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EXIT 21

Mikulášská nadílka
Obec Baráčníků a OÚ Mirošovice pořádají v restauraci u
Císaře dne 11.12.2011 od 14 hodin Mikulášskou nadílku.
Zveme všechny děti, aby si přišli zasoutěžit, a zároveň se
takou můžou těšit na dáreček od Mikuláše.

Den otevřených dveří
Den otevřených dveří ZŠ Mirošovice s prodejní
výstavou našich prací se koná v úterý 13. prosince
2011 od 15 hodin. Občerstvení připraveno, těšíme
se na Vás!
Děti ze ZŠ Mirošovice
EVA KOFNOVCOVÁ
HORSKÁ KOLA - PRODEJ – SERVIS
MIROŠOVICE

Přejeme všem zákazníkům šťastné a veselé
Vánoce. Vánoční dárky si přijďte nakoupit
k nám! Jsme zde pro Vás a pomůžeme Vám
s výběrem.
A pokud si nevíte rady, jaký dárek vybrat, kupte
DÁRKOVOU POUKÁZKU
Přijďte, těšíme se na Vás každou sobotu dopoledne 9.00 –
12.00 hod. Jestli-že Vám prodejní doba nevyhovuje, domluvte
si jiný termín na tel. 602972861.

Vážení spoluobčané,
docela hezký teplý listopad a v něm jeho celkem
poklidně přešlý sváteční 17. den jen nesměle
připomíná, že je to už 22 let. Hezké číslo a zdálo by se,
že i dostatečný prostor na provedení změn. Bohužel
však asi stále krátký čas na nalezení změn kvalitních,
trvalých a hlavně duševních. Výsledky loňské volební
euforie jsou žádné, vrátil se šlendrián, byrokracie a
apatie. O zlodějství všeho druhu ani nemluvě.
Samozřejmě se to děje nejvíce ve státní sféře. Na
komunální (tedy obecní, mirošovické) úrovni se
snažíme dělat, co si myslíme, že je třeba a na co máme
peníze. Je nelehké a někdy velmi citlivé stanovit
priority, obzvláště, když ne vždy smyslná dotační
politika státu v podstatě určuje a napovídá, do čeho jít
(když je naděje) a co nechat (zatím) být. A tak se těšme
na společné divadlo, jeďte na kole nebo se běžte projít
se psem po Ringhofferově stezce nebo si zahrajte třeba
volejbal v nové tělocvičně. A letos naposledy - můžete
v Karlíně odevzdat velkoobjemový odpad do
přistavených kontejnerů.. (psáno 25.11.2011):
 Rekonstrukce ulice K Nádraží začala (konečně!)
 Projekt
„Modernizace
ZŠ“
ukončen
i
administrativně, provoz tělocvičny i PC učebny
naplno
 Stromová a keřová výsadba u Císaře, u nádraží, i
jinde
 Domy v Senohrabské u potoka připraveny
k napojení na kanalizaci a v Karlíně na větší vodu
 Audit hospodaření obce za období 1-10/2011 bez
výhrad
 Dálnice D3 nejdříve za deset let a snad přes Jílové
 Sběrový víkend 9. a 10.12.

Projekty a akce 2011/2012
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Modernizace a transformace ZŠ:
po odevzdání
závěrečné zprávy spolu se žádostí o druhou platbu
proběhla 15.11. ještě fyzická a účetní kontrola
projektu. Protože vše dopadlo bez výhrad a ke
spokojenosti zástupců Regionální rady, očekáváme
převod zbylé dotační podpory snad do konce roku.

