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EXIT 21

Výlov Štičího rybníka
Kdy:

00

Kdy: v sobotu 4.10.2014 od 11 hod.
Kde: v Mirošovicích u sportovního areálu.
Co: ruční výlov a následným prodejem ryb na
hrázi rybníka u stánku
s občerstvením.
Prodávat se budou : pstruh, kapr, štika
a i ostatní rybí osazenstvo, které se
podaří během výlovu vyndat.
Občerstvení pro návštěvníky zajištěno.

Vážení spoluobčané,

Cvičení pro seniory
každé úterý od 18 - 19 hod.
ve školní tělocvičně.
B. Semerádová 602 268 354

Očkování psů
proti vzteklině se uskuteční v obci
Mirošovice v úterý 7. 10. v 16.30 –
17.00 hod. v prostoru před
budovou obecního úřadu. Cena činí
100.- Kč. Akce i pro chovatele
koček.
MVDr. Kohout Rudolf

v
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letošní prázdninový čas byl (a bohužel stále je) ve světě
i u nás ve znamení tří zásadních, a možná opět
historicky zlomových událostí - ruské agrese na
Ukrajině (a to už se vůbec nemluví o tupými separatisty
sestřeleném Boeingu nebo obsazení Krymu), vzniku
Islámského státu s jeho veřejným vražděním a výzvami
ke stínání hlav a celosvětovému terorismu a (v
neposlední řadě!) jsme svědky šíleného osudu
brankáře Petra Čecha, kdy nikdo neví, jestli si ještě
zachytá nebo bude už jen i s helmou sedět na lavičce..
Smutné však je, že jsme jako malý český národ opět
nezklamali a přehodnocujeme svoje postoje. Když
stejní vojáci jako v roce 1968 okupují, jsme paradoxně
téměř jediní, kdo při celoevropských sankcích
argumentuje hroznými hospodářskými škodami.
Podobně trapné, jako když jsme při vstupu do NATO
zjišťovali, zda z něj jde i vystoupit.. Otřepané, ale platné
- „stát má vládu, jakou si zasluhuje“
No, ale do Mirošovic. Zde sice nebojujeme s tanky, zato
s přívalovými dešti, máme stále ještě uzavřenu
Senohrabskou, avšak asfaltových komunikací pomalu
přibývá. Ve středu 1. října proběhne třetí veřejné
zasedání zastupitelů a hned poté se 10. a 11. října
uskuteční volby do nového zastupitelstva - a tak je
kromě volební metodiky i prostor pro ohlédnutí a
zhodnocení. Obdrželi jsme 2 zprávy ze státního fondu
životního prostředí – dotaci na zakoupení zametacího
stroje jsme získali (!), na odbahnění požární nádrže
nám však nepřispějí.. S Mnichovicemi jednáme o nové
podobě smlouvy o školském obvodu (nástavba jejich ZŠ
bude!), v rámci příprav projektu III. etapy výstavby
chodníků se podařilo získat příslib Středočeského kraje
rekonstruovat můstek přes Kunický potok. Řešíme
sousedské spory ve věci kácení dřevin a někdo ukradl
dopravní zrcadlo v ulici K Nádraží. Náladu nám to však
nezkazí a 29. října vyrážíme do divadla!!
A více.. (psáno 21.9.2014):
 Komunální volby 10. - 11. října, metodika č. 2
 Veřejné zasedání 1.10. od 19.00 hodin, roky 2010 2014
 Druhý stupeň v Mnichovicích zajištěn na 15 let?

 Výstavba chodníku i rekonstrukce místních
komunikací v plném proudu
 Dotace na vodní přivaděč ANO, zameták také ANO,
nádrž už NE
 Do Vinohradského divadla ve středu 29.10. na
„Soudce v nesnázích“

