: od
benzínové stanice k ulici Na Stráni (200 m) bude
položeno potrubí splaškové kanalizace – cca od 20.
srpna do konce září. Rozsah uzavírky (částečná nebo
úplná) zatím Odbor dopravy v Říčanech nestanovil,
provoz na pumpě by neměl být omezen.
Nový územní plán: oproti informaci z červnového Exitu
nic nového, čekáme na vyjádření Kraje k námi podané
žádosti o zrušení jejich požadavku na zhotovení vlivů
územního plánu na životní prostředí (tzv. SEA a Natura
2000).

RUD – Poslanecká sněmovna zákon
přijala

Nebezpečné dřeviny u protihlukových
stěn – zápis z jednání

Obec Mirošovice obdržela od společnosti EKO-KOM
osvědčení o úspoře emisí za rok 2011. Díky rozvoji a
provozu systému tříděného sběru a recyklace
využitelných složek komunálního odpadu (tj. papír,
plast, sklo, kartony) jsme přispěli ke zlepšení životního
prostředí a snížení „uhlíkové stopy“:
Emise CO2 ekv.:
85,838 tun,
úspora
energie:
2 166 328 MJ
Poděkování všem občanům, kteří třídí odpad.

Zápis z jednání dne 20.7.2012 na Obecním úřadě
Mirošovice ve věci spadlého stromu a ohrožujících
dřevin u obou PHS podél komunikace I/3 a dále ve věci
oprav poškozených protihlukových stěn při komunikaci
I/3 v obci Mirošovice
 ŘSD: Kozák (silniční vegetace),
Topol, Veselý (provozní úsek)
 Obec Mirošovice: Zvěřina, starosta obce
1. Schůzka
byla
sjednána na základě
proběhlé události –
spadlého stromu u
protihlukové stěny
podél komunikace
I/3
z pozemku
parc.č. 1975/1
(vlastník ČR, resp. ŘSD) na pozemek parc.č. 1980/1
(manželé Hejtíkovi), které se stala 14.7.2012
2. Zástupci ŘSD a obce provedli prohlídku místa i
ostatních dřevin podél obou protihlukových stěn se
závěrem označit a co nejdříve pokácet nejrizikovější
stromy (některé již byly označeny - přislíbeno
provést co nejdříve). Na tento bezprostřední krok
naváže v době vegetačního klidu (od 1.11. 2012 do
31.3.2013) další rozsáhlejší zásah podél obou PHS
v celém průběhu silnice I/3 obcí Mirošovice
3. Pan Ladislav Veselý informoval o zahájení
opravných prací na PHS, které byly dojednávány
dříve – kontaktní osoba p. Novotný (firma Tannaco)
 oprava poničené PHS (zeď) - u Štičího rybníka
v důsledku autonehody
 upevnění skleněných výplní - vypadlé gum. těsnění
 nátěr dřevěných rámů skleněných výplní PHS
 oprava (instalace) únikových dveří
 oprava (výměna) dopravního značení dle požadavků
Policie ČR – „Obec Mirošovice“, „Zóna 40“
 s SÚS se domluvit na povinnosti údržby travnatých
ostrůvků – sekání – brání výhledu

V pátek 13.7. schválili poslanci novelu zákona o
rozpočtovém určení daní (RUD), která obcím přinese již
od roku 2013 o něco více peněz. Touto novelou jsou
sice zrušeny některé národní dotační programy pro
obce, ale větším přímým přínosem z daní do obecních
pokladen je toto zrušení kompenzováno. Tak teď už jen
senátoři a prezident..

Mirošovice s certifikátem o úspoře emisí

Říčanská nemocnice - další novinky ultrazvukové vyšetření kyčlí miminek
a echokardiografická ambulance
Výběr z tiskové zprávy z 10.7.: za ultrazvukovým
vyšetřením kyčlí novorozenců již nemusí maminky
z Říčan a okolí nikam dojíždět. Od 6. června mohou
novorozenci toto vyšetření podstoupit přímo
v Nemocnici Říčany, která tímto krokem opět rozšířila
svou nabídku služeb veřejnosti.
„Utrazvukové vyšetření kyčlí je preventivní vyšetření
dětského kyčelního kloubu sloužící k vyloučení
vrozených vývojových vad a následných možných
komplikací. Absolvovat by je měly všechny děti do
šestého týdne od narození,“ vysvětlil ortoped MUDr.
Jakub Nabi.
Další
novinkou
ve
zdejší nemocnici
je
echokardiografická ambulance. „Jedná se o
ultrazvukové vyšetření srdce, buď základní, k
orientačnímu vyšetření funkce levé srdeční komory,
chlopní nebo specializované a cílené na určitou
strukturu srdce či komplexní, které zhodnotí morfologii
chlopenního aparátu, jeho funkci v klidu, průtoky
chlopněmi, funkci osrdečníku, svaloviny srdce, zhodnotí
hrudní aortu a aortální oblouk,“ popsal možnosti
nového přístroje primář interní ambulance MUDr. Jan
Kykal. Vysoká kvalita tohoto přístroje umožňuje také
vyšetření cév, tj. tepen i žil. Na obě vyšetření je možné
se objednat na telefonním čísle 323 627 585 nebo 323
627 511.
MUDr. Radek Cabrnoch, ředitel, více na
www.nemocnice-ricany.cz

EXIT 21

Cesta do Hrusic – opět!
Kdyby se měla udílet medaile za nejstupidnější
iracionální rozhodnutí, myslím, že přestavitelé našich
sousedů by byli horcí kandidáti. Po nedávném
schválení si usnesení, že Hrusice opustí Svazek obcí
Ladův kraj (??), přichází další „chytrý“ nápad – a to
umístění dopravní značky zákazu vjezdu po třetině
délky silnice (pod dálnicí D1, kde začíná hrusický úsek
této společné spojovací komunikace). Rozum zůstává
stát nejen nám, ale i příslušníkům
mnichovické a říčanské dopravní
policie, se kterými jsem tento
hrusický duševní kolaps probíral.
Je domluveno, že v září po
dovolených bude věc řešena.

„Po stopách kocoura Mikeše“
S lehkým úsměvem.. - je zde pozvání z Mnichovic.
Město Mnichovice Vás zve na 9. ročník tohoto
turistického pochodu, který se koná 15. září. Start od
8.00 – 11.00 hodin z infocentra Mnichovice. Trasy 9 –
32 km, hračky, odměny. Startovné 10 a 25 Kč, více na
323 666 311 a www.mnichovice.info.

Různé – jednou větou






Dotazník MAS Říčansko – na našem úřadě můžete
odevzdat papírek s jedním přáním – co Vám chybí,
chcete zlepšit v obci
Pozor – prasata z ohrady za hřbitovem stále utíkají
a už se zde stala dopravní nehoda. Řeší stavební
úřad a policie
Volby do krajských zastupitelstev 12. a 13. 10. metodika v příštím čísle
Pozor na zloděje, hlášení z chatové oblasti Ke
Mlejnu – kradou, když lidé sekají zahradu!!
Poděkování našim pánům z pracovní čety a p.
Knitlovi – za nové zahradní schody do sportovního
areálu

„Když se nějaká neřest hodně rozšíří,
stane se z ní ctnost.“
(F. Sinatra)
„Jeho prdy jsou lepší, než jeho řeči“
(O. Wilde)
S pozdravem MUDr. Tomáš Zvěřina, starosta obce
Mirošovice

