Strana 4 / 4 8. srpna 2011

EXIT 21

Vážení spoluobčané,

Bazárek
Na našich webových stránkách www.colek.eu můžete najít novinku Bazárek. Ten mohou využít všichni, kteří by rádi nabídli někomu
jinému věci, které už sami nepotřebují. Jedná se především o
oblečení, hračky a pomůcky po odrostlých dětech, je ale samozřejmě
možné nabídnout i nepotřebné vybavení domácnosti, nářadí na
zahradu nebo cokoli podobného.
Lokální zaměření Bazárku předurčuje takovéto "obchůdky" k
osobnímu předávání věcí - takže vám obchodujícím přejeme
vyklizené sklepy a spoustu nových známých! Mateřské centrum Čolek
poskytuje Bazárku prostor na svých webových stránkách, nicméně
není aktivním účastníkem komunikace obou stran ani výsledného
prodeje/koupě dané věci.
Mateřskému centru Čolek rovněž neplyne z uskutečněných transakcí
žádný zisk.
Vaše MC Čolek

"ROCKOVÁ PÍPA",
která se pořádá v sobotu 20. srpna v Restauraci U Andělů
(Senohraby). Od 17:00 do 23:00 - je přímá účast
moderátora Radia Beat,.
Po 23. hodině zahájí hudební produkci
místní skupina Rockass.
Konec podle přání účastníků.
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tak se zdá, že si uprostřed prázdnin vzalo dovolenou i
léto. A bohužel to vypadá na celý srpen. Ještě, že
stavbu letošního roku – modernizaci ZŠ – už máme pod
střechou a pomalu s ní končíme. A v září, kdy chystáme
zahájit novou akci – rekonstrukci ulice K Nádraží – bude
zcela jistě dlouhé babí léto.. V tomto dvojčísle Vám
ještě přineseme zprávu z červnového zasedání
zastupitelů, připomeneme další projekty a také
upozorníme na recidivující vandalismus i přetrvávající
nedisciplinovanost některých občanů při likvidaci svého
odpadu. Do konce srpna budou rozeslány dotčeným
domácnostem platební výměry za připojení se na
obecní vodovod a kanalizaci (=zhodnocení pozemku) a
v září už na nás čeká nejen pravidelný sběrový víkend,
ale hlavně další divadelní návštěva. A více.. (psáno
29.7.2011):
 22. června proběhlo 2. veřejné zasedání obecního
zastupitelstva
 1. září 2011 bude zahájen nejen nový školní rok..
 Úspěch v žádosti o dotaci – rekonstrukce ulice
K Nádraží na podzim
 Odpadový systém v obci funguje, ale je zneužíván
 Do divadla v září a překvapení v listopadu ..na
Viewhegovu Biomanželku v neděli 11.září do
Švandova divadla

2. veřejné zasedání obecního
zastupitelstva
Uskutečnilo se 22. června 2011 a zastupitele se usnesli
- schválili:
1. Závěrečný účet hospodaření obce Mirošovice za rok
2010 s výhradou
2. Závěrečnou zprávu o výsledku auditu hospodaření
obce Mirošovice za rok 2010 a přijalo toto nápravné
opatření: do 30.6.2011 bude provedena oprava
spočívající ve správném zaúčtování příjmu
správního a místního poplatku za výherní hrací
automat ve výši 26.000,- Kč z účtu 385 na účet 384

3. U odstavce v oddíle C) pod písm. a) zastupitelstvo
přijímá systémové opatření a dále bude
pokračováno v souladu se zákonem o účetnictví
4. Návrh rozpočtového opatření 2/2011

