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EXIT 21

Bio bedýnky z Moravy
Vážení spoluobčané, od dubna začínáme zavážet naše
vegetariánské dhaby ( www.beas-dhaba.cz )českou bio
zeleninou z naší spřátelené farmy manželů Vymětalových, která
je zcela bio certifikovaná, a která pro nás pěstuje vybranou
zeleninu (www.bio-vymetal.cz).
Sklizeň je každé úterý od rána a odpoledne jede
dodávka do Prahy. Pokud bude zájem, připravíme bedýnky pro
jednotlivé zákazníky. Odběrná místa budou v Mnichovicích
(doporučeno pro Strančice, Mirošovice) v Říčanech (Světice), a
na Bělehradské 90, Praha 2, vegetariánská DHABA BEAS.
V nabídce budou např. ředkvičky, saláty, květák, lusky,
dýně, cukety, mrkev, mangold, okurky, rajčata a další.
Bedýnka se bude prodávat jako celek, není možno si
objednávat jednotlivé druhy. Ceny budou standardní a před
zahájením ostrého startu budou oznámeny orientační ceny,
místa a od kdy k odběru. Každý týden rozešleme informační email s obsahem a cenou. Není možné selektovat jednotlivé
týdny odběrů.
Jelikož záleží na přírodě, celkový objem zeleniny, popřípadě
ovoce, není znám. Z tohoto důvodu budou upřednostněni
nejrychlejší zákazníci, kteří potvrdí svůj zájem na e-mail
bedynky@beas-dhaba.cz každému zájemci potvrdíme zařazení
do systému odběru či status potencionálního čekatele.
Vystoupení ze seznamu zákazníků lze učinit písemně na
výše uvedený mail či opakovaným lajdáctvím při nevyzvedávání
objednané bedýnky. Uvolněné místo bude nabídnuto
neuspokojeným zájemcům.
Závěrem: zvažte svůj zájem o kvalitní českou zeleninu
případně ovoce a schopnost pravidelných odběrů.
Doporučujeme mít v záloze někoho, kdo by převzal Vaši
bedýnku pokud se nemůžete dostavit(dovolené, prázdniny).
V žádném případě nechceme být přísní. Našim cílem je
vytvořit co nejjednodušší a fungující systém, a neutopit se v
desítkách e-mailů řešící výjimky.
Vaše DHABA, www.beas-dhaba.cz

Vážení spoluobčané,
z dubnových věcí mirošovických nám zbývá ještě
v sobotu odstartovat tradiční pochod „Krajinou barona
Ringoffera“, přežít poměrně rozsáhlé vypnutí
elektrického proudu, zaasfaltovat ulici K Nádraží a
můžeme se těšit na volné a určitě teplé květnové dny
(na rozdíl od jiných Věcí, které snad končí definitivně..).
Moc děkuji všem dětem a rodičům za letošní rekordní
účast při úklidu obce v rámci akce „Čistý Ladův kraj“ a
maminkám za pochopení skutečnosti, že mateřská
školka má omezenou kapacitu a dvouleté dítě opravdu
nemůže být přijaté. Na obecním webu (který se
chystáme o prázdninách rekonstruovat) a informačních
tabulích se objevila další nová aktualizační info mapa,
zahajujeme inzertní prodej pozemku Na Ježově a
pokračujeme v zasílání urgencí o úhradě místních
poplatků. A více (psáno 22.4.2012):









V minulém týdnu byla obec uklizena
V sobotu 28.4. se koná pochod „Krajinou barona
Ringoffera“
Ve čtvrtek a pátek 26., 27. 4. je objednána
pokládka definitivní živice v ulici K Nádraží a
v částech obce nepůjde proud
MÚ Říčany vydává vyhlášku o zahájení tvorby
nového územního plánu Mirošovic
Výsledek podaných žádostí o dotaci 1:1 –
kanalizace ANO, úřad NE
Rozsudek nad zlodějem okapů v Mirošovicích
zrušen!
Různé

Jarní úklid obce
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od předminulého týdne probíhal strojový úklid
komunikací po zimní údržbě (štěrk, bláto, prach)
komerčně zapůjčeným zametacím strojem (poděkování
místnímu SSÚD a řidiči p. Kulvajtovi) a na něj navázal
uplynulou sobotu ruční úklid obce a okolí – v rámci akci
„Ukliďmě svět a „Děti Země“ za finanční podpory
Ladova kraje a hnutí Ekocentrum a Marius Pedersen.
Přišlo opět obě hodně dětí a rodičů – více než 60 a
podařilo se naplnit celý kontejner – od běžného

papírového odpadu přes nábytek, železo, pneumatiky
nebo třeba televizi. To všechno dělají lidé, ne zvířata..
Děkuji všem zúčastněným za pomoc a spolupráci,
vážím si jí a nezapomeňte si vyzvednout v místní
restauraci odměnu!