Komunální volby 2014 – metodika č. 2
Vážení spoluobčané. Jak už všichni víte, letošní volební
rok v České republice bude zakončen volbami do
obecních zastupitelstev a v některých volebních
obvodech i společně do 1/3 Senátu Parlamentu ČR.
Naší obce se týkají pouze volby komunální:
 Kdy : pátek 10. října 14.00 – 22.00 hod., sobota 11.
října 8.00 – 14.00 hod
 Kde: volební místnost na Obecním úřadě Mirošovice
 Kdo: volit může státní občan ČR, který alespoň
druhý den voleb dosáhne 18 let a nevznikla u něj
překážka ve výkonu volebního práva a má trvalé
bydliště v Mirošovicích. Nelze tedy volit na voličský
průkaz. Volit může také občan jiného státu EU,
pokud je ke dni voleb přihlášen v obci k trvalému
pobytu a požádal o zápis do dodatku stálého
seznamu voličů. Podmínkou výkonu volebního
práva je zápis občana, který má právo volit, ve
stálém seznamu voličů. Tento seznam vede každý
obecní úřad (OÚ Mirošovice)
 Jak: pouze osobní účastí (zastoupení není možné).
Hlasovací lístky budou dodány všem voličům
zapsaných v seznamu pro volby do schránek
nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb, tedy do
úterý 7. října 2014. Volič prokáže po příchodu do
volební místnosti svou totožnost. Po záznamu ve
výpisu ze seznamu voličů obdrží hlasující od volební
komise prázdnou úřední obálku. Na žádost lze
dodat za chybějící či poškozené nebo jinak označené
lístky nové hlasovací lístky. Po obdržení úřední
0000
obálky vstoupí volič do prostoru k úpravě
hlasovacích lístků (za plentu). Zde vloží do obálky
hlasovací lístek. Volič může volit nejvýše tolik
kandidátů, kolik členů zastupitelstva má být voleno.
Pro období 2014-18 bylo stanoven počet 9
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zastupitelů. Upravovat hlasovací lístek lze těmito
způsoby:
1. označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce
s kandidáty nejvýše 1 volební stranu
2. zároveň může označit v rámečku před jménem
kandidáta křížkem další kandidáty, a to libovolné
volební strany. Takto volí přednostně jednotlivě
označené kandidáty, dále tolik kandidátů, kolik činí
rozdíl počtu zastupitelstva, kteří mají být zvoleni, a
označených jednotlivých kandidátů, a to v pořadí,
v němž jsou kandidáti označené volební strany.
3. označit před jmény kandidátů křížkem toho
kandidáta, pro kterého hlasuje, a to z kterékoli
volební strany, nejvýše však tolik kandidátů, kolik
členů má být zvoleno (9). Pokud by byla tímto
způsobem označena více než jedna volební strana
nebo více kandidátů, než je stanovený počet (9), byl
by takový hlas neplatný. Po opuštění prostoru za
plentou, vloží občan úřední obálku s hlasovacím
lístkem do volební schránky.
Voliči, který se neodebral do prostoru určeného
pro úpravu hlasovacích lístků, volební komise
hlasování neumožní.
 S sebou: platné průkazy totožnosti
 Různé: Volič může ze závažných – zdravotních –
důvodů požádat obecní úřad, a ve dnech voleb
volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo
volební místnost. V takovém případě volební komise
vyšle k voliči své dva členy s přenosnou volební
schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky.

Veřejné zasedání zastupitelů obce
Ve středu 1. října se od 19 hodin uskuteční na obecním
úřadě letošní třetí veřejné zasedání zastupitelů.
Z programu:
 komunální volby 2014
 rozpočtové opatření 4/2014
 školský obvod
 bezúplatný převod majetku, věcná břemena,
různé

Mirošovice 2010 – 2014
Před komunálními volbami na nové volební období do
roku 2018 je čas pro hodnocení a bilancování
uplynulého období. Při probírání se výtisky Exitu od
10/2010 – 8/2014 myslím, že ani toto období nebylo
špatné..

