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EXIT 21

Vážení spoluobčané,
čas hrozně rychle utíká, leden nového roku 2014 už končí a
to ještě zima ani nezačala! Kvůli údržbě komunikací a
chodníků nám to v obci zas tolik nevadí, na hokej by však
rybník zamrznout mohl a hory s umělým sněhem také nejsou
nic moc. Zase celkem v pohodě fungují svozy komunálního
odpadu a cesta na obecní úřad k úhradě všech povinných
poplatků je také bezproblémová.. Vždy se musí najít pozitivní
stránka věci a to by se mohlo stát krédem letošního roku –
jak to ostatně velmi mile a moudře vystihl pan Kulhánek ve
svém zamyšlení. Jiný náš známý občan, ing. Mentzl, nás pak
všechny vyzývá k lepšímu označení domovních schránek a
domů. V letošním prvém čísle Exitu 21 se ještě vracíme
k poslednímu loňskému zasedání zastupitelů, kde byl
schválen obecní rozpočet 2014 a přinášíme avizovaný
celoroční rozpis svozů všech odpadů. Zmíníme zde už
překračující způsoby a projevy chování některých
spoluobčanů a nakonec – najdete zde pozvání na první
společné divadelní představení! A více.. (psáno 27.1.2014):





Na veřejném mezisvátečním zasedání byl schválen
rozpočet na rok 2014
V únoru popelnice jen s novou známkou!
„Jistě, pane premiére“ – Divadlo Bez zábradlí, pondělí
10.3. od 19 hodin
Školní tělocvična v plném provozu

Poslední
veřejné
zasedání
zastupitelstva obce v roce 2013
EXIT 21 MIROŠOVICE
Zpravodaj vydávaný Obecním úřadem Mirošovice, Na Ohradě 190, 251 66
www.mirosovice.cz
tel: 323 656 096, 323 656 102, 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

Uskutečnilo se 30. prosince a mělo hlavní bod – plán činnosti
obce na rok 2014, tedy projednání nového obecního
rozpočtu.

Usnesení 4/2013 – zastupitelé schválili:


rozpočtové opatření 4/2013 dle přílohy



návrh rozpočtu na rok 2014. Rozpočet byl schválen jako
přebytkový



návrh rozpočtového výhledu na roky 2014 – 2015



prodej obecního pozemku parc.č. 194/2 o výměře 17
m2 za celkovou částku 1020,- Kč (60,- Kč/m2).



prodej obecního pozemku parc.č. 1923/4 o výměře 265
m2 (dle nového GP se jedná o pozemek parc.č. 727/4)
za celkovou cenu 26 500,- Kč (100,- Kč/m2).



koupi pozemku parc.č. 727/3 o výměře 377 m2 a
pozemku parc.č. 727/5 o výměře 24 m2. Celková cena
za oba pozemky činí 26 466,- Kč (66,- Kč/m2).



návrh Smlouvy o právu provést stavbu mezi obcí
Mirošovice a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR ve věci
možné výstavby chodníků na pozemcích parcelní čísla
1977 a 1978 v rámci akce „Mirošovice – dopravně
bezpečnostní úpravy ulice Senohrabská“



měsíční odměny členům zastupitelstva pro rok 2014 ve
stejné výši jako v roce 2010 dle platné vyhlášky nařízení vlády č. 37/2003 Sb. ve znění pozdějších
předpisů