Zápis do mateřské školy
Řádný zápis do naší mateřské školy se uskutečnil 19.
března a dostavilo se celkem 31 dětí. Přijato mohlo být
pouze 19 dětí, ze 12 nepřijatých však bylo šest sotva
dvouletých, ostatní tříleté mají ještě mladšího
sourozence s maminkou na mateřské dovolené.
Upřednostněni byli samozřejmě předškoláci a děti
(navíc dle věku) pracujících rodičů. Děkuji za pochopení
situace. Dle demografie pro Mirošovice nás však již
čekají slabší roky – počet 23 dětí s rokem narození
2009 klesl u ročníku 2010 na 12 a u roku 2011 dokonce
na 10. Za této situace nebude obec hledat řešení
navýšit současnou kapacitu školky 42 dětí. Naopak
žádáme ministerstvo školství o zvýšení kapacity (i
vzhledem k modernizaci objektu a vzniku nové učebny)
základní školy.

„Krajinou barona Ringhoffera“
sobota 28. dubna, zahájení
v 9.30 hodin u nádraží
Jen připomínám – počasí se má vydařit a pěší nebo
cyklovýlet, kde budeme zajišťovat dvě kontrolní
stanoviště, si opět můžete zpestřit ochutnávku piva a
podrobnou prohlídkou velkopopovického pivovaru!
Děkuji za organizační pomoc naší základní škole.
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Projekty 2012
Rekonstrukce ulice K Nádraží: zhotovitelem díla firmou
BES Benešov byl potvrzen termín definitivní pokládky
asfaltové živičné vrstvy ve všech větvích komunikace
tento ve čtvrtek a pátek (26. a 27.4.) . Po té budu ještě
usazeny 2 zpomalovací pruhy včetně dopravního
značení a pro případné zájemce je zde nabídka na
zhotovení vjezdů – s finanční spoluúčastí obce dle
v minulosti zastupitelstvem schválených zásad.

EXIT 21

Bezpečnostní prvky na Hlavní a Senohrabské, lávka
přes potok: uskutečnila se schůzka s ředitelem
středočeské SÚS se žádostí o pomoc při změně
projektu pro realizaci rekonstrukce mostu spojené
s výstavbou lávky pro pěší přes Zlatonostný potok a
poté bude tento kompletní projekt doplněn a
připraven k podání v únorové žádosti na Státní fond
dopravní infrastuktury.
Územní plán: odbor územního plánování a
regionálního rozvoje v Říčanech, jako pořizovatel dle
zákona, právě vydal veřejnou vyhlášku o zahájení
projednávání návrhu zadání územního plánu Mirošovic.
Tento návrh je vystaven po dobu 30 dnů na MÚ Říčany
a také na OÚ Mirošovice. Návrh zadání neřeší
jednotlivé pozemky, ale území jako celek, proto je
zaslán k vyjádření pouze dotčeným orgánům,
sousedním obcím a krajskému úřadu.

Pozemky na Ježově

Již probíhá řízení k návrhu dopravního značení pro
zúžení ulice Hlavní během avizované výstavby chodníku
od místní komunikace Ke Hradu – realizace – květen.
S představiteli SÚS Středočeského kraje jsme se také
dohodli na zvýraznění inkriminovaných přechodů pro
chodce a snad i opravě výtluků. Je opravdu smutné
žádat o něco, co je náplní práce a povinností..
Obnova veřejné zeleně: vedle ošetření pařezů bude
dále realizováno - lokalita U Husa (výsadba keřů,
štěpkovitá cesta), U Zvoničky nad nádrží (převýsadba 2
stromů, odstranění zrezlých sloupů), U nádraží
(výsadba trávníku), škola, Školní (nové zastiňující
stromy), Spojovací (výsadba keřů, čeká se na realizaci
chodníku), Karlín (výsadba 3 stromů na místě
pokácených), Ježov (protihlukový val, stromy a keře),
skládka (zalesnění cca ½ manipulační plochy),
křižovatka Na Ohradě x Senohrabská (trávník), na
Oblouku (obnova poničené historické cesty).
Obnova dětského hřiště MŠ a ZŠ Mirošovice: zatím
žádná zpráva z ministerstva pro místní rozvoj
Kanalizace V. etapa, ulice Hlavní, stoka AB-2-5: úspěch
v žádosti. Obdrželi jsme kladné rozhodnutí, s realizací
počítáme o prázdninách.
Rekonstrukce obecního úřadu: Tento program nám
zůstává zapovězen a pravidla udělování utajena, opět
negativní stanovisko. Nyní musíme posoudit havarijní
stav střechy, zda vydrží do příštího roku, kdy žádost
opět podáme..