2010 – 2014:
–

Výstavba kanalizace IV. a V. etapa (Hrusická, Za
Dálnicí, Hubačovská, Pod Ježovem, 4 domy u
Kunického potoka, úsek na Hlavní od čerpací
stanice – Na Stráni. Nyní je napojeno přes 90%
domácností

EXIT 21

–
–

Modernizace objektu ZŠ (vč. výstavby tělocvičny a
multimediální učebny) a nové školní hřiště
Obnova veřejné zeleně, rekultivace prostoru bývalé
skládky

–

Rekonstrukce místních komunikací K Nádraží,
Školní, Pod Ježovem, Na Vrchách, na opravu už
čekají ulice Ke Křížku, Na Lipce, Nová

–

Dopravně bezpečnostní úpravy na silnicích Hlavní a
Senohrabská - 1. etapa. Nyní probíhá 2. etapa
(chodníky na hřbitov), již se projektuje 3. etapa
(včetně rekonstrukce můstku přes Kunický potok)

–

Kompletní rekonstrukce obecního úřadu

–

Schválení návrhu zadání nového územního plánu,
práce na dokončení ÚP od podzimu 2014

–

Nové webové
InfoKanálu

–

Oprava pomníku padlých U Zvoničky, oprava
vnitřku hřbitovní kaple (+ nové kolumbárium),
důstojný „společný“ hrob

–

Čištění koryta Kunického potoka, navýšení hráze
v Karlíně o 50 cm

–

48 divadelních návštěv, 8 nových
závazných vyhlášek, 44 výtisků Exitu 21..

stránky

obce,

spuštění

SMS

obecně

Vedle těchto zrealizovaných projektů jsou zde
pravidelné akce Ladova kraje (Čistý LK a pochod barona
Ringhoffera), odpadové víkendy, ve spolupráci s ŘSD a
ČD kácení dřevin a oprava nádražní budovy, nové
značení ulic, domů a hřbitova, pravidelná letní a zimní
údržba komunikací. Velmi dobře za obecní finanční
podpory pracují Baráčníci, fotbalisté a MC Čolek. Také
jsme se však potýkali s opravami po vandalech či
krádežích (poničené dřeviny na historické cestě K
Oblouku, krádež okapů ve sportovním areálu a zvonu
na hřbitově, horolezecká zeď, dopravní zrcadlo, aj.).
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„Mirošovice v divadle“
Vinohradské divadlo, středa 29. října od
19.00 hodin „Soudce v nesnázích“
Dlouho nám tato tradiční divadelní bašta zůstávala
zapovězena. Až změna hloupého systému hromadných
objednávek (který jsem i písemně kritizoval..) nám umožnila
se společně na Vinohrady vypravit. Lístky jsou opět skvělé a
hra se známými představiteli slibuje moc: V. Preiss, K.
Brožová, P. Rychlý, O. Brousek ml., J. Satoranský, M. Holý..
Režie T. Töpfer. Motto příběhu - „konzervativní londýnský
soudce se ožení s čerstvou vdovou..“
Organizace: Zájemci si zakoupí lístek osobně na obecním
úřadě. Cena činí 300,- Kč, výběr místa a vyzvednutí
vstupenky na OÚ.
Program středa 29. října
 17.10 – 17.15 - sraz
před
Obecním
úřadem
Mirošovice
 17.20 – 18.10 - společný odjezd autobusem do
divadla
 19.00 – 21.45 - divadelní představení
 22.00 – 22.30 - odjezd po ukončení, návrat do
Mirošovic
Adresa: Divadlo na Vinohradech, nám. Míru 7, Praha 2,
tel.296 550 111, www.divadlonavinohradech.com

Projekty 2014 - se SFŽP 2:1, výstavba
chodníků a komunikací v obci
Skvělá zpráva dorazila ze státního fondu životního prostředí.
Náš projekt „Pořízení zametacího stroje v Mirošovicích“ byl
nejen akceptován, ale i podpořen a zařazen do první skupiny
vybraných uchazečů. Na multifunkční zametací stroj
v hodnotě do 1,8 mil. Kč je přislíbena 90%-ní dotace! Jako
kdyby věděli, s čím se nyní v obci potýkáme.. Už
zpracováváme projektovou dokumentaci s předepsanou
specifikací stroje pro zaslání nabídek a když vše dobře půjde,
mohli bychom si ho nadělit už pod vánoční stromek..