Projekty 2011/2012. Obě školy a nová
tělocvična před kolaudací
Modernizace a transformace ZŠ: tento monstrózní a
v mirošovických podmínkách svým způsobem opět
revoluční projekt loňského a letošního roku spěje ke
svému závěru. Stavební společnost a realizátor akce
firma Sládek Group zahájila konečné interiérové práce
(malování a závěrečný úklid, instalace žaluzií), jsou
prováděny všechny potřebné zkoušky a atesty pro
kolaudaci díla (topné, tlakové, akustické, světelné či
hygienické zkoušky, rozbory vody, elektro a plyn revize,
provoz výtahu, rozmístění hasicích přístrojů, apod.). Po
odstranění všech zjištěných drobných nedodělků jsou
připraveny před závěrečnými podpisy protokoly o
předání hotových děl – tělocvičná hala s novými
šatnami a sociálním zařízením (tedy konečně existence
opravdové tělocvičny v Mirošovicích – hrací povrch
TARAFLEX a lajny pro vybíjenou, přehazovanou,
volejbal, basketbal, fotbal, ..), nová multimediální
učebna (nyní nastoupí firma AV MEDIA k montáži
prezentační a audiovizuální techniky (12x PC,
interaktivní tabule, dataprojektor), mateřská a základní
škola (bezbariérový vstup - výtah, nové topení a
podlahové krytiny, dveře, zrekonstruované WC i
sborovna..). Finišují také venkovní práce a úpravy (již
dříve hotové střechy a zateplené fasády, ale i nová
dlažba, oplocení aj.). Objednán a před dodáním je
připraven nábytek, šatní lavice, orientační tabule,
tělocvičné nářadí.
Vše tedy zdárně spěje k plánovanému zprovoznění a
slavnostnímu otevření při prvním dnu nového školního
roku 1. září 2011.
Rekonstrukce ulice K Nádraží: skvělá zpráva dorazila
z MAS Říčansko – projekt na opravu této naší téměř
nejfrekventovanější místní komunikace byl vyhodnocen
mezi 3 nejlepšími a požadovaná výše dotace 1,47 mil.
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přislíbena v plné výši. Garantem dotačního programu je SZIF
(Státní zemědělský intervenční fond). S realizací počítáme v
září – listopad (po výběrovém řízení a podpisu smlouvy se
SZIF). Rekonstrukce ulice je projektována v podobném duchu

jako jsou všechny ostatní v obci, tj. finální oprava po
provedených pokládkách inženýrských sítí - vedle nového
živičného povrchu také nové obrubníky, oprava dešťové
kanalizace, zpomalovací pruhy, dopravní značení.
! Výzva a upozornění pro dotčené domácnosti! - pokud
někdo není napojen na obecní vodovod, má ještě možnost
realizace cca do poloviny září. Dle pravidel EU bude na
hotové dílo stanovena 5-letá stavební uzávěra.
Obnova veřejné zeleně: podpis smlouvy s garantem této
akce – SFŽP (Státní fond životního prostředí) – bohužel stále
neproběhl, pro čas dovolených tak předpokládáme snad
září…
Územní plán: zpracovateli našeho nového územního plánu –
projekční společnosti C.H.S. Praha – byly předány všechny
poklady pro tvorbu návrhu zadání (tj. vyhodnocení a
posouzení všech 45 návrhů občanů a také požadavky a
návrhy obce na další rozvoj území). V září očekáváme
zpracování a předání prvního návrhu zadání nového ÚP,
které bude po té veřejně projednáno.

Krajské žádosti = Kanalizace V. etapa

a Výstavba
chodníků 1. etapa - ulice Hlavní a Senohrabská: zde jsme
bohužel (ale to jsme čekali) obdrželi negativní stanoviska.
Pro nedostatek financí…Nicméně, protože máme akce
kompletně připraveny včetně stavebních povolení, velmi
vážně zvažujeme alespoň část z těchto projektů z vlastních
zdrojů zrealizovat (kanalizace Senohrabská a část chodníku
Hlavní od ulice Ke Hradu). Nyní čekáme na závěrečné
shrnutí všech nákladů souvisejících s rekonstrukcí školy,
tvorbou nového územního plánu a s finanční spoluúčastí u
ulice K Nádraží a pak provedeme analýzu zbylých prostředků.
Navíc je nutné zadat zpracování projektové dokumentace na
revitalizaci školní zahrady a také rekonstrukci obecního
úřadu.
Oprava dešťová kanalizace Pod Ježovem: trochu mimo
pozornost zůstala tato menší akce, která nás však zlobila již
historicky a v souvislosti s dokončenou kanalizace v této ulici
jsme rozhodli tento problém nevyčerpávajícího studánkového
pramene provždy vyřešit.
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Odpadové hospodářství v obci

