Rybářský kroužek v Mirošovicích
Po tuhé zimě ledy roztávají a tak rybářský kroužek
00
zahajuje svoji činnost. První chytání bude 6.4. od 17 hod.
na Štičím rybníce. Potkáme se tradičně před sportovním areálem.
Vedoucí kroužku: Ing. Radek Lhocký

Nález psa.
Jedná se o žlutohnědou fenu, zřejmě belgický ovčák. Nalezena v pátek
11.3.2011 odpoledne v lese Na Ježově. Má červený obojek
bez známky a bez adresy. Nachází se v dobrých rukou na adrese:
U Zvoničky 7, Mirošovice.
Nálezce: František Barták, tel. 602302869

Nově otevřená

Gynekologická ordinace Hradčanská
přijímá od 1.1.2011 nové pacienty
ordinační hodiny
Po 9:00 – 16:00
Út 8:00 – 12:30 13:00 – 17:00
St
12:00 – 19:00
Čt 8:00 – 12:30 13:00 – 18:00
Pá 8:00 – 14:00

Adresa:

prim. MUDr. Antonín Kaprál

Milady Horákové 116/109
160 00 PRAHA 6
3. patro
Web:
http://www.mudr-kapral.cz
Telefon k objednání: 242 483 533
20 kroků od stanice metra Hradčanská
Autobus č. 174, 180, tramvaj č. 1, 8, 15, 18, 20, 25, 26
Taneční škola Blanky Vášové pořádá

TANEČNÍ PRO DOSPĚLÉ Podzim 2011
(8.sezóna)
Taneční škola je akreditovaná Svazem učitelů tance
Sokolovna Strančice:
Kurz S1: Začátečníci
15:00 – 16:45
Kurz S2: Mírně pokročilí 17:00 – 18:35
Kurz S3: Středně pokročilí 18:45 – 20:25
Kurz S5: Speciál
20:35 – 22:15
Sál OÚ Tehov:
Kurz T3: Středně pokročilí 18:45 – 20:25
Kurz T4: Více pokročilí
20:35 – 22:15

neděle, od 18.9.
neděle, od 18.9.
neděle, od 18.9.
neděle, od 18.9.
pondělky, od 19.9.
pondělky, od 19.9.

Kurz zahrnuje 13 večerů (11 lekcí, 1 prodloužená a 1 ples).
Cena: 1750,-Kč/osoba, 3400,-Kč/pár.
Zápis a informace:

tel.: 251 614 550 nebo 603 238 090
e-mail: vasova@volny.cz
www.tanecni.net

Vážení spoluobčané,
i když kalendářní „vesna“ začíná až příští týden, už si ji pár
dní užíváme. Březnové číslo Exitu, vycházející v avizovaném
krátkém sledu za únorovém, také přináší už spoustu jarních
avíz. Proběhne úklid obce a okolí v rámci akce „Čistý Ladův
kraj“, na který naváže pochod „Krajinou BR“, místní
komunikace budou strojově zameteny, nepotřebné
nahromaděné věci ze zimy včetně elektroodpadu dovezete
do Karlína při prvním letošním sběrovém víkendu.
Premiérové letos bude i veřejné zasedání zastupitelů, a to
30. března, a pak také odevzdáte sčítací formuláře. V tomto
Exitu Vás ještě poinformuji o dálnici D3.. A více..(psáno
13.3.2011):
 Veřejné zasedání zastupitelů se uskuteční ve středu 30.3.
od 19. 00 hodin
 Sčítací komisař pro Mirošovice se Vám už představil.
 Sběrový víkend směsného odpadu a elektroodpadu na
apríla !
 Obě budovy školy již zatepleny, nyní proběhne výměna
střešní krytiny
 Ověřovat lze i na našem obecním úřadě - od pondělí
4.dubna
 O dálnici D3 na jih se hodně mluví přes 20 let, výstavba
možná za 10..

1. veřejné zasedání obecního
zastupitelstva v roce 2011
Protože byl rozpočet na rok 2011 schválen těsně před
koncem roku 2010, veřejně se zastupitelé poprvé letos
sejdou až ve středu 30. března v 19.00 hodin v zasedací
místnosti OÚ Mirošovice.
Z programu:






projekty, nejbližší akce roku 2011
audit hospodaření obce za rok 2010
územní plán
Různé