Opět jsme velmi rádi, že se celý projekt podařilo
finančně pokrýt bez nutnosti čerpání úvěru.
Celý zmodernizovaný objekt je od 1. září v plné zátěži,
vše funguje, mimoškolní provozní hodiny tělocvičné
haly dle uveřejněných zásad jsou už ze 2/3 zaplněny.
Správce paní Blanka Semerádová (602 268 354), e-mail:
semeradova.blanka@seznam.cz.
Výběr
několika
hlavních upozornění z provozního řádu:
1. Vstup do tělocvičny je povolen pouze v čisté
vhodné sportovní obuvi s hladkým povrchem
světlé barvy (eventuální posouzení vhodnosti
obuvi je zcela v kompetenci správce areálu)
2. Provozovatel neručí za věci odložené v tělocvičně a
v šatnách
3. Návštěvník je povinen chovat se tak, aby
nezpůsobil úraz sám sobě nebo neohrozil další
návštěvníky, dále aby nevznikla škoda na zařízení a
vybavení haly a příslušenství
4. Za ublížení na zdraví nebo způsobení škody na
zařízení a vybavení tělocvičny odpovídá návštěvník
a v případě jeho nezletilosti jeho zákonný zástupce,
případně subjekt, který akci organizuje.
Odpovědnost za sportující žáky nese jejich
vyučující, případně trenér. Svévolné poničení
tělocvičny a příslušenství a zařízení (vybavení) bude
předepsáno k úhradě
5. Do tělocvičny je zakázáno brát s sebou jakékoliv
skleněné předměty nebo jiné nebezpečné
předměty nesouvisející se sportovní činností
Rekonstrukce ulice K Nádraží: přestože již od června
víme, že náš projekt byl vybrán k financování, resp.
k poskytnutí částečné dotace z Programu rozvoje
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venkova, teprve 14. listopadu jsme ze Státního
zemědělského intervenčního fondu MZe ČR obdrželi
zvací dopis k podpisu Dohody o poskytnutí dotace. Tím
bylo započetí realizace značně pozdrženo. Přesto jsme
nakonec vzhledem k blížícímu se konci roku akci spustili
i bez podepsané Dohody. Věříme, že po písemném
ujištění, že náš projekt splnil a vyhověl stanoveným
náležitostem, bude Dohoda podepsána a projekt v roce
2012 evropskými penězi podpořen.
Jak asi mnozí sledujete, samotná rekonstrukce byla
zahájena odstraňováním starých žlabů a pokládkou
nových do betonového lože. Na druhé straně pak
budou vedle vyznačeného průběhu vedení kabelu O2
podobně uloženy silniční obruby (spád konečné živice
od obrub ke žlabům, obruby ve stejné výši jako asfalt).
Instalace obrub a žlabů by měla být hotova cca do 4.
prosince. Další postup prací závisí na počasí, s největší
pravděpodobností však definitivní povrch bude položen
až na jaře.
Vjezdy do domácností: nejsou předmětem dotace, a
podobně jako při předešlých rekonstrukcích místních
komunikací v obci jsou řešeny individuálně se
zhotovitelem dle potřeb a přání a s finanční spoluúčastí
vlastníků. To znamená:
 příspěvek obce 50%, max. 4.000,- Kč pro
občany trvale bydlící
 příspěvek obce 25%, maximálně do 2.000,- Kč
pro ostatní
 každý vjezd do objektu bude administrativně
označen, finančně ohodnocen a po odečtení
příspěvku obce dán k úhradě
Obnova veřejné zeleně: po úvodních ošetřovacích
řezech, zabezpečovacích vazbách a chemickém
postřiku jsou zatím největší zásahy vidět v podobě
nové výsadby v lokalitách u Zvoničky, u nádraží, na
hřbitově, u rybníka a nádrže, kácení stromů probíhá
v Senohrabské, Ke Křížku, na hřbitově, v letošním plánu
je také poražení nebezpečné lípy v ulici Pod Mostem.
I zde proběhla první fyzická kontrola zástupci SFŽP.
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Kanalizace Senohrabská: akce skončena. Podařilo se
připravit k napojení na hlavní řad všechny 4 RD.
Nyní žádáme vlastníky co nejdříve provést odstavení
své dosavadní jímky a po té uzavřít na zákaznickém
centru (tel. 317 723 371) smlouvu s VHS o stočném.
Hráz Zlatonosného potoka – část v lokalitě Karlín:
akce skončena. Zhotovitel ROKA Plus předal hotové
dílo - 104 m dlouhá a o 30 cm navýšená zídka osazená
novým bezúdržbovým zábradlím.

Příprava dalších projektů:
 Kanalizace V. etapa, ulice Hlavní, stoka AB-2-5: od
šachty k ŘSD u benzinové čerpací stanice
pokračování k ulici Na Stráni, délka 216 m. Do
15.12. bude podána žádost na Středočeský Fond
životního prostředí. Zopakování loňské žádosti,
výše uvedená kanalizace Senohrabská uhrazena
z vlastních zdrojů.
 Rekonstrukce chodníků ul. Hlavní 1.etapa: opět se
jedná o zopakování žádosti z roku 2010, garant
Středočeský Fond rozvoje obcí a měst (SFROM).
Chodník od ulice Ke Hradu na křižovatku Hlavní x
Senohrabská plánujeme zrealizovat případně
z obecních zdrojů na jaře 2012.
 Rekonstrukce obecního úřadu: projektová
dokumentace (nová střecha, zateplení, fasáda,
okna, dveře, aj.) již hotova. Také SFROM.
 Zahrada ve školním areálu: přes zimu bude
zhotovena PD, poté se pokusíme najít vhodný
dotační titul, případně pokrytí vlastními zdroji.

