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EXIT 21

Poděkování a přání do nového roku
Jménem svým i realizačního výboru bych chtěl poděkovat všem
kamarádům, kteří se zúčastnili přípravy, průběhu i odklízení
vánočního jarmarku, který proběhl 10 prosince. Nebýt těchto
lidí, kteří dokáží obětovat část svého volného času, neměli
bychom v Mirošovicích akce tohoto druhu, a proto ještě jednou
všem děkuji.
Přeji všem čtenářům Exitu hodně klidu a pohody během
vánočních svátků, krásná rodinná setkání a do nového roku
hodně zdraví, štěstí a úspěchů.
Ing. Radek Lhocký, redaktor a zastupitel

Vážení spoluobčané,

Zápis budoucích prvňáčků proběhne
ve čtvrtek 19. ledna 2012
od 15 hodin
v budově školy.
S sebou: rodný list dítěte,
občanský průkaz.
Vážení spoluobčané,
nadešla doba příprav na vánoce, která vrcholí 24.12. na Štědrý
den. Je to období dlouhého, i když radostného očekávání
především pro ty nejmenší. Vánoce patří k největším svátkům
v roce a slaví se po celém světě. České vánoce se staly
specifickým pojmem. Jsou plny lidových obyčejů, obřadů a
koled, zvyků a pověr. Tradice je dobré udržovat, podporuje to
soudržnost rodiny. Tím, že se něco opakuje, má v našem
chaotickém světě uklidňující význam, smysl pro řád a rituál. Tyto
vzácné chvíle si zpříjemňujeme i nákupem dárků, návštěvou
přátel, kulturních a sportovních akcí. Na vánoce máme čas se
zastavit, být k sobě ohleduplný, tolerantní, mít soucit s druhými
lidmi. K dobré náladě vybízí i znovu se prodlužující den. To je
skutečný smysl vánoc. Můžeme si jenom přát, aby tyto nálady a
předsevzetí nás provázeli co nejdéle během celého příštího
roku.
Vážení spoluobčané, přeji Vám, ať Vás provází klid, zdraví,
optimismus a dobrá nálada. Odpočinek v kruhu přátel a rodin,
čas strávený s těmi nejbližšími patří k nejskvělejším vánočním
dárkům. Dovolte mi, abych Vám všem v Mirošovicích popřál
příjemné prožití svátků vánočních a do nového roku 2012 pak
hodně zdraví, štěstí, spokojenosti, úspěchů osobních,
pracovních i studijních.
Jiří Novák
za SK Mirošovice, o.s.
EXIT 21 MIROŠOVICE

Psáno po uzávěrce: Když jsem se v minulém
Exitu v kontextu s revolučním 17. listopadem
trochu nezvykle a navíc trpce rozepsal o
současném stavu naší zejména politické scény
a tím i o souvisejícím
slabém výkonu státních
úředníků a společností,
nečekal jsem, že už
hned
v následujícím
čísle vzpomenu symbol
svobody a duševní ikonu
tohoto našeho slavného
svátku. Právě jsem se
dozvěděl, že občan pan
Václav Havel zemřel…
S pozdravem MUDr. Tomáš Zvěřina
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ani týden před Vánocemi zatím nesněží, a vypadá to
spíše na bláto.
Přesto jsme právě probíhající
rekonstrukci ulice K Nádraží již zastavili a se
zhotovitelem se domluvili raději pokračovat až
v teplejších podmínkách. Stejně tak budou tento týden
ukončeny všechny práce související s obnovou veřejné
zeleně. Oba projekty jsou tedy „zazimovány“ a
v závislosti na počasí budou na jaře kompletně
dokončeny.
Zimní přestávku by naopak neměla mít společnost
C.H.S., zhotovitel našeho nového územního plánu obce
- velmi netrpělivě čekáme na předložení jeho první
verze, tzv. návrhu zadání. Hlavní informací
prosincového Exitu 2012 bude tradičně sdělení o
cenách a organizaci svozu komunálního odpadu v roce
2012 a také oznámení o konání veřejného zasedání
mezi svátky.
Jinak v listopadu úspěšně proběhla mirošovická
premiéra v Národním divadle a Mr. Donutil ukázal, že
je to opravdu stále velmi vtipný a svižný mladík,
z Regionální rady Středočeského kraje nám na účet
dorazily zbylé dotační finance za „Modernizaci ZŠ“,
pokračujeme v rozesílání dopisů o poplatku za
zhodnocení pozemku a také se žádostí o informační
spolupráci ve věci napojení na obecní inženýrské sítě a
opět se během sběrového víkendu podařilo naplnit
neskladným odpadem čtyři 11 m3 kontejnery. A více
(psáno 18.12.2011):
 Do Hrusic bez obav – omezující cedule byla
odstraněna
 Ceny známek na rok 2012 změněny jen u
biologického odpadu
 Veřejné zasedání zastupitelů ještě tento rok –
středa 28.12.2011
 Definitivní asfalt v ulici K Nádraží až v březnu 2012
(možná…)
 Chodník od „Hradu“ k Hlavní také až na jaře
 Nelegální motokros a poničené protihlukové stěny a
svodidla - nečinnost státu