Sčítání lidu, domů a bytů (SLDB) 2011
Po prvním sdělení v minulém čísle 2/11, jsou zde podrobnější
informace. V týdnu 28.2 – 6.3. Vám sčítací komisařka pro
naši obec, paní Veronika Řeřábková, roznesla letáky
s termínem své další návštěvy u Vás, při které Vám již předá
proti podpisu sčítací formuláře. Všichni paní V. Řeřábkovou

asi znáte, neboť je to naše listonoška. Přesto dle zákona
oznamuji její průkaz č. 00-11-98495. Dále se Vám prokáže
naše komisařka občanským průkazem. A přes rameno bude
mít modrou brašnu se žlutým logem České pošty. Zároveň
Vám budou předány vysvětlivky a případně poskytnuty další
informace.
Tento sčítací formulář byste měli mít všichni doručen
nejpozději do 25.3. Den na to je potřeba formuláře vyplnit
(rozhodným okamžikem sčítání je právě půlnoc z 25. na 26.
3., to znamená, že se mají vyplnit údaje, které platí v tuto
dobu), a poté odevzdat. Poslední termín odevzdání je 14.
duben.
Každý člen domácnosti vyplní svůj zelený „Sčítací list osoby“,
za děti je vyplní rodiče. Za domácnost je nutné vyplnit ještě
žlutý „Bytový list“. Poslední oranžový „Domovní list“ vyplňují
pouze majitelé nebo správci domů.
Lidé, kteří nebydlí v místě svého úředního trvalého bydliště,
dostanou bianco formulář, do kterého vyplní adresu, kde
skutečně žijí. Letos je možné vyplnit formulář přes internet.
Stejně je ale nutné se sejít s komisařem, který Vám předá
formuláře, na kterých jsou vedle čárového kódu 2 PIN kódy,
kterými se přihlásíte do svého dotazníku na stránkách
www.scitani.cz. Přístup na obecní internet v naší knihovně
bude umožněn po dohodě v úředních hodinách a v době
jejího standardního pondělního provozu.
Vyplněné (modrou nebo černou kuličkovou tužkou) sčítací
archy můžete odevzdat
 sčítacímu komisaři
 elektronicky
 poštou v obálce s předtištěnou adresou
 na poště
Sčítání je dle zákona povinné. Za odmítnutí spolupráce hrozí
pokuta až 10 tis. Kč. Ještě vyšší pokuta může být uložena
komisařům za zneužití nebo ledabylé zacházení se získanými
údaji. Ke sčítání se nemusíte nikam hlásit, je na komisaři,
aby si člověka našel i pokud se zdržuje mimo trvalé bydliště
(např. nemocnice). Za člověka v zahraničí vyplní jeho
formulář po dohodě jeho blízcí.
Sčítání osob podléhá:
a) každá fyzická osoba, která má v rozhodný okamžik na
území ČR trvalý pobyt nebo povolený přechodný pobyt
b) každá další fyzická osoba, která je nadzemí ČR v rozhodný
okamžik přítomna
Sčítání domů podléhá:
a) každá dům určený k bydlení s číslem popisným i
neobydlený

b) každý další dům, sloužící k jinému účelu, je-li v něm
alespoň 1 byt, pokud je v něm v rozhodný okamžik
přítomna alespoň jedna osoba
c) každý objekt s číslem evidenčním, je-li v něm někdo
sečten
d) každá samostatná budova se samostatným vchodem,
která slouží k bydlení nebo ubytování, i když nemá vlastní
domovní číslo
e) každý další objekt, pokud v něm byl někdo v rozhodný
okamžik přítomen
Sčítání bytů podléhá:
a) každý byt, i neobydlený
b) každá bytová domácnost v bytě i bydlící mimo byt
Důležité údaje:
 sčítací obvod obce Mirošovice je 145013
 bezplatná informační linka ČSÚ od 8 – 22 hodin:
800 87 97 02, e-mail: info@scitani.cz
 komisařka Veronika Řeřábková, její kontaktní tel:
731 443 115. Kontaktní telefon na řídící pracoviště pro
našeho komisaře – Kamenice: 323 672 101

Odpadový víkend 1. a 2. dubna –
velkoobjemový sběr + elektroodpad
V tyto dny máte opět možnost zdarma odevzdat
velkoobjemný (rozumně, kontejnery jsou pro všechny) a
nebezpečný odpad:
pátek 1.4. 15.00 – 18.00 hodin
sobota 2.4. 9.00 – 12.00 hodin
Místo: areál pod mostem Karlín


Velkoobjemový odpad: nábytek, koberce, matrace,
kamna, kola, aj.
 Elektroodpad: ledničky, pračky, televize, vysavače,
žehličky, fény, počítače, telefony, rádia, vrtačky, pájky,
baterky, apod.
!! Vážení, dodržte tyto sběrné dny a hodiny. Nenoste
pneumatiky, barvy, rozpouštědla, léky. Nevozte suť, písek,
hlínu, nevyklízejte celé půdy !!