Protože jsme zatím nezaznamenali važnější zájem o
koupi z řad mirošovických občanů, příští týden
zahajujeme v časopisech Real City a Grand reality
rozsáhlejší inzertní kampaň na prodej zakoupeného
pozemku Na Ježově (parc.č. 564/15, výměra 931 m2,
cena 1690,- Kč/m2.)

Pokud jde o ostatní nezastavěné pozemky, všechny
mají vlastníky a dle kupních smluv jsou tito majitelé
povinni na pozemcích stavět. Protože se tak však
neděje, nastává se ze strany obce uplatňování
sankčních pokut, které jsou právně a následně soudně
vymáhány. Tak se daří se smluvní pokuty až na jednu
výjimku (kdy je pozemek zaplombován a připravuje se
exekuce) vybírat.

Vypnutí elektrického proudu
Poměrně rozsáhlá výluka v dodávce proudu nás
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z důvodu údržby čeká ve:
čtvrtek 26.4. 7.00 – 15.00: ČD, K Jezeru, Za Dálnicí,
Hrusická, Hlavní (část), Na Výsluní (část), K Nádraží,
Spojovací, Ke Hradu, Ke Mlejnu, Pod Ježovem,
Senohrabská (část), Krátká, Horní, Svahová, v Březině,
Na Ježově, Husova
pátek 27.4. 7.00 – 16.00: V Lipách, Hlavní (část), U
Zvoničky, Senohrabská (část), Ke Hřišti, Pod Jiřím, Na
Ohradě, ŘSD, benzinová pumpa, K rybníku, Na Vrchách,
Karlín, Luční, Pod Mostem, Nová, Na Lipce, Na Vysluní
(část)

Okresní soud Praha – východ zrušil
jeden rozsudek..
Od poloviny roku 2010 bylo v naší obci postupně
během několika nocí až do listopadu 2010 odcizeno
docela velké množství měděných okapů a svodů
z mnoha rodinných domů a také z domku správce
nového obecního areálu (zde dokonce dvakrát,
přestože podruhé již byly osazeny pouze svody
plechové..). Případ samozřejmě vyšetřovala policie,
viníka dopadla, ten se přiznal, a věc byla předána
soudu ke spravedlivému potrestání. Padl podmíněný
rozsudek s povinností náhrady škody. O to větší
zklamání zažili všichni poškození včetně obce
Mirošovice – k překvapení všech byl rozsudek (pro
podjatost, vymáhání přiznání a rasový podtext)
přepracován. Nezbývá, než si dávat stále pozor, pořídit
si výkonnější kamery a psy. Více bez komentáře..
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Různé – jednou větou






Dovolená obecního úřadu v pondělí 7.5.2012 – celý
den zavřeno
Nový web říčanské nemocnice - www.nemocnicericany.cz
V červnu opět divadlo..
A také další odpadový víkend včetně sběru
nebezpečného odpadu
Velká gratulace Sokolu Mirošovice k získání dotační
částky na přístavbu fotbalových kabin z fondu
Středočeského kraje!
„Neexistují žádní nevinní. Existují však různé stupně
odpovědnosti“
(Lisbeth Salenderová, Milenimu II.)
„Pomsta je nejsilnější motivace“
(Lisbeth Salenderová, Milénium III.)
S pozdravem MUDr. Tomáš Zvěřina, starosta obce
Mirošovice

Další orientační mapa Mirošovic
Jako jeden z prvních dávných počinů byla výroba
orientačních plánků obce. Nyní v čase různých
elektronických map či přístupu na katastr přesto
přicházíme s mapkou, která zase jinak ukáže plán
Mirošovic a kde lze dle ulic najít přímo čísla popisná a
evidenční. Tyto aktuální údaje budeme pravidelně
obměňovat. K nahlédnutí na našich stránkách a také na
3 infotabulích – u obecního úřadu, u parkoviště na
nádraží a na křižovatce Hlavní a U Zvoničky.