Program neděle 11. září

 17.20 – 17.25 - sraz před Obecním úřadem Mirošovice
 17.30 – 18.30 - společný odjezd autobusem do divadla
 19.00 – 21.30 - divadelní představení
 21.45 – 22.30 - odjezd po ukončení, návrat do Mirošovic

Vážení občané, nastavený systém likvidace odpadů v obci
funguje. Ale není všemocný. Vedle známkového režimu u
komunálního odpadu a nově i svozu biodopadu, který si sami
platíte a vedle kontejnerů pro chatové oblasti (600,Kč/objekt), jsou zde další druhy likvidovaných odpadů,
hrazených výhradně z obecního rozpočtu. A tato částka není
malá (250,- Kč/1 kontejner) – svozy:
o Separace:
- plasty:
2 x týdně (pondělí, čtvrtek)
- papír:
1x týdně (středa)
- sklo:
1x měsíčně
- kartony:
1x měsíčně
o směsný velkoobjemový odpad:
1x za 3 měsíce
(cca březen, červen, září, prosinec)
o nebezpečný odpad:
2x za rok (cca
březen, září), drobný elektroodpad celoročně na OÚ
Jakousi pravidelností a tedy velkým problémem se stalo to,
že každý den a nejvíce po víkendech nacházejí naši pánové
před areálem Karlín a kolem kontejnerů na stanovištích
(např. u nádraží) odložený odpad všeho druhu –
velkoobjemový, nebezpečný, stavební i komunální. Jedině
železný odpad je možné odevzdat celoročně k areálu Karlín.
Myslíme si, že uvedená možnost likvidovat odpad
normálního množství, je zajištěna. Při potřebě většího
obejmu nebo třeba stavebního odpadu je přeci povinností
každého si odvoz řádně zajistit. Tak, jako to dělá obec, kdy je
využíváno např. služeb firmy OBR Štiřín. Areál Karlín neslouží
jako celoroční sběrný dvůr. Stejně tak kontejnery pro
separaci, kde Vás žádáme o větší pořádek a vysypání
určeného odpadu, ne odložení plné tašky..?
Považuji takové chování za nehoráznou drzost a vůči našim
starším pánům, kteří se snaží v obci udržovat pořádek, i za
neslušnost a budeme striktně postupovat dle obecně
závazné vyhlášky o veřejném pořádku.
Na druhou stranu děkuji všem, kteří využívají separované
kontejnery. Od firmy EKO-KOM jsme obdrželi hlášení za rok
2010. Bylo odevzdáno celkem 69,5 tuny všeho separovaného
sběru! Úspora, kterou jsme tak dosáhli, v přepočtu
představuje: Emise CO2 – 75,554 tun, Energie – 1 919 172
MJ.

„Mirošovice v divadle“
Švandovo divadlo, neděle 11. září v 19.00
hodin, „Biomanželka“
Poprvé si vyzkoušíme divadelní den neděli, na kterou se
podařilo zajistit úspěšnou hru letošního léta – „Biomanželku“
dle předlohy Michala Viewhega. Mělo by jít o humoristický
příběh, jak se namyšlený spisovatel postupně propadá na
hodnotovém žebříčku své manželky. V rolích uvidíme F.
Čapku, P. Hřebíčkovou, K. Frejovou, aj. Režie Dodo Gombár.
Motto - „mezilidská komunikace = boj na život a na smrt“
Organizace: Zájemci si zakoupí vstupenku osobně na
obecním úřadě. Cena za lístek činí 200,- Kč, výběr stolku a
vyzvednutí vstupenky na OÚ v dopoledních hodinách nebo
po dohodě u paní ing. Svobodové.