Modernizace a transformace
ZŠ Mirošovice
Oproti konci února další pokročení prací – bylo ukončeno
zateplení obou školních budov a fasády jsou připraveny pro
„nové ošacení“. Před tím proběhne rekonstrukce obou
střech – výměna eternitu za plech a osazení nových
dešťových svodů. Nové školní toalety jsou již v prozatímním
provozu před kompletní konečnou kolaudací celého díla.
I základy tělocvičny byly obloženy, nyní se připravuje
instalace akustických panelů a byl definitivně vybrán hrací
povrch - 9 mm Taraflex sport M plus modré barvy (2 odstíny)
včetně lajnování pro volejbal, nohejbal a basketbal.

Ověřování na Obecním úřadě Mirošovice
Po loňském zřízení pracoviště CzechPointu na našem úřadě
jsme se rozhodli rozšířit nabídku a servis o další někdy velmi
potřebnou agendu v oblasti tohoto úředního fungování – a
to o ověřování = vidimaci a legalizaci, tedy o ověřování listin,

podpisů apod. Paní ing. Svobodová absolvovala potřebná
školení a vykonala zkoušku pro tuto práci při MÚ Říčany. Od
pondělí 4. dubna (v úředních hodinách) bude tato služba
zahájena.

Práce na hrázi Kunického potoka
v Karlíně - nové zábradlí
Téměř celé jaro až podzim loňského roku probíhala obnova
poškozeného břehového opevnění a stabilizačních stupňů a
odstraňování nánosů omezující průtočnou kapacitu koryta
potoka v intravilánu obce v délce 1,5 – 2,4 km. Zhotovitelem
byla firma Proxima, investorem Lesy ČR, správa toků
Benešov. Přestože jsme se snažili o kooperaci - a to
souběžné vyměnit staré zábradlí a navýšit hráz v kritické
oblasti toku při zvýšeném průtoku v Karlíně, k dohodě
nakonec pro úředně - administrativní problém nemohlo dojít
a tak tuto věc dokončí obec sama po své linii. Nové
bezúdržbové zábradlí již je připraveno (firma Roka plus) a tak
v dubnu proběhne výměna včetně cca 20 cm navýšení hráze.

Jarní akce s Ladovým krajem
i bez něj - soboty
„Čisté Mirošovice – čistý Ladův kraj“
sobota, 16. dubna, 9.00 hodin
Opět v rámci celosvětových kampaní „Ukliďme svět“ a „Den
Země“ letos organizuje spolek obcí Ladův kraj úklid obcí a
zejména přírody v nejbližším okolí. Sraz bude v sobotu 16.4.
v 9. 00 hodin před Obecním úřadem Mirošovice, kde
obdržíte jutové nebo igelitové pytle, rukavice, děti i
občerstvení. Několika směry pak vyrazí pracovní rojnice do
terénu. Bližší organizace v den na místě. Celá akce je
podporována společnostmi Maruis Pedersen a ASA Říčany
(zajistí velkoobjemové kontejnery), MAS Říčansko a
Ekocentrem Říčany. Ukončení nejpozději do 12.00 hodin.
Věřím, že Vás přijde co nejvíce !!
Odměna pro účastníky úklidové soboty:
pohyb a dobrý pocit
tatranka (všichni)
poukázka na 1 nápoj (limo, čaj, káva,
pivo pro  18 let) v místní restauraci
s platností do 30.4.

„Krajinou barona Ringhoffera“
sobota 23. dubna v 9.30 hodin
Další akcí z dílny Dobrovolného sdružení obcí svazek Ladův
kraj je už 6. ročník tradičního turistického pochodu na kole i
pěšky – a to v sobotu 24. 4. od 9.30 hodin. Mediálním
partnerem je i tentokrát rádio Blaník.
Program v sobotu 23.4. 2011
v Mirošovicích:





Otevření 6. ročníku stezky, hudba 9.15-9.45
Návštěva velkopopovického pivovaru, prohlídka zdarma, ochutnávka 10.00-13.00 hodin
Soutěže na jednotlivých 10 stanovištích po
cestě
Odměňování všech v Kamenici do 17 hodin

„Zájezd Mirošovic po Středočeském
kraji nejen pro seniory..“
sobota 14. května, hodina bude upřesněna..
Jak avizováno v únorovém čísle, 14.5. pořádá Obecní úřad
Mirošovice autobusový zájezd, který je určen všem
obyvatelům Mirošovic - bez ohledu na jejich věk. Máme v
úmyslu navštívit Kutnou Horu, Zámek Kačina, Čáslav zahradnictví Starkl a pokud bude čas, lze se zastavit na
zpáteční cestě ve skanzenu v Kouřimi. Cena zájezdu bez
vstupů je 100,- Kč. V loňském roce se nám výlet do Jižních
Čech pro malý zájem uskutečnit nepodařilo. Vybrali jsme
proto letos zájezd kratší a doufáme, že zájem bude. Podaří-li
se nám naplnit alespoň polovinu autobusu, nabídneme volná
místa i okolním obcím.
Zájemci přihlaste se do 15. dubna , stačí i telefonicky, u pí.
Svobodové na OÚ, zaplatit zájezd můžete i později.
Svobodová

