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EXIT 21

Vážení spoluobčané,
před nadcházejícím státním svátkem prší a také blížící
se změna času napovídá, že se světlem a teplem to už
moc dobré tento rok asi nebude. Ještě však musíme
zrealizovat dvě větší akce – kanalizaci v ulici
Senohrabská u potoka (práce už začaly) a dále
zrekonstruovat místní komunikaci K Nádraží (zde byla
„stavba“ předána). Naopak na listopad netrpělivě
čekají ochránci přírody z Vlašimi (ZO ČSOP), aby v rámci
obnovy veřejné zeleně v obci mohli začít kácet, ale i
sázet stromy. 19. října proběhlo třetí letošní veřejné
zasedání obecního zastupitelstva, které mj. schválilo
první návrh provozních zásad naší nové tělocvičny, ale
také třeba potvrdilo nové ceny vodného a stočného i
školného. Na případnou větší vodu je zase o něco lépe
připraven Karlín (a přibylo i nové zábradlí) a naše
divadelní fajnšmekry čeká avizované dárkové
překvapení. Dobrý posudek o případné trase dálnice D3
přišel z Ministerstva životního prostředí a z Říčan jsme
obdrželi žádost o zapojení se do petiční akce ve věci
dokončení silničního okruhu okolo Prahy. A více..
(psáno 26.10.2011):

Kontrola plynových spotřebičů všeho
druhu!
Servis: čištění, seřízení, kontrola úniku, opravy,
řešení závad, výměny, optimalizace a další.
Bližší informace na tel: 775037031
Mirek Kužel







Uskutečnilo se veřejné zasedání zastupitelů
Mimoškolní provoz nové tělocvičny
Podvrt Senohrabské pro kanalizaci se podařil!
Do ulice K Nádraží nastoupí silničáři až po 31. říjnu
Štěpka pro zátop volně k dispozici

Zvěřinové hody
Dne 26.11.2011 od 8:00 hod. v restauraci "U
Andělů" v Senohrabech, Hlavní 19, se konají
zvěřinové hody spojené s adventní tržnicí a
andělským adventním občerstvením ( svařené
víno, grog, medovina a cukrovinky atd.)
Marie VENCOVÁ
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

3. veřejné zasedání obecního
zastupitelstva
Uskutečnilo se 19. října 2011 a zastupitele se usnesli schválili:
1. rozpočtové opatření 3/2011 dle přílohy
2. výši školného pro MŠ ve výši 650,- Kč/dítě
s platností od 1.9.2011 dle platných zásad
3. udělení výjimky z průměrného počtu žáků ZŠ
Mirošovice pro školní rok 2011/2012 a závazek
úhrady nutných nadnormativních výdajů
4. nové ceny za vodné a stočné s platností od
1.1.2012:
 vodné
24,61 Kč bez DPH /m3
 stočné
29,66 Kč bez DPH/m3
5. odpisový plán obce Mirošovice dle nové vyhlášky č.
410/2009
6. bere na vědomí a schvaluje výsledek výběrového
řízení na zhotovitele stavby „Modernizace a
transformace
ZŠ
Mirošovice
–
vybavení
multimediální učebny“ a souhlasí s podpisem
smlouvy o dílo s vítězem soutěže společností AV
Media a.s.
7. bere na vědomí a schvaluje výsledek výběrového
řízení na zhotovitele akce „Rekonstrukce zasíťované
místní komunikace K Nádraží v obci Mirošovice“ –
vítěz soutěže firma BES s.r.o.
8. první návrh organizace provozu tělocvičné haly pro
komerční účely dle přílohy
9. využít předkupního právo u pozemku parc.č. 654/15
v lokalitě Na Ježově a v případě podané nabídky
odkoupit tento pozemek od současného majitele –
MARINA REAL s.r.o. za cenu 1 014 790,- Kč, tedy za
stejnou cenu, za kterou obec v roce 2004
předmětný pozemek společnosti MARINA REAL
prodávala

Další projekty a akce 2011/2012

EXIT 21 MIROŠOVICE

 Do Národního divadla na Sluha dvou pánů 30.11.
2011

Modernizace a transformace ZŠ Mirošovice: tento
týden byla na Regionální radu pro Střední Čechy
odevzdána závěrečná zpráva spolu s konečnou žádostí
o platbu ( tj. proplacení 50% výdajů ). Před úhradou
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nastane ještě administrativní, účetní i fyzická kontrola
hotového díla. Na zasedání zastupitelů byl schválen
první návrh zásad provozu nové sportovní haly.
Správcem celého školního objektu (nového i
stávajícího) se stala paní Blanka Semerádová.

EXIT 21

Hráz Zlatonosného potoka – část v lokalitě Karlín: i zde
jsou práce v plném proudu. V úseku 110 m došlo k
navýšení jedné strany hráze o cca 30 cm a již je někde
instalováno nové pozinkované zábradlí.