K rozpočtu: rozpočet na rok 2014 byl schválen jako
přebytkový s plánovanými příjmy o 1,4 mil. Kč vyššími než
výdaje. I letos očekáváme – vedle kvalitního výběru všech
místních poplatků a nájemních plateb - větší daňové výnosy
do obce díky zákonu z roku 2012 o rozpočtovém určení daní
(RUD). A přibude 1 mil. Kč na účtu za neproplacené dotační
akce z roku 2013. S rezervou 9 mil. Kč (na běžném a spořícím
účtu) je obec opět připravena pouze z vlastních zdrojů pokrýt
předfinancování a nutné spoluúčasti u všech plánovaných
výdajů (především dotační projekty) i případné nenadálé
potřeby. Vedle obvyklých výdajů na standardní zajištění
chodu obce a obecního úřadu jsou největšími plánovanými
položkami akce „Dopravně bezpečnostní úpravy 2. etapa“ (tj.
chodníky kopírující Senohrabskou od Husovy ulice až na
hřbitov), „Splašková kanalizace VI. etapa“ (ulice Ke Hradu
včetně vodovodu), Rekonstrukce místních komunikací Ke
Křížku a Na Lipce (včetně Pod Ježovem, Na Vrchách, aj.) a
dokončení nového územního plánu. Celý rozpočet 2014
s komentářem na webu - www.mirosovice.cz.
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Odpadové hospodářství v roce 2014,
harmonogram svozů (komunál, bioodpad)


Připomínáme, že v únoru už společnost Marius
Pedersen nebude tolerovat známky 2013 a popelnici
nevyprázdní!
Upozorňujeme na zákonnou povinnost úhrady poplatku
za likvidaci komunálního odpadu (rodinné domy, chaty,
firmy)
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 nebo
došlo k k poškození či odcizení - kontaktujte OÚ,
obdržíte zdarma jednorázový pytel (hradí Maruis
Pedersen), novou popelnici, atd.





Rozpis svozů
Komunál
čtvrtky, černé popelnice
měsíc

Bioodpad
středy, hnědé popelnice,
od března

svoz 14-denní svoz měsíční

leden

2., 16., 30.

2., 30.

únor

13., 27.

27.

březen

13., 27.

27.

duben

10., 24.

24.

květen

8., 22.

22.

červen

5., 19.

19.

červenec

3., 17., 31.

17.

srpen

14., 28.

14.

září

11., 25.

11.

říjen

9., 23.

9.

listopad

6., 20.

6.

prosinec

4., 18.

4.

Další druhy odpadu v obci:
o

Separace:
- plasty:
- papír:
- sklo:
- kartony:

2 x týdně (pondělí, čtvrtek)
1x týdně (středa)
1x měsíčně
1x měsíčně

o

směsný velkoobjemový odpad: 1x za 3 měsíce
(cca březen, červen, září, prosinec)

o

nebezpečný odpad: 2x za rok (cca červen,
prosinec), drobný elektroodpad celoročně na OÚ

o

chatové oblasti kontejnery: březen – prosinec,
svoz 1 -2x týdně (úterý, pátek)

o

železný odpad:
nepřetržitě po celý rok lze odvést
před areál pod mostem (Karlín), případně na zavolání
zdarma odvoz zajistíme. Předávat pouze železné věci

o

bioodpad:
za 100 -150 Kč/dle množství lze
dohodnout odvoz listí, trávy, obecní multikárou nebo si
kupte známku, obdržíte zdarma hnědou popelnici a
necháte si pravidelně bioodpad vyvážet – viz výše

„Mirošovice v divadle“
Divadlo Bez zábradlí, pondělí 10. Března,
19.00 hodin, „Jistě, pane premiére““
Právě dnes má premiéru v divadle Bez zábradlí tato
upravená filmová klasika z 80 let, kterou podobně uvádí také
Divadlo na Vinohradech (Jistě, pane ministře!). A tak rychle
na ní! Trochu i díky náhodě se podařilo sehnat opět skvělá
místa ve 2. – 4. Řadě. Titulní roli premiéra hraje ředitel
divadla K. Heřmánek, osobního tajemníka jeho syn K.
Heřmánek ml, mazaného vládního tajemníka ztvárnil J.
Carda. Dále uvidíme D. Morávkovou, S. Zindulku a P.
Pospíchala. Režie K. Heřmánek, překlad M. Stropnický.
Motto příběhu – „kdyby to nebylo k smíchu, tak je to
k pláči…“
Organizace: Zájemci si vyberou a zakoupí lístek osobně na
obecním úřadě. Cena činí 300,- Kč.
Program pondělí 10. Března
 17.30 – 17.35 - sraz před Obecním úřadem Mirošovice
 17.40 – 18.15 - odjezd a společná cesta autobusem do
divadla
 19.00 – 21.15 - divadelní představení
 21.30 – 22.00 - odjezd po ukončení, návrat do Mirošovic
Adresa: Divadlo Bez zábradlí, Jungmannova 31, Praha 1, tel.
224 494 604 www.divadlobezzabradli.cz