Cesta do Hrusic - společná místní
komunikace
Protože uzavřená dohoda se starostou obce Hrusice o
volném průjezdu touto místní komunikací do Hrusic a
dál (resp. o tom, že občané Mirošovic nepotřebují pro
průjezd žádné zvláštní povolení) nefunguje, není policií
respektována, spíše naopak, rozhodlo se zastupitelstvo
tuto nesmyslnou ceduli odstranit.

Tím je vjezd ze strany Mirošovic (cesta je až pod most
v katastru obce Mirošovice) neomezen.

Odpadové hospodářství v roce 2012,
úřední hodiny během svátků
Dobrá zpráva na úvod. Se společností Marius Pedersen
Říčany se podařilo domluvit stejné ceny jako v roce
2011, resp. změny se dotknou pouze pilotního projektu
u svozu biologického odpadu.
Zůstaly stejné i kontaktní údaje, adresa i osoby: Marius
Pedersen
Říčany,
Březinova
1650,
telefony
323 605 482-4, 323 604 577 (i fax). Kontaktní osoby p.
Zeman, p. Musil. Firmou je zajišťován sběr:
Separovaného odpadu (papír, plast, sklo, kartony),
Komunálního (černé popelnice)
Bioodpadu (hnědé)
Svoz kontejnerů z chatových oblastí.
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Je stále držena organizace svozů se čtvrtečními 14 denními a měsíčními cykly a možnost výběru ze 4
variant známek – dle intervalu svozu a velikosti
popelnice.
Poslední svoz v roce 2011: čtvrtek 22. 12. (pouze 14 –
denní svozy)
První svoz v roce 2012: čtvrtek 5. 1. (všechny svozy)
Poslední svoz, kdy budou tolerovány známky 2011 je
čtvrtek 19.1.2012
Placení poplatků za svoz odpadu (i poplatků za psa,
případně hřbitovních poplatků) je možné z důvodů
účetních platit na OÚ Mirošovice až od středy 4.1. a
to vždy v úředních hodinách (pondělí a středa od 8.00
do 12.00 hodin a od 13.00 do 17.00 hodin).
svoz komunálního odpadu var.symbol
120 1x měsíčně
11
120 2x měsíčně
12
240 1x měsíčně
13
240 2x měsíčně
14
1100 2x měsíčně
16
Pytel pro jednorázový svoz
svoz biologického odpadu
120
121
240
131
1100
161
31
poplatek za psa
21
hřbitovní poplatek