1. Dny pondělí - pátek 17.00 – 21.00 hodin, ostatní
dny možné po dohodě se správcem haly, případný
dopolední provoz dle rozvrhu školy
2. Cena říjen – duben 300,- Kč/hod.
květen – září 200,- Kč/hod.
V případě pronájmu na delší období (minimální
délka 3 měsíce, cena 250,-Kč/hod., platba předem
na celé období)
3. Rezervace telefonicky, mailem nebo ústně se
správcem
4. Správce: Blanka Semerádová, tel. 602 268 354,
e-mail: semeradova.blanka@seznam.cz
Pozn.:
 Mirošovické děti (a pod dohledem mirošovického
instruktora) zdarma
 Provozování všech sportů. Fotbal, florbal, stolní
tenis - zatím „zkušební provoz“
 Rezervace možná max. na 2 hodiny
Rekonstrukce ulice K Nádraží: v týdnu od 31. října
proběhne vytýčení IS (zejména O2) a po té nastoupí
firma BES Benešov k realizaci. Lze samozřejmě pro
úzkost komunikace očekávat nejen omezení provozu,
ale zcela jistě nemožnost parkování vozidel. Dotčeným
domácnostem bude ještě zaslán info dopis.
Obnova veřejné zeleně: zde zatím v předmětných
lokalitách probíhají zdravotní řezy a chemické postřiky.
Začátkem listopadu bude moci být zahájeno kácení
stromů a také sázení. Na některých místech (u Štičího
rybníka směr na Vrchy, hřbitov a Karlín je volně
k dispozici shromážděná štěpka, vhodná pro palivo
nebo i jako kůra. V rámci této akce bude také
zrevidována a obnovena výsadba podél historické cesty
lokalitě Na Oblouku.
Kanalizace Senohrabská: velmi dobrá zpráva od vrtařů.
Podařilo se dostat nejen skrz betonovou zeď, ale
hlavně pod základy mostíku přes Zlatonostný potok,
protáhnout
kanalizační
rouru a napojit ji na hlavní
řad. Nyní během cca 10
dní budou všechny 4 RD
připraveny pro gravitační
napojení. Původní projekt
s čerpacími stanicemi tak
není nutné realizovat.

Strana 3 / 4 31. října 2011

EXIT 21

Obecně závazná vyhláška (OZV) o
zhodnocení stavebního pozemku
Během listopadu bude rozesílána druhá vlna sdělení o
poplatkové povinnosti uhradit místní poplatek za
zhodnocení stavebního pozemku možností jeho
připojení na stavbu vodovodu a kanalizace, a to
převážně vlastníkům rekreačních objektů. K podání
vysvětlení však vyzveme i některé majitelé domů s v důsledku přechodu na jiný počítačový program nejasnou situací úhrady a napojení na obecní řady. Zde
žádáme o spolupráci. Děkuji všem, kteří již povinný
poplatek řádně uhradili.

Dálnice D 3 – cesta na jih
Ve výtiscích Exitu 2 a 3/2011 jsem obsáhle informoval o
aktuální situaci – uvažovaných dvou variantách –
vedení trasy dálnice D3 na hranici s Rakouskem:

„Mirošovice v divadle“
Národní divadlo, středa 30. listopadu
v 19.00 hodin, „Sluha dvou pánů“
Když jsem asi před dvěma roky vyplňoval objednávku
na toto představení, nedával jsem si moc nadějí, že
bychom mohli být uspokojení, navíc v takovém počtu
(48 ks). Opak se stal pravdou, o prázdninách jsme byli
vyzváni k potvrzení zájmu. Ten jsme samozřejmě
projevili, jen cena za vstupenku nebyla nízká.. Rozhodli
jsme se však část zadotovat a věnovat před Vánocemi
divadelním fandům tento dárek, a obzvláště pak našim
seniorům. Proto, nejen, že společně poprvé navštívíme
českou divadelní první scénu a národní symbol, ale také
poprvé nabízíme (=seniorům) slevu, a to ve výši 200,Kč/lístek. V hlavní roli sluhy Truffaldina se představí
pan M. Donutil, dále uvidíme K. Hrušínkou, K. Pospíšila
nebo O. Vlčka, S. Královou, J. Bidlase a další. Režie Ivan
Rajmont. Motto - „komplikované zásnuby se šťastného
konce…“
Organizace: Zájemci si zakoupí vstupenku osobně na
obecním úřadě. Cena za lístek činí 500,- Kč, pro seniory
300,- Kč, výběr exkluzívní řady 2-4. Vyzvednutí
vstupenky na OÚ v dopoledních hodinách nebo po
dohodě u paní ing. Svobodové.
Program středa 30. listopadu
 17.00 – 17.10 - sraz před Obecním úřadem
Mirošovice
 17.15 – 18.00 - společný odjezd autobusem do
divadla
 19.00 – 22.00 - divadelní představení
 22.15 – 23.00 - odjezd po ukončení, návrat do
Mirošovic
Adresa: Národní divadlo, Ostrovní 1, Praha 1, tel.222
901 448, www.narodni-divadlo.cz