Dálnice D 3 – cesta na jih, úsek
Středočeského kraje
Jak víme, dálnice D3 Praha – České Budějovice – Rakousko je
s přestávkami připravovaná mnoho let. To je způsobeno
jednak nedostatkem financí a také střídavou politickou
podporou (v roce 1997 vláda z úsporných důvodů vyňala
dálnici D3 ze svých plánů). Od 70. let minulého století
probíhaly různé studijní práce s cílem nalézt a stabilizovat
trasu D3. Po roce se zvýšil tlak na ochranu ŽP a aspekty
demokracie se v případě dálnice D3 nejvíce projevily právě
ve Středočeském kraji, a trvají do současnosti. I když
počátkem 90. let byla vyhodnocena jako nejoptimálnější
trasa „stabilizovaná“ přes Jílové, nechal v roce 2001 na
požadavek MŽP Krajský úřad provést analýzu dalších variant
(např. známá tzv. „Promika“ blízko stávající I/3) a opět
vyhodnotil jako nejlepší variantu „stabilizovanou“. Přes tyto
závěry však MŽP brzdilo proces zanesení tras a tak pořízení
územních plánů (Pražský region a Benešovsko) až došlo ke
sporu mezi MŽP a MMR a teprve vláda v roce 2005
usnesením potvrdila pro další sledování variantu
„stabilizovanou“ a vše bylo završeno v roce 2006 schválením
předmětných
územních
plánů
zastupitelstvem
Středočeského kraje. Bohužel v roce 2007 byla ministrem
dopravy jmenována skupina odborníků, která měla opět
vyhodnotit variantní řešení dálnice D3. A tato skupina
nevyslovila jednoznačný závěr, když se poměrem hlasů 5:4
pouze přiklonila k variantě „stabilizované“ (mezitím
přejmenované na „západní“).
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.

Již tři roky probíhá proces EIA (tj. posuzování vlivů stavby na
životní prostředí), v rámci kterého se požaduje prověřit a
zohlednit variantní řešení koridoru D3. Ministerstvo ŽP vzalo
v potaz tento požadavek, přestože je nad rámec stávajících
platných územních plánů. Proto byla poměrně náročně
zpracována vyhledávací studie, označená nejdříve jako
„promika 2008“ a poté „východní“ a postoupena
k hodnocení.
Dosud se neprokázalo, že by „východní“ varianta byla z více
hledisek výhodnější a splňovala předpoklady, kladené
procesem EIA. Neukázala se ani ekonomická výhodnost,
přestože je často „východní“ varianta označována jako
levnější.
Jeden zajímavý ukazatel za všechny – průměrný počet
smrtelných nehod/rok je v úseku I/3 od Mirošovic k Meznu 7
osob, ale od Mezna dále (už zde i dálnice) pouze 0,7 osob..
Obec Mirošovice, stejně jako téměř žádná z obcí v této
trase, východní variantu nepřijímá – a toto stanovisko také
bylo v únoru odesláno na MŽP.

Různé – jednou větou






ČEZ – přerušení dodávky elektřiny v lokalitě v Peci =
ul. Hlavní
okolo
Hubačovského
rybníka,
část
ul. Za Dálnicí, celá Hubačovská 23.3. 8 -16.00 hodin
Měsíčník Zápraží by měl být po naší urgenci roznášen
opět do schránek. Zatím k dostání na OÚ.
Kontejnery pro chatové oblasti na svých místech od
pátku 25.3.
Ve spolupráci s SSÚD budou naše místní komunikace
koncem března strojově zameteny
„O větrech vypráví plavec a o býčcích za pluhem zas oráč,
pastýř, ten počítá ovce, voják zas, kolik má ran.“
(Propertius)
„Vyháněj přírodu vidlemi, ona se přece zas vrátí
(Horatius)
S pozdravem MUDr. Tomáš Zvěřina, starosta obce
Mirošovice

Zápis do mateřské školy
Dne: 19. až 20. dubna si mohou zákonní zástupci dítěte
vyzvednout přihlášku k docházce na školní rok 2011/2012.
Přihlášku žadatelé řádně vyplní a předají zpět nejpozději do
6. května.
V případě velkého počtu uchazečů bude ředitelka
postupovat podle stanovených kritérií:
1. děti v posledním roce před zahájením povinné školní
docházky, děti s odkladem povinné školní docházky
2. ostatní
Provozní doba MŠ: 6:45 -16:30
Ředitelka Bc. Anetta Šachová, tel:323 656 165
email: ms.mirosovice@volny.cz