cena
1100
1700
1600
1800
9500
70
1200
1400
8500
150
150

I pro rok 2012 je možnost dalšího způsobu úhrady:
své platby můžete zaslat jednotlivými převodními
příkazy na účet OÚ Mirošovice – číslo účtu
5322201/0100, jako var. symbol uveďte číslo poplatku,
specifický symbol je číslo popisné domu (číslo
evidenční chaty), je vhodné do textu pro příjemce
uvést další specifikaci, např. Vaše jméno.
Po obdržení Vaší platby na náš účet Vám zašleme
doklad o zaplacení a také známku na popelnici na rok
2012 „místní“ poštou. Hnědé nádoby na svoz
biologického odpadu k vyzvednutí na OÚ. Bioodpad –
biologicky rozložitelný odpad: svoz ze zahrad, údržby
zeleně a z domácností bude prováděn z přistavených
popelnic hnědé barvy v určených intervalech (přesná
data v příštím Exitu)
Do nádob lze: listí, trávu, zbytky rostlin, štěpky, piliny,
ovoce, zbytky zeleniny, vaječné skořápky
Do nádob ne: zbytky jídel, oleje, maso, kosti, uhynulé
zvířectvo
Stálá poznámka k odvozu komunálního odpadu v zimě
– dovezte popelnici na spolehlivě přístupná místa.
Nádoby neodklízejte, dokud v obci svoz neproběhl

(může být o 1-2 dny posunut). V případě, že popelnice
nebyla
z jakéhokoliv
důvodu
během
svozu
vyprázdněna, kontaktujte OÚ, obdržíte zdarma
jednorázový pytel (hradí Maruis Pedersen).
Úřední dny na OÚ Mirošovice během svátků:





Středa
Středa
Pondělí
Středa

21.12.
28.12.
2. 1.
4.1. a dále

Poslední veřejné zasedání obecního
zastupitelstva v roce 2011
Uprostřed svátků se uskuteční 4. veřejné zasedání
v tomto roce - ve středu 28. prosince od 19. hodin.
Hlavním bodem bude rozpočet na rok 2012.
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vrstvy „finišerem“ a přípravy pro konečnou jarní 7 cm
vrstvu od obrub ke žlabům uložené v betonových ložích
na obou stranách. Asfaltová definitivní pokládka bude
s obrubami ve stejné výši. Vjezdy do domácností dle
přání individuálně vybuduje po této pokládce
zhotovitel BES Benešov (viz Exit 11/2011). Obě kolmé
uličky (ke kadeřnictví a rodině p. Hanzla) budou také
opatřeny novým povrchem.
Obnova veřejné zeleně: i zde nastává zimní spánek, i
když ne definitivní. V tomto týdnu by mělo být
dokončeno kácení v ulici Ke Křížku a závěrečný úklid.
Ale možná ještě dojde i na avizované složité pokácení
nemocné lípy v ulici Pod Mostem. Případně jistě
v lednu. I zde jsme po souhlasné kontrole ze Státního
fondu ŽP obdrželi první platbu ve výši 0,5 mil. Kč.

Z programu:
 rozpočtové opatření 4/2011
 obecní rozpočet na rok 2012
 plánované dotační akce na rok 2012
 místní poplatky, pozemky a věcná břemena
 různé

Projekty a akce 2011/2012
Modernizace a transformace ZŠ: na Mikuláše jsme
obdrželi jako nadílku z Regionální rady (ROP) pro
Střední Čechy avizovanou druhou platbu ve výši 3,8
mil. Kč. Tím je projekt ukončen definitivně účetně i
administrativně a nyní nás čekají „jen“ pravidelné roční
monitorovací zprávy a kontroly. Opětovně připomínám
kontakt na správce celého areálu paní Semerádovou
tel. 602 268 354,
e-mail: semeradova.blanka@seznam.cz.
Ke sjednání návštěvy tělocvičny a také upozorňuji na
respektování provozního řádu a samozřejmě
akceptování schválených zásad o pronájmu, tj. 300,Kč/hod. v zimním období, v letním pak 200,- Kč/hod.
V případě minimálně 3- měsíční rezervace a úhradou
celé částky předem 250,- Kč/hod.

Rekonstrukce ulice K Nádraží: práce byly přerušeny
ve stádiu ukončeného položení první vyrovnávací

Kanalizace V. etapa, ulice Hlavní, stoka AB-2-5: od
šachty k ŘSD k ulici Na Stráni. Zpracovaná kompletní
žádost o dotaci z rozpočtu Středočeského kraje byla
odevzdána. Celkové náklady bez DPH činí 1,14 mil.,
spoluúčast obce 150 tis. Kč.

