Strana 4 / 4 26. listopadu 2014

EXIT 21

Poděkování a přání do nového roku
Chtěl bych poděkovat všem kamarádům,
kteří se zúčastnili přípravy, průběhu i
odklízení vánočního jarmarku, který
proběhl 13 prosince. Nebýt těchto
lidí, kteří dokážou obětovat část
svého volného času, neměli
bychom v Mirošovicích akce
tohoto druhu, a proto ještě
jednou všem od srdce děkuji.
Zároveň děkuji restauraci
Na Hřišti za podporu při
přípravě
jarmarku
a
poskytnutí elektrického
proudu během celé akce.

Dále přeji všem čtenářům
Exitu hodně zdraví, štěstí, osobních
úspěchů a pohody do nového roku 2015.
Ing. Radek Lhocký, redaktor a zastupitel

EVA KOFNOVCOVÁ
HORSKÁ KOLA - PRODEJ – SERVIS
Přejeme všem zákazníkům šťastné a veselé Vánoce.
Vánoční dárky si přijďte nakoupit k nám! Jsme zde
pro Vás a pomůžeme Vám s výběrem. A pokud si
nevíte rady, jaký dárek vybrat, kupte
DÁRKOVOU POUKÁZKU
Přijďte, těšíme se na Vás každou sobotu
dopoledne 9.00 – 12.00 hod. Jestli-že Vám
prodejní doba nevyhovuje, domluvte si
jiný termín na tel. 602972861.

Nemáte čas balit vánoční dárky, nebo vás to nebaví? Využijte
letos nově naši službu. Vaše přinesené dárky vám krásně
zabalíme. Cena zabalení jednoho dárku včetně materiálu
je 50,- Kč. Více informací na tel. 602972861.
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Vážení spoluobčané,
i když to podle počasí vypadá spíše na Velikonoce,
proběhl vánoční jarmark, posloucháme Rybovku a zase
nám všem přibude jeden zářez. Ale ani rok 2014 nebyl
špatný. V pěkném zatepleném obecním úřadě se
příjemně pracovalo a vyjíždělo se z něj na vesměs
dobře probíhající kontrolní dny či prohlídky různých
staveb a akcí v celé obci. 4. prosince se uskutečnila
kolaudace té největší letošní a zároveň poslední – byla
ukončena výstavba chodníků podél Senohrabské
v rámci II. etapy zlepšování dopravní bezpečnosti.
Necelý měsíc před tím zmizeli silničáři i ze 4 nových
místních komunikací a vše může začít čistit nový
zametací vůz.. Z počátku roku uvádím spuštění SMS
InfoKanálu a tradiční a opět velmi vydařené akce
Ladova kraje – Čistý LK a pochod Krajinou BR. Do toho
vstoupil i stát – rozjela se digitalizace katastru a konaly
se dvojí volby – do EU a obecního zastupitelstva. A
soudě podle prvních dlouhých pracovních zasedání
(především jednání nad návrhem nového územního
plánu), nápadů a chuti je stále dost.. Své trvale kvalitní
díla předvedly během roku mirošovické čolkařské
maminky (a děti), zdárně jim však letos sekundovali i
naši Baráčníci! Pozadu však nezůstali ani fotbalisté,
kteří stihli během 2 ukončených ½ sezón vystřídat hned
3 pořadí – 1., 2. i 3. místo! Je vidět, že mají ve svém
středu hodně zkušené borce! Také čtvrtletního
odevzdaného odpadu bylo vždy stále mnoho a divadla
nestačíme vybírat..
Vážení spoluobčané. To všechno by nešlo, kdybychom
nebyli zdraví. A proto, i když dnešní doba a svět není
zrovna super, važme si této základní hodnoty, radujme
se z každé podařené věci a přítomnosti slušných lidí
kolem sebe. Tento rok se ještě můžeme sejít v pondělí
29.12. na veřejném zasedání a dále pak den před
Silvestrem v divadle.. A více (psáno 16.12.2014):
 Zasedání zastupitelů 29.12. od 19.00 hodin
 Svoz komunálního odpadu - ceny známek 2015
 Chodník až na hřbitov, pozor na „místo pro
přecházení“
 III. etapa se připravuje, most přes Kunický potok
v plánu oprav SÚSD

 Návrh územního plánu se rýsuje
 Dohoda o školském obvodu podepsána na 15 let

Veřejné zasedání zastupitelstva obce
Už klasicky mezi svátky, aby nemuselo být přijato
rozpočtové provizórium, se bude konat 5. veřejné
zasedání zastupitelů – pondělí 29.12. od 19 hodin.
Z programu:
 plán akcí a rozpočet na rok 2015
 rozpočtové opatření 4/2014
 místní poplatky
Návrh rozpočtu je zveřejněn na webu obce a úředních
deskách

