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EXIT 21

Pronájem skladu
u D1 v Mirošovicích
Přímo od majitele již od
12 000 Kč/ měsíc/ 726 m2
www.e-nemovitosti.com
Nabízíme také hlínu zdarma:

www.hlina.net
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

Vážení spoluobčané,

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva

teprve na sklonku května vychází naše májové číslo
Exitu 5/2012 a trochu i symbolizuje neslavné ukončení
existence prvního muže našeho kraje – hejtmana
Ratha. Ponechám stranou rozbory a známé příčiny této
události, a zamýšlím se nad možnými důsledky pro
Mirošovice. Přestože jsou výsledky blízkých krajských
voleb i nyní těžko odhadnutelné – jedno je jisté. Hůře
být nemůže, jen lépe. I kdyby se politické spektrum
vedení Středočeského kraje nezměnilo, myslím, že se
despotická, až psychopatická vláda jednoho muže (to
však neomlouvá ostatní zúčastněné a přisluhovače)
nemůže opakovat. Věřím, že žádosti o dotační projekty
(o které nám jde v první řadě) budou posuzovány
transparentněji, spravedlivěji, podpisy smluv se již
nezadrží.. Otázkou je, zda nějaké peníze na Kraji zůstaly
a nebude pro obrovskou zadluženost vyhlášen třeba
stop stav. Jen se potvrzuje neracionálnost centrálně
poskytovaných a určujících dotací a proto je správné,
že byl vládou v minulém týdnu podpořen návrh novely
zákona o RUD (rozpočtové určení daní). Pro info všechny naše úspěšné projekty, které byly částečně
hrazeny z ROP (Regionální operační program Střední
Čechy), tj. modernizace školy, víceúčelový sportovní
areál a obě etapy obnov místních komunikací – byly již
kompletně profinancovány.. V tomto Exitu Vás opět
pozveme do divadla a také na 2. letošní veřejné
zasedání zastupitelů. Pomalu končí rekonstrukce ulice
K Nádraží a čeká nás další (rozšířený) sběrový víkend. A
více (psáno 27.5.2012):

2. letošní zasedání se uskuteční ve středu 27. června od
19 hodin na OÚ Mirošovice.
Z programu:
 závěrečný účet obce, audit hospodaření 2011
 rozpočtové opatření 2/2012
 projekty 2012
 obecní pozemky, věcná břemena, různé

 Veřejné zasedání zastupitelů obce se uskuteční ve
středu 27.6.
 Ulice K Nádraží a chodníky na Hlavní – ukončení
do 15.6.
 Nová výsadba stromů na cestě k lokalitě
Na Oblouku
 Do Branického divadla ve středu 13.6.
 Velký sběrový víkend 22. a 23.6.
 Revize a oprava protihlukových stěn na I/3
přislíbena do července
 Různé

Projekty 2012






Rekonstrukce ulice K Nádraží: zbývá instalace 2 ks
zpomalovacích prahů (již zhotoveny betonové
podklady) a osadit povinná dopravní značení. Do
konce července musíme odevzdat záv. zprávu o
ukončení projektu spolu se žádostí o proplacení
části výdajů (1,4 mil. Kč z celkových 1,9 mil. Kč,
garant Státní zemědělský intervenční fond MZe).
Vjezdy do domácností: do poloviny června by měly
být zhotoveny u přihlášených zájemců vjezdy
k domům (čp. 223 a Restaurace u Aničky) a
společně s již realizovanými (čp. 157, 163, 170, 180
a 359) budou poté všechny oceněny a dle
chválených zásad uhrazeny, tj. jako v podobných
případech v obci - příspěvek obce u trvale bydlících
obyvatel 50%, maxim. 4.000,- Kč, u ostatních 25 %,
max. 2.000,- Kč.
Chodníky podél ulice Hlavní: zde zbývá ještě
položit speciální slepeckou dlažbu na všech koncích
a u přechodu ( nový, bude vyznačen ). O obnovu
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kresby u zbylých přechodů žádáme SÚS
Středočeského kraje. Tato část kompletního
projektu „Bezpečnostní prvky“ zajistila trvající
platnost stavebního povolení a nyní již
připravujeme žádost o dotaci ze Státního fondu
dopravní infrastruktury na další etapu v příštím
roce.
Zpomalovací prahy: kromě ulice K Nádraží budou
nově rozmístěny prahy také před Restaurací U
Císaře a v ulici K Rybníku. Spojeno s opravou a
revizí všech stávajících prahů (Ke Hřišti, Ke Mlejnu,
Karlín, Spojovací, Na Výsluní)
Obnova veřejné zeleně: do 6. června budou
ukončeny práce ve všech dotčených 14 lokalitách
vyjma areálu bývalé skladky pod dálnicí. Zde je
chystaná výsadba 1500 stromů a osazení lesního
pletiva spojena s nutností předchozího provedení
razantních zásahů, vedoucí ke zmenšení sklonu
násypů v blízkosti potoka a úklidu nepovoleně
navozeného odpadu. Ve spolupráci s odborem
životního prostředí v Říčanech je prostor
kontrolován a monitorován. Zadní vjezd ze Všeším
(brána) byl opět návozem zeminy uzavřen a pod
udělením pokuty je zakázáno do prostoru cokoliv
navážet.