Označení domů – čísla popisná,
jmenovky, schránky – výzva
Vážení spoluobčané, vhledem k častým obtížnostem
doručovat některým adresátům jejich zásilky, doporučuji
umístit u vchodu do objektu chybějící tabulku s číslem
popisným Vašeho domu a samozřejmě také chybějící
poštovní schránku se jmenovkou.
A u těch, kteří mají jen schrány České pošty, nepostačí pouze
tato schrána pro Vaše zásilky, od které má klíč pouze pošta a
adresát. Zásilky pro Vás doručují i jiné firmy, které klíče od
těchto schrán nevlastní.
Děkuji všem za pochopení, zbytečně se zásilky pro Vás vrací
zpět odesílateli jako nemožné doručení.
Ing. Viktor Menzl, důchodce
K tomuto samozřejmému nutno přidat také funkční zvonky..
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Inspekční
zprávy
inspekce (ČŠI)

EXIT 21

České

školní

Asi v listopadu loňského roku obdrželi zastupitelé mailem
anonymní dopis, ve kterém někdo sděluje a tajemně
prozrazuje „věci, které se dějí na obou školách a nelze již
mlčet.“ Protože zde byly uvedeny evidentní lži, týkající se i
obce (jako zřizovatele - např. o neuskutečněných konkurzech
na ředitele, materiálním zabezpečení, apod.) a nebyl známý
pisatel – nebylo možné nijak odpovědět. Přesto zástupci
České školní inspekce i na takový podnět ze zákona musí
reagovat a v listopadu (v MŠ) a lednu (v ZŠ) mimořádnou
inspekční kontrolu provedli. Jsem rád, že závěry byly velmi
uspokojivé, totožné se zprávami z let 2011, kdy se pravidelné
inspekce uskutečnily. Obě paní ředitelky a oba učitelské
sbory vykonávají své funkce a povolání nadstandardním
způsobem a já jim za to děkuji.
Protože však nezůstalo jen u anonymního
mailu, ale někteří občané obdrželi dopisy
i do domovních schránek, rozhodli se
rodiče k petiční akci – viz samostatný článek v Exitu.
Při této příležitosti mne napadá i zřetelná souvislost
s neuvěřitelně vulgárními způsoby chování některých občanů
při „domáhání si svých práv“. Tato práva však mají znamenat
neplatit popelnice a jiné poplatky, nenapojit se na kanalizaci,
ničit obecní majetek, rušit veřejný pořádek, porážet stromy..
tedy nerespektovat ani elementární zásady slušného
chování. V takových případech však již není jiná možnost
dohody a ochrany než za asistence policie nebo soudní
cestou.

Blbá nálada? Zamyšlení...
Také často slýcháváte o blbé náladě? Já se pokusím nalézt proti
tomu lék.
Začneme u příjezdu vlaku do zastávky Mirošovice u Prahy. Po
vystoupení padne náš pohled na drážní budovu, která byla nedávno
oděna do nového hávu a stala se nejhezčí na trati Praha – Benešov.
Kdo si toto trasu projede, dá mi za pravdu. Všechny stanice a
zastávky jsou nově upravené, ale takovou květinovou výzdobu navíc
má jen ta naše. To je velká zásluha našich paní pokladních, za což
jim patří velké dík.
Po několika krocích od zastávky stojí za to se zastavit a vychutnat si
krásu pohledu přes naši obec na jižní a západní zalesněný horizont,
který zejména na jaře a v létě v nás zanechá hluboký dojem. Kdo
kouzlu nepodlehne, ten nebude z blbé nálady nikdy vyléčen.
Když potom procházíme naší upravenou obcí, kde naprostá většina
domů a chat je dobře udržovaných, se zahrádkami plných stromů,
keřů a květin, naše nálada se stále zlepšuje.
Příjemný vzhled naší obce umocňují nejen staré stromy našich
předků na veřejných prostranstvích, ale i nová výsadba, prováděná
obecním úřadem. Zejména uprostřed obce najdeme staré lípy, náš
národní strom, které jsou nejen okrasou, ale i vzpomínkou na obce a
občany v ní z let minulých. Škoda, že zahradníci pověření obecním
úřadem při nové výsadbě na tento krásný strom trochu zapomněli.
Ke vzhledu naší obce se vyjádřil jeden můj známý, který mi doslova
řekl: „Tady máte pěknou obec, je vidět, že se o to někdo stará“. Má
pravdu, stará se obecní úřad a starají se i občané.
Nezapomeňte se dívat na naši upravenou obec její nádherné okolí,
v němž je usazena a nedopusťme, aby nás ta zmíněná blbá nálada
ovládla.
Zdeněk Kulhánek, občan Mirošovic