Projekty 2014, areál Karlín, místo pro
přecházení
Obě hlavní stavby letošního roku Komunikace 2014 a
Chodník Senohrabská (Husova – hřbitov) byly zdárně
ukončeny již minulý měsíc, chodníky vyžadovaly
kolaudační souhlas, který byl 4.12. Odborem dopravy
při MÚ Říčany udělen. Děkuji dotčeným domácnostem
za spolupráci i trpělivost, ale výsledek za to stojí. Velký
dík za trpělivost však patří ještě více obyvatelům
Karlína, především v okolí obecního areálu pod
mostem, kde si obě prováděcí firmy zbudovaly parking
a překladiště materiálu. Nyní bychom chtěli tento
„sběrný“ dvůr více zkulturnit – jednak úklidem (v rámci
možností) a jednak nákupem 2 nových garáží pro
uskladnění i úkryt stávajícího nashromážděného
proviantu a odpadu.
Místo pro přecházení na Senohrabské na konci zatáčky
pod křižovatkou s ulicí Pod Ježovem - dle normy ČSN
736110 bylo projektanty SFDI rozhodnuto správně, že
na tomto místě nemůže být zebra, tj. klasický přechod
z 0000
jednoho konce chodníku na nový, ale pouze tzv.
„místo pro přecházení“ Tato místa jsou stavebně
upravené úseky místní komunikace, které usnadňují
přecházení chodců. Ti však na nich nemají přednost
před auty, musí si dávat větší pozor. Místa slouží jen
pro snadnější překonání silnice a mívají podobu třeba
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právě bezbariérového sníženého okraje chodníku, jako
v našem případě.

EXIT 21

Shrnutí – poplatky
var.
svoz komunálního odpadu 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
poplatek za psa
hřbitovní poplatek

Odpadové hospodářství v roce 2015
Přes zvyšující se provozní náklady svozových firem se
daří dojednávat téměř stejné ceny jako v roce 2011.
Smluvní společnost Marius Pedersen Říčany: Březinova
1650, telefony 323 605 482-4, 323 604 577, kontaktní
osoby p. Zeman, p. Musil. Firmou je dále zajišťován
sběr: separovaného odpadu (papír, plast, sklo,
kartony), komunálního (černé popelnice) a bioodpadu
(hnědé) a také svoz kontejnerů z chatových oblastí.
 Neměnná 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 2014: čtvrtek 18.12. (pouze
14 –denní svozy)
 První svoz v roce 2015: čtvrtek 1.1. (všechny svozy)
 Poslední svoz, kdy budou tolerovány známky z roku
2014 je čtvrtek 29.1.2015
 Všechny harmonogramy otiskneme v Exitu 1/2015 a
zveřejníme na obecním webu
Placení poplatků za svoz odpadu (i poplatků za psa,
případně hřbitovních poplatků, poplatků z ubytovací
kapacity, a dalších) je možné z důvodů účetních platit
na OÚ Mirošovice až od pondělí 5.1.2015
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 platby na účet Vám zašleme „místní“
poštou doklad o zaplacení a známku na popelnici.

31
21

Cena Kč
1200,1700,1700,1900,9800,70,1300,1600,9500,150,150,-

 Pozn. - kontejnery pro chatové oblasti - na základě
provedené kalkulace a skutečnosti z let 2013 a 2014,
kdy klesá počet rekreačních objektů (nabídka se
však zvyšuje - celé léto svozy 2x týdně), bude
navrženo zvýšení poplatku ze 600,- na 800,Kč/nemovitost/rok od roku 2015. I zde zůstávala
cena 3 roky stejná.

Dopravně bezpečnostní úpravy ulice
Senohrabská III. etapa, most 3352-1
přes Kunický potok
Do 6. ledna 2015 musí být na SFDI odevzdána žádost o
dotaci na další etapu bezpečnostních úprav našich
krajských komunikací procházející obcí. Předmětem
této žádosti bude levostranné zbudování chodníků od
ulice Hlavní k mostku, kousek za ním přechod na
druhou stranu a nový chodník (současná bílá čára)
k ulici Ke Hřišti a rozšíření stávajících až k ulici Husova.
Mezitím vznikne ještě přechod k ulici Na Ohradě (a
krátký chodník), ale hlavně se zrekonstruuje most přes
Kunický potok (č. evid. 3352-1), jehož součástí se stane
vedle výměny celého svršku a nových říms i
levostranný 1,5 široký chodník! A právě dnes jsme
obdrželi prohlášení Středočeského kraje (zastoupený
KSÚS) o zajištění financování a realizace opravy mostu