Historická cesta k lokalitě Na Oblouku: Zhotovitel
projektu, ZO ČSOP Vlašim, provedla opravu
uschlých a vandalsky poničených třešní (na místo
nich odolnější jeřabiny). Podobná obnova zeleně
proběhla také na hřbitově.
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Obnova dětského hřiště MŠ a ZŠ Mirošovice:
žádáno o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj
ČR. Již známe výsledek – bohužel, pro totální převis
bylo uspokojeno pouze 20 procent žadatelů. Nyní
s paní ředitelkou MŠ mírně přepracujeme projekt a
obnovu hřiště provedeme z vlastních zdrojů.
Kanalizace V. etapa, ulice Hlavní, stoka AB-2-5:
Akce připravena k zahájení (červenec). Před
podpisem smlouvy o dílo však budeme požadovat
jisté garance ze strany Středočeského kraje..

„Mirošovice v divadle“
Branické divadlo, středa 13. června v 19.00
hodin, „Víš přece, že neslyším, když teče voda“
Po řekněme náročnějších představeních (Národní,
Karlín) Vás před prázdninami zveme na lehčí činoherní
žánr do Branického divadla. Ve třech samostatných
příbězích (Poznání šokem, Stopy holubic, Já jsem
Herbert) uvidíme našeho známého P. Nárožného, dále
J. Ptáčníka, N. Konvalinkovou, V.Vydru, K. Fialovou
nebo L. Švormovou, D. Morávkovou nebo E.
Janouškovou. Režie P. Háša, celková délka představení
2 hodiny. Motto - „tyto velice lidské příběhy v jistých
obměnách mohou potkat každého z nás“.
Organizace: Zájemci si zakoupí vstupenku osobně na
obecním úřadě. Cena za lístek činí 200,- Kč, výběr řady
1-5. Vyzvednutí vstupenky na OÚ v dopoledních
hodinách nebo po dohodě u paní ing. Svobodové.
Program středa 13.června
 17.30 – 17.40 - sraz před Obecním
úřadem
Mirošovice
 17.45 – 18.30 - společný odjezd autobusem do
divadla
 19.00 – 21.30 - divadelní představení
 21.45 – 22.30 - odjezd po ukončení, návrat do
Mirošovic
Adresa: Branické divadlo, Branická 411/63, Praha 4, tel.
244 462 779, www.branickedivadlo.cz
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Drobný elektroodpad - po celý rok sběrný box
v budově obecního úřadu nebo zelená popelnice u
ordinace lékaře.
!! Vážení, dodržte tyto sběrné dny a hodiny. Nenoste
pneumatiky, barvy, rozpouštědla, léky. Nevozte suť,
písek, hlínu, nevyklízejte celé půdy !!