Různé – jednou větou








Upozornění - různí podomní prodejci, nabízeči lepších
cen za plyn, telefon, elektro apod. – obec nemá s tímto
druhem činnosti nic společného!
Obecní multikára zatím jen 1x v zimním zápřahu..
V březnu bude zakoupeno 10 ks nových venkovních
odpadkových košů
Opět výzva na nové cedule - čísla popisná, ulice, hroby –
kontaktujte obecní úřad
SMS kanál od půlky února!
V únoru také přibudou reflexní značky a odrazky na
silničních ostrůvcích

„Nepomlouváme ani tak ze zlé vůle jako pro sebeuspokojení“
(La Rochefoucauld)
„Jsou zloději, které zákon netrestá, třebaže kradou člověku to
nejcennější – čas“
(Napoleon)
S pozdravem MUDr. Tomáš Zvěřina, starosta obce Mirošovice

Vyjádření podpory našim pedagogům
V posledních letech se pomalu stává módou trefovat se do
našich pedagogů ve školce a škole. To, že jedinec, či pár
jedinců nemá odvahu si stát za svým názorem a raději hází
špínu pod rouškou anonymity se stává skoro pravidlem.
Proto jsme se rozhodli nesedět nečinně v koutě a konečně se
jako naprosto drtivá většina rodičů ozvat. Nechtěli jsme
vůbec reagovat na smyšlenosti a nepravdy napsané na
papíře, který patří do koše, ale naopak vyjádřit svojí podporu
lidem, kterých si za jejich obětavou práci s dětmi velice
vážíme.
Zde níže je uveden text dopisu a na 4 straně Exitu je přiložen
scan všech našich podpisů, včetně „čitelných jmen“.
Originály těchto dokumentů jsou k nahlédnutí na obecním
úřadě a kopie jsou i u obou paní ředitelek.
Vážená paní ředitelko a vážení pedagogové ZŠ Mirošovice,
jako rodiče našich dětí, které navštěvují ZŠ v Mirošovicích,
jsme si nemohli nevšimnout, co se v poslední době kolem
„naší školy“ děje. Neradi bychom detaily v tomto dopise
rozebírali, jen pro upřesnění se jedná o stěžování si
některých rodičů na styl výuky, na učitele atd., a to „
ubohým a sprostým“ anonymním způsobem.
Tímto bychom Vám za nás ostatní (v početní převaze)
vyjádřili naši velkou podporu a dík za Vaší profesionální
práci pro naše děti. Od začátku jsme věděli, že se jedná o
školu tzv. malotřídku a také tudíž víme, jaké jsou možnosti
podobné školy.
Děkujeme! Rodiče a přátelé školy
Seznam podpisů, stejně tak i kopie výše uvedeného anonymu
je k dispozici k nahlédnutí na Obecním úřadě.
Vyjádření zástupců Mateřského centra ČOLEK:
Na akcích občanského sdružení MC ČOLEK (a ani interně
uvnitř tohoto sdružení ) se nespokojenost se školou neřeší!
Na závěr poděkování všem obětavým pedagogům: Vydržte,
dál pokračujte ve své obětavé práci s našimi dětmi a
nenechte se otrávit.
Za rodiče Jana Petrášková, Ing. Radek Lhocký