Rekonstrukce obecního úřadu: také zde se nám
podařilo žádost v termínu do 15. prosince zpracovat a
odevzdat do podatelny úřadu Středočeského kraje.
Celkové náklady převážně venkovní rekonstrukce jsou
bez DPH 1,8 mil. Kč, vlastní zdroje pak ve výši 230 tis.
Kč. Zde se naše naděje na kladné posouzení nezakládají
pouze na skutečné potřebě projektu (havarijní stav
střechy), ale také na faktu, že jsme v pravidelně
podávaných žádostech dosud nebyli vybráni.

Rekonstrukce chodníků ul. Hlavní 1.etapa: protože
Kraj stanovil pravidlo moci podat pouze jeden projekt
z fondu SFROM, pro menší finanční náročnost a tím
pádem větší šanci na úspěch jsme tento projekt na Kraj
nepodali. Úmysl vybudovat z vlastních zdrojů chodník
od ulice Ke Hradu k ulici Hlavní však platí - už z toho
důvodu, aby nám nepropadlo stavební povolení.
Realizace na jaře. Klidnější nestavební zimní období se
právě pokusíme využít k další intervenci na Odbor
dopravy Středočeského kraje ve věci prosazení našeho
kompletního projektu – „Dopravně bezpečnostní
úpravy ulic Hlavní a Senohrabská“.
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Územní plán: ještě v tomto týdnu očekáváme
doručení návrhu Zadání nového územního plánu, tedy
jakýsi první návrh. Ten bude dále v tomto kroku po
vypracování vyhlášky o návrhu ÚP okamžitě odeslán
zřizovatelem (tím je město Říčany) k vyjádření všem
dotčeným orgánům, které na to mají 30 – 60 dní.

Motokros v Kovářovicích, rozbité protihlukové
stěny u rybníka = boj s větrnými mlýny?
Dva odlišné problémy, stejný přístup státních institucí.
Nečinnost, neschopnost, ignorance.
V prvém případě – motokrosu, se jedná o nelegální
trať v lokalitě „Za Průhony“ v k.ú. Kovářovice, obec
Pyšely. Již od roku 2009 je postavená v poli u lesa
s naší obcí trať velikosti 2,5 ha. Na upozornění obce
Mirošovice místně příslušný stavební úřad v Benešově
jen sdělí, že je bezmocný činnost zakázat, přestože se
jedná o ostrý rozpor s územním plánem.
Ve druhém případě - dopravní nehodou pobourané PH
stěny u Štičího rybníka, nám teprve po urgenci žádosti
o opravu a revizi stěn stavu stěn v celém průběhu
Ředitelství silnic, správa Praha, sdělilo, že musí na
opravu vypsat výběrové řízení a uzavřít smlouvy o dílo,
a neumí sdělit termín opravy..??!!
V obou případech budeme posílat stížnosti pro
nečinnost – Kraj, Inspekce ŽP ČR, Ministerstvo dopravy
ČR.

Různé – jednou větou







Rozpis čtvrtečních svozů popelnic i nádob pro
bioodpad v Exitu 1/2012
Platby za známky (převodem i hotově) žádáme
provádět až po Novém roce
Do odpadových nádob = popelnic= nevhazujte
popel!! (přestože název k tomu vybízí )
Odečety vodoměrů provádí toto pololetí
zaměstnanec VHS Benešov
Pozor na volně pobíhající prasátka u hřbitova, věc
už řeší SÚ Mnichovice
Radkovi Lhockému děkuji za nepolevující nadšení a
sílu při organizaci jarmarku!

„Když se na zlobu odpovídá jinou zlobou, znamená to,
že se zloba nepotlačuje, nýbrž rozšiřuje“
(Václav Havel)
„Morální vítězství se může později obrátit i ve vítězství
faktické, zatímco morální prohra nikdy “
(Václav Havel)
Vážení spoluobčané, přeji Vám klidný předvánoční
týden, pěkné, ničím nerušené vánoční svátky a
v novém roce 2012 hodně štěstí a zdraví, lásky a
tolerance.
S pozdravem MUDr. Tomáš Zvěřina, starosta obce