Koalice se shodla na podobě RUD
Tak snad dohodnuto. ODS a TOP 09 a Starostové se
dohodli na úpravách v rozpočtovém určení daní (RUD)
– tedy na vzorci, podle kterého se dělí mezi obce
peníze. Výsledkem bude, že menší obce získají více,
zatímco Praha, Brno, Ostrava a Plzeň přijdou cca o 1,1
mld. Zatímco nyní činí výnos na jednoho obyvatele 6,6
tis. Kč/rok, dle novely by to od roku 2013 mohlo být 8,4
tis. Kč. Což by v případě Mirošovic mohlo znamenat až
o 2 mil. Kč větší daňový přínos do obecní pokladny.
Zákon má být projednáván v červnu
na schůzi
Sněmovny a protože i opozice není proti, mohl by být
dokonce rozhodnut v rychlejším čtení. Pokud se
nebude zase Sněmovna zabývat něčím jiným, což se
však obávám (Rath, aj.)..

Revize stavu a oprava PHS na silnici I/3
Po urgenci a zaslání stížnosti na Ministerstvo dopravy
ČR pro nečinnost proběhla 2. května schůzka se
zástupci správce (ŘSD) této komunikace ve věci opravy
rozbité protihlukové stěny (PHS) u rybníka a revizi
současného stavu – upevnění skleněných výplní a
zabezpečení proti vibracím, oprava únikových dveří,
nátěry dřevěných rámů, mytí skel, apod. Přislíbeno
bylo do konce července vše vykonat. Tak uvidíme,
budeme sledovat..

Nebezpečný odpad (elektroodpad): - ledničky,
pračky, televize, vysavače, žehličky, fény, počítače,
telefony, rádia, vrtačky, pájky, baterky.

Od května (místo pana J. Kůstky) posílil obecní četu pan
Adolf Dobrý. Vítám ho v řadách našich pánů a věřím, že
svojí chutí a uměním nejen potřebně posílí tuto četu,
ale vnese sem i nového ducha a elán, který je v této
únavné, ale nesmírně potřebné práci pro obec
zapotřebí.
Pozn.:
 prostor – louka U Zvoničky – bude časem
samozřejmě posekána, ale až bude tráva vhodná
pro králíky (cca začátek června)..
 hřbitovní odpad bude také během června
definitivně odvezen – zde zase je nutné využít
přítomnost vhodného nákladního auta, které na
louce nezapadne..

Různé – jednou větou






ČEZ – výluka dodávky elektřiny 18.6. od 7.30-16.30
v lokalitách V Peci, Na Oblouku, ul. Hlavní okolo
Hubačovského rybníka, Hubačovská, část ul. Za
Dálnicí
Opakovaná výzva – poškozené cedule s názvy ulic
hlaste na OÚ
Od 19.6. vývoz kontejnerů pro chataře 2x týdně
(úterý a pátek)
Zrezivělé sloupy u nádrže a plůtek u pomníku –
bude odstraněno
Výběr českých starostů vyhrál ME v kopané
v Polsku – www.fotbalstarostove.cz

„Bude Rath ve vězení nosit motýlka nebo
ho bude raději číst?“
(Reflex, Zelený Raoul)

pátek 22.6. 15.00 – 18.00 hodin
sobota 23.6. 9.00 – 12.00 hodin
Místo:
areál pod mostem Karlín



Péče o veřejnou zeleň a pořádek, nový
člen v naší pracovní partě



První letošní sběr elektroodpadu a druhý sběr
velkoobjemového odpadu . Zdarma lze odevzdat v :

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

památky padlých z vlakového transportu smrti v roce
1945 – ten byl ve spolupráci s OÚ Senohraby v roce
2010 opraven, a druhý U Zvoničky - společný pomníček
obětem z první i druhé světové války - si nyní bere pod
svůj patronát pan Dušan Havlíček. Děkuji mu za tuto
iniciativu a impuls a věřím, že se podaří společně i zde
vybudovat důstojné pietní místo.



Odpadový víkend 22. a 23. června –
velkoobjemový sběr a nebezpečný odpad



EXIT 21

koberce,

Válečné hroby v Mirošovicích
V naší obci se nalézají dva pomníky obětí válečných
hrůz. Jeden na našem hřbitově – pomník k uctění

„Po nás třeba potopa“
(Ludvík XV.)
S pozdravem MUDr. Tomáš Zvěřina, starosta obce
Mirošovice