Třetí letošní zkušenost s fondem obec udělala v rámci
Sdružení obcí Přivaděč Javorník – Benešov (voda ze Želivky).
Zde po 3 letech připrav SFŽP přislíbil 70%-ní dotaci na
modernizaci a zkapacitnění (bude se napojovat město
Sedlčany) tohoto hlavního řadu. Vítězná nabídka na dílo činí
233,8 mil. Kč. Celý projekt administruje město Benešov,
obec Mirošovice bude v roce 2015 hradit alikvotní část
(1,8%) finanční spoluúčasti - dle počtu odběratelů. Stavební
práce se našeho katastru nedotknou.
Komunikace 2014 - z asi 20 bodů k realizaci zbývají 3 hlavní –
rekonstrukce ulic Ke Křížku, Nová a Na Lipce. Už tento týden
začnou přípravné práce k pokládce asfaltu, termín konečné
realizace do 15. října. Dotčené domácnosti jsou informováni.
Ostatní menší opravy (vpusť Senohrabská, odtokové žlaby
Pod Ježovem a Na Vrchách – průběžně, vjezdy do
domácností po 15.10.).
Chodník Senohrabská (Husova –hřbitov), uzavírka – práce
pokračují, první úseky zaasfaltovány. Menší zdržení nastává
při změnách v projektu, kdy v zatáčce je nezbytné zajistit
ujíždějící svah železobetonem a osadit palisády, od domu p.
Peška pak položit až pod Husovu ulici novou dešťovou
kanalizaci. Práce na úseku od mostu přes I/3 na hřbitov
budou zahájeny příští týden. Průjezd Senohrabskou stále se
zvýšenou opatrností!

Nástavbu základní školy v Mnichovicích
začíná, nová smlouva o školském obvodu
Dle sdělení z mnichovické radnice by měly začít v nejbližších
dnech realizační práce – nástavba ZŠ. Obec Mirošovice je
připravena k zajištění 2. stupně (6. – 9. třída) pro své děti
přispět alikvotní částkou (0,53 mil. Kč), a tak musíme
podepsat s Mnichovicemi novou smlouvu o školském
obvodu, garantující možnou docházku žáků. Obec
Mirošovice však trvá na min. délce 15 let platnosti smlouvy.
V Mnichovicích se však nyní otázka školství (mimo jiné) stala
pro některé kandidující strany nedůstojně lacinou
argumentující rétorikou a opravdu nevíme, co můžeme
čekat. Ostatně 29.10. by se mělo v Mnichovicích konat
veřejné zasedání..

Různé – jednou větou


Krádež dopravního zrcadla na
křižovatce K Nádraží x Na Výsluní!!
 Areál sportu u rybníka slaví 5 let trvání, na ROP putuje
poslední monitorovací zpráva
 ČEZ vyzývá k odstranění a okleštění stromoví na Vašich
pozemcích
„Rusko je pro celou civilizaci strašlivou hrozbou. Tají se
v něm divoké, ničivé síly, které dříve nebo později proniknou
na povrch, a pak bude se světem zle. Je to nestabilní země,
která přijala od Západu i Východu jen to nejhorší. Rusko je
nezbytné zkrotit, svázat mu ruce.“
(Anvar Efendi – špion z románu Turecký gambit od autora
Borise Akunina)

Konkrétní čísla:
 Stav obecní pokladny:
rok 2010 na účtu 12,5 mil. Kč (obec bez dluhu)
rok 2014 na účtu 14,2 mil. Kč (obec bez dluhu)
 V období 2010-14:
kladně vyřízeno celkem 10 dotačních titulů, které
přinesly přes 35 mil. Kč. Finanční spoluúčast na
dotacích (= vlastní zdroje) činila 18 mil. Kč.
Poděkování patří všem zastupitelům a lidem (obzvláště
pak zaměstnancům obecního úřadu, ředitelkám obou
škol a sekretariátu úřadu), kteří nám pomáhali a věřím,
že stále budou. Právě tato výborná spolupráce a
porozumění zásadně ovlivňuje konečný výsledek práce.

EXIT 21

Hůře to dopadlo s žádostí o odbahnění požární nádrže. To
jsme předpokládali, naše obec nenaplňuje jedno z hlavních
hodnotících kritérií o chráněné oblasti.. Aspoň jsme to zkusili
a navíc projekt je připraven k financování z jiných, asi
vlastních, zdrojů.

„Jediné, co ďábel potřebuje na to, aby uspěl, je, že mravné
lidstvo neudělá nic.“
(Edmund Burke)
S pozdravem MUDr. Tomáš Zvěřina, starosta obce Mirošovice