Západní varianta - délka 58 km: Praha (Pražský okruh,
napojení u Jesenice) – Jílové – Netvořice – Neveklov –
Kosova Hora – Heřmaničky – Mezno.
Východní varianta – délka 56 km: je navržena zhruba
v trase podél současné silnice I/3 v ose Říčany –
Benešov – Tábor. Začíná napojením na Pražský okruh
v oblasti Lipan, dále pokračuje jižně od Říčan až
k dálnici D1, kterou kříží u Všechrom. Dále východně
od V. Popovic k Senohrabům. Pak souběh s I/3 až do
Benešova, poté dlouhý tunel pod okrajem
konopišťského parku a dále po I/3 až k Meznu.
Vláda ČR, resp. Ministerstvo ŽP, nechalo zpracovat
posudek o vlivech záměru D3 – Středočeská část na
životní prostředí. (tzv. EIA), a to obou tras. Jeho
vyhodnocení jsme v těchto dnech obdrželi - se závěrem
- pořadí variant:
1. západní koridor – jeví se jako výhodnější a to
především z hlediska menšího vlivu na
obyvatelstvo
2. východní koridor – akceptovatelná, ale za
předpokladu, že nebude možno z jakýchkoliv
důvodů realizovat variantu západní
O případné výstavbě se uvažovalo nejdříve v letech
2020 – 2025, nyní i tento termín je vážně zpochybněn,
do hry vstoupil jihočeský hejtman.. situace je o p r a
v d u nepřehledná.. V listopadu se jsme byli pozváni na
jakousi info schůzku pro dotčené obce, tak třeba se
něco dozvíme..

Změna
(RUD)

rozpočtového

určení

daní

I v této oblasti panuje neklid, nejistota a popírání již
jednou slíbeného či vysloveného. Obec Mirošovice byla

jednou z asi 1200 obcí, které zaslaly dopis premiéru
Nečasovi, ve kterém podpořila návrh Ministerstva
financí ČR na přijetí zákona o změně o rozpočtovém
určení daní. Tato změna by místo dosavadního výnosu
6.600,- Kč/občana/rok znamenala navýšení na 8.600,Kč. V mirošovickém měřítku by to pak při počtu 1100
trvale hlášených osob přineslo do rozpočtu ze
současných 7,26 mil. Kč příjmu lepších 9,988 mil. Kč…

Petice na dostavbu silničního okruhu
kolem Prahy
Město Říčany reaguje na rozhodnutí Ministerstva
dopravy, které odsunulo dostavbu silničního okruhu
okolo Prahy (úsek stavby 511 Běchovice – dálnice D1)
na termín po roce 2014 a rozhodlo se pro petiční akci s
požadavkem co nejrychlejší výstavby předmětného
úseku. Nadměrná dopravní zátěž regionu je určitě
enormní (také Úvaly, Mnichovice, Vyžlovka,
Louňovice..), zcela evidentně se ale také ukazuje, že
brzda výstavby je tentokrát jinde (Běchovice a obce,
v blízkosti kterých kde by měl spojovací úsek vézt..).
Petiční archy za dostavbu okruhu budou připraveny
k podpisu do 25.11.2011 na těchto místech:
 Obecní úřad Mirošovice
 Základní škola Mirošovice – ředitelna, sborovna
 Prodejna tiskovin – trafika paní Tomáškové, u
nádraží

Různé – jednou větou







2x ČEZ – přerušení dodávky elektřiny:
25.11. 8.00-10.00 (Na Lipce, Školní, K Jezeru, Za
Dálnicí, Hrusická, Hlavní, Na Výsluní, K Nádraží,
Spojovací, Ke Křížku, Nová, Pod Mostem, Karlín),
28.11. 9.00-11.00 (Ke Mlejnu, ČOV, Pod Ježovem)
Božkov – zpráva z Katastru – schválení o změně
hranic území a 5 RD patří již do Mnichovic
Od října vývoz kontejnerů pro chatové oblasti jen
1x týdně (pátky), stále ještě všichni neuhradili
poplatek 600,- Kč!
Sběrový
víkend
opět
vydařený,
jeden
velkoobjemový možná ještě v prosinci
Přesný počet trvale hlášených obyvatel obce
Mirošovice k 15.10.2011 činil 1111..
„Štěstěna je nejspíš ze skla. Sotva se zatřpytí, už se
rozbije.“
(Publius Syrus)
„Deset polibků zapomeneš snáze, než jeden“
(Jean Paul.)
S pozdravem MUDr. Tomáš Zvěřina, starosta obce
Mirošovice