Odpadový víkend - 9. a 10.12.
Poslední letošní pravidelná možnost zdarma odevzdat
velkoobjemový odpad:
pátek 9.12. 15.00 – 18.00 hodin,
sobota 10.12. 9.00 – 12.00 hodin
Místo: areál pod mostem Karlín
!! Vážení, dodržte tyto sběrné dny a hodiny.
Nenoste pneumatiky, barvy, rozpouštědla, léky.
Nevozte suť, písek, hlínu, nevyklízejte celé půdy !!
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Dálnice D 3 – cesta na jih
7. listopadu se v Benešově uskutečnilo setkání starostů
a měst dotčených připravovanou výstavbou dálnice D3
ve Středočeském kraji, organizované Sdružením pro
výstavbu D3 a R4 a Společností pro rozvoj silniční
dopravy v ČR. Byli tedy přítomny a zastoupeny všechny
hlavní složky tohoto neskutečného a dlouho nikam
nesměřujícího procesu. A tedy naprosto věrně
dokladujícího obrazu fungování státní sféry – bez
ohledu na trapnost a tragikomiku..
Jednání předsedali senátor Eybert (předseda Sdružení),
a pánové Tomášek (zástupce posudkářů obou
navržených variant – viz minulý Exit), Slezák
(ministerstvo
životního
prostředí),
Janeček
(ministerstvo dopravy), Hezoun (ŘSD). A závěr?
Nakonec se podařilo „vydolovat“ a dozvědět se celkem
příznivé výsledky i termíny:
 do Vánoc snad vydá MŽp posudek, tedy stanovisko
EIA, že jsou možné a akceptovatelné obě varianty.
Toto ministerstvo, které může za minimálně 5-leté
zdržení (ministr Bursík..), tedy nebude preferovat
žádnou variantu..
 hlavní rozhodnutí má na svých bedrech investor,
tím je ŘSD, resp. ministerstvo dopravy. Oba zástupci
shodně potvrdili, že napojení dálnice D3 na Pražšký
okruh je daleko příznivější variantou západní, neboli
stabilizovanou, neboli dávno připravenou –
územními plány, dokumentací, nemluvě o lepších
podmínkách stavebních či vlivu na obyvatelstvo.
 Do konce roku 2015 by mělo dojít
k majetkoprávnímu vyrovnání s majiteli dotčených
pozemků
 Do konce roku 2016 by mělo být hotové stavební
povolení
 V letech 2017 – 2022 by měla být stavba realizována
v předpokládané hodnotě 35 mld. Kč..
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Dílčí audit hospodaření obce za rok 2011 –
bez výhrad
Dne 9. 11. proběhlo krajskými auditory dílčí
přezkoumání hospodaření obce za měsíce leden-září
2011. Předmětem kontroly je zejména plnění příjmové
a výdajové složky rozpočtu, nakládání a hospodaření
s obecním majetkem, zadávání veřejných zakázek,
účetnictví, dotace, mzdy, pokladní knihy a knihy faktur,
bankovní
výpisy,
účetní
doklady,
jednání
zastupitelstva, atd. Závěr – bez výhrad, nebyly zjištěny
chyby a nedostatky.

Různé – jednou větou








4x ČEZ – přerušení dodávky elektřiny: 5.12. 8.00 15.00 (ŘSD, část ul. Hlavní, benzina, K rybníku, Na
Stráni, Na Vrchách, Luční, část. ul. Karlín a Pod
Mostem).
6.12. 12.00 - 15.00
(V lipách,
Senohrabská, Ke Mlejnu, Ke Hřišti, Pod Jiřím - vždy
části ulic). Přesný čas a rozsah přerušení dodávky
proudu – viz úřední desky, případně volejte
840 850 860.
Vlastníci ubytovacích zařízení – nezapomeňte
vyrovnat obci své místní poplatky do 15.12
Poruchy na veřejném osvětlení (VO) – hlaste na
obecní úřad nebo přímo správci p. Burcevovi. Vždy
uveďte ulici a číslo lampy
Kontejnery pro chatové oblasti budou odvezeny na
konci listopadu,
jejich opětovné přistavení
v březnu 2012.
Hřbitovní odpad byl odvezen
Zloděj měděných okapů v Mirošovicích již souzen
na soudě pro Prahu - východ
„Někdo dovede žít tak rutinovaně, že se ani nechce
věřit, že žije poprvé“
(Stanislaw Lec)
„Celý náš život se utváří mezi tím, co chceme a co
musíme“
(Karel Čapek)
S pozdravem MUDr. Tomáš Zvěřina, starosta obce

Mirošovický Vánoční Jarmark
V sobotu 10.12.2011 od 13 do 17 hod se uskuteční již
sedmý vánoční jarmark v areálu u fotbalového hřiště.
Připraveny budou stánky s vánočním zbožím, soutěže a
tvořeníčko pro děti. K nastolení pravé pohody zazpívají
mirošovické maminky vánoční koledy a v 1700 hod se
můžete těšit na již klasický velkolepý ohňostroj.
Přijďte ochutnat punč, medovinu, svařák. Nebo jen tak
nasát vánoční atmosféru, příjemně si zasportovat,
nakoupit a odreagovat se.
Obec Mirošovice