Adresa: Švandovo divadlo, Štefánikova 57, Praha 5, tel.234
651 111, www.svandovodivadlo.cz
P.S.:na listopad připravujeme vánoční divadelní překvapení…

Vandalismus
Vandalismu přibývá. Není měsíc, kdybychom neopravovali
lampu, značku, okno poničené vandaly nebo zloději.
Přestože se někdy daří pachatele chytit nebo vypátrat (např.
krádeže měděných okapů v obci..) je to unavující, zbytečné,
drahé a smutné. Poslední čin je z minulého víkendu, kdy
někdo vytrhal a poničil mladé
třešně lemující historickou cestu
k lokalitě Na Oblouku..?? Dále
nám
bylo
hlášeno
dělání
nepořádku a házení kamenů
spojené s výhružkami občanům
30. června v 15.30. hodin v ulici
Husova. I zde jsme odevzdali dokumentaci policii. Že se
jedná o hlupáky a primitivy nemá už smysl psát, tato
individua si Exit nepřečtou. Přesto stále platí – nebojte se
volat policii v Kamenici - Nová Hospoda, tel.: 974 881 740.

Různé – jednou větou


Objednané cedule s č.p. k vyzvednutí na konci srpna
Poškozené cedule s názvy ulic hlaste na obecní úřad
I v době vichřic je nutné vyplnit a zaslat žádost o kácení
dřevin
Dodržujte nedělní a sváteční klid, nerušte sousedy a
nezakládejte ohně!
Do konce srpna budou vlastníkům zhodnocených pozemků
obecními IS (Hubačovská, Za Dálnicí, Pod Ježovem, Hrusická)
zaslány platební výměry
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Pravidelný svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu
koncem září

„Kdo šetří viníky, trestá nevinné“
(Plautus)
„Kdo příliš spěchá, bývá hotov později“
(Cicero.)
S pozdravem MUDr. Tomáš Zvěřina, starosta obce
Mirošovice

Vážení příznivci sportu,
po letní krátké přestávce začíná opět fotbalová sezóna
ročníku 2011/2012. Tuto letní pauzu převážná část
sportovců využila ke svému odpočinku a k nabrání sil právě
na přicházející podzimní část. U členů výboru tomu ale tak
nebylo. My jsme letní přestávku využili k zajištění nových
registračních průkazů související
se změnou našeho názvu na SK
Mirošovice o.s., oslovováním
nových hráčů všech kategorií na
doplnění našich jednotlivých
mužstev a k získávání sponzorů.
V letošní letní přestávce se nám
také podařilo zrealizovat plně automatizovaný zavlažovací
systém našeho hřiště, což nám v následujících obdobích
značně usnadní práci při péči o náš travnatý povrch hřiště.
Z obrovskou pílí a nasazením se na zavlažovacím systému
podíleli naši správci Jan Burcev s Davidem Kumstou, počínaje
seříznutím travnatého drnu, vyhloubením výkopů, rozvodem
vodovodního vedení až po samotné spuštění závlahy.
Děkujeme našim správcům za obrovskou pomoc a všem,
kteří se zúčastnili brigád na našem hřišti při zasypávání
vyhloubených výkopů. Díky těmto brigádám jsme veškeré
práce související s realizací zavlažovacího systému časově
urychlili a tím nezničili a naopak zachovali náš veškerý
travnatý povrh hřiště. V dnešní době není už na našem hřišti
poznat, že před krátkým časem byli prováděny rozsáhlé
terénní úpravy. Ale zpátky k fotbalu. Do fotbalové sezóny
2011/2012 jsme přihlásili tři kategorie mužstev.
Muži - okresní III. třída sk. B, dorost okresní přebor a žáci - okresní přebor.
Zvláště v kategorii mužů budou mít hráči
těžkou úlohu, neboť do naší skupiny
postoupilo mužstvo Louňovic B, které od
minulých časů značně posílilo a má
pravděpodobně vyšší ambice, tak i proto,
že ostatní mužstva naší skupiny jsou
převážně silově vyrovnanými týmy. O
tom jsme se přesvědčili v závěru sezóny
2010/2011, kdy od pátého místa umístění
v tabulce
byla
mužstva
bodově
vyrovnána.
Pro naše příznivce a fanoušky přikládáme
rozpis hracích časů všech zápasů a
srdečně Vás zveme na všechna utkání
s dobrým pivem a klobásou.
Jiří Novák
za SK Mirošovice o.s.