Strana 3 / 4 26. listopadu 2014

v roce 2015. Na obě projekčně oddělené stavby jsou již
vydaná stavební povolení. Tak držme palce, ať vše
klapne. Určitě by nás opět čekala uzavírka Senohrabské
(min. 4-5 měsíců), ale to se dá vydržet!
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Různé – jednou větou




Úřední hodiny obecního úřadu ve středu 31.12. do
12 hodin. Děkujeme za pochopení..
Nové dveře hřbitovní kaple i s novým klíčem. Byly
poštou rozeslány, případně nás kontaktujte!
Náhradní výsadba na Ježově za pokácené stromy u
dálnice a I/3 byla ŘSD zrealizována po 2 letech pozdě, ale přece!

Návrh nového územního plánu (ÚP)
Územní plán, jako klíčový dokument obce, může
zásadním způsobem podpořit rozvoj obce, může jej
však také utlumit. Územní plánování musí být co
nejvíce srozumitelné, ale také „uchopitelné“, tedy
možné, vycházející ze stávajících poměrů (kapacita
vodovodu a čističky, vedení dálnice, silnice I/3 a
železnice katastrem obce, rozložení lesů, orné půdy,
potoky, biokoridory, místní komunikace, a další). Nyní
zastupitelstvo připravuje připomínky k architektem
(zhotovitelem) navržené verzi nového ÚP, vycházející
z již schváleného zadání ÚP. Tento upravený návrh ÚP
chceme do 31.1.2015 doručit Odboru územního
plánování při MÚ Říčany (pořizovatel). A začne proces
se všemi zákonnými lhůtami, tj. o každém kroku budete
(=veřejnost) informováni formou veřejné vyhlášky
(úřední deska, web, Exit), s možností podání
připomínky. Předposlední fází je veřejné projednávání
a prezentace plánu – opět s možností podání
připomínek. Nakonec bude nový územní plán schválen
na veřejném zasedání zastupitelů. Věřme, že se tak
stane nejpozději na podzim 2015, plán bude racionální
a ke spokojenosti všech..

Společný školský obvod až do roku 2030
Ne na věčné časy, ale na dobu určitou 15 let
k poslednímu dni školního roku 2029/30 byla uzavřena
s městem Mnichovice Dohoda o vytvoření společného
školského obvodu. Spádovou školou pro žáky
navštěvující 6. – 9. ročník se tak stala Základní škola T.
G. Masaryka. V rámci této dohody bude uhrazen
Mnichovicím příspěvek na rozvoj školy (právě
realizovaná nástavba ZŠ – 12 tříd) ve výši 530 000,- Kč.
Dále se bude obec Mirošovice podílet na nákladech
souvisejících s rozvojem mnichovické školy v souladu
s jejím Věcným záměrem, a to v procentuálních
podílech dle počtu žáků. V roce 2013/14 navštěvovalo
tento 2. stupeň 20 mirošovických dětí. Poděkování tak
míří do Mnichovic za velmi konstruktivní přístup při
společné tvorbě dohody.








Naopak výběrové řízení na opravu a dodávku 3 ks
panelů protihlukové stěny u I/3 stále probíhá..
Připravuje se úprava dopravního značení a
zklidnění
provozu
mezi
Mirošovicemi
a
Mnichovicemi (silnice II/508) – více v příštím Exitu
První adventní workshop se vydařil, stejně tak
sběrový víkend s nebezpečným odpadem a jubilejní
desátý vánoční jarmark – díky Radku!
Sportovní areál uložen k zimnímu spánku,
v provozu jen fotbalová umělá tráva

„Ano, mnoho se změnilo, ale lidé zůstali stejní; jenomže teď
víme líp, kdo je kdo. Kdo je slušný, byl slušný vždycky; kdo
byl věrný, byl věrný i teď. Kdo se točí s větrem, točil se s
větrem i dřív. Kdo myslí, že teď přišla jeho chvíle, myslí
vždycky jenom na sebe. Nikdo se nestává přeběhlíkem, kdo
jím nebyl vždycky. Kdo mění víru, neměl žádnou. Člověka
nepředěláš, jenom se Ti vybarví.“
(Karel Čapek)

„Láska je stav duše. Něco jiného je, když člověk vzplane
poprvé, jinak ji vidí táta a máma s dětmi a jinak staří lidé v
takzvaném prázdném bytě. Láska je slovo a slova jsou ošidná.
(Karel Kryl)

Vážení spoluobčané, přeji Vám pěkné klidné Vánoce a
hodně sil v novém roce 2015
MUDr. Tomáš Zvěřina, starosta obce Mirošovice

