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Poděkování
Poděkování všem, kdo uctil památku a vzpomínku na našeho tatínka,
manžela a dědu pana Čiperu.
Moc si toho vážíme. Bude nám všem moc chybět. Měl v sobě hodně
lásky a slušnosti k nám všem. Jsme na něj hrdý, že to byl právě náš
táta, který nám dal tak hodně do života. Hlavně nás měl moc rád, a
proto se tato ztráta nedá ničím nahradit.
Nezapomeňte na něj i Vy, ještě jednou děkujeme.

Svatomartinské hodování.
V sobotu a neděli 8.- 9.11.2014 bude v
restauraci Na Hřišti již druhé
Svatomartinské hodování.
Vzhledem k omezenému počtu míst je rezervace nutná.
Tel: 739 015 347

Školní tělocvična v Mirošovicích
Ping Pong
Opět začínáme hrát ping pong v tělocvičně a to od 12.11.2014 každou
středu od 20:00 hod. Kdo máte chuť přijďte.
R. Lhocký 606 787 644

Cvičení pro ženy a seniory
Senioři cvičí každé úterý od 18 - 19 hod.
Ženy cvičí každý čtvrtek od 19 - 20 hod. B. Semerádová 602 268 354

100. výročí 1. světové války
milí spoluobčané. V tomto roce si připomínáme 100. výročí zahájení
1. světové války. Války, která změnila cely evropský kontinent k
nepoznání. Miliony padlých si celý svět každoročně připomíná dne
11. listopadu, na který připadá Den veteránů. Zveme vás při této
příležitosti na malé pietní setkání, které se uskuteční dne 11.11.2014
od 19. hodin u pomníku padlých.
Zve Obec baráčníků a Dušan Havlíček.

Adventní workshop
Přijďte si vytvořit adventní věnec nebo věnec na dveře .
Srdečně Vás zvu na adventní workshop, který proběhne
22. listopadu 2014 od 13:00 do 17:00 v prostorách Základní školy v
Mirošovice.
Workshop je zcela zdarma, platí se pouze
za použitý materiál (korpus, chvoj, ozdoby
a svíčky...) od 200,- do 250,- korun.
Těším se na Vás, Barbora Tunklová
Pokud budete chtít na workshop přijít, raději napište na
tel. 733 120 497 nebo na mail barbora.tunklova@gmail.com , abych
věděla, kolik materiálu je třeba zajistit.
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Vážení spoluobčané,
tak jdeme zase do toho! Druhý říjnový víkend bylo do
Zastupitelstva obce Mirošovice zvoleno devět
nezávislých kandidátů, kteří se ucházeli o Vaši podporu
pod hlavičkou STAN – Starostové a nezávislí. Toto
relativně mladé politické hnutí vzniklo z aktivity
starostů a zastupitelů menších obcí a měst a jeho cílem
a racionálním krédem je právě důraz na místní
samosprávu, bez zbytečného a neoprávněného
zasahování státu. Apel klade na svobodu, ale i
odpovědnost každého občana. Obrovským úspěchem
se stalo ve spolupráci s TOP 09 prosazení RUD
(rozpočtové určení daní), které obci jako Mirošovice
(1000 – 1500 obyvatel) přineslo ročně navýšení příjmů
o téměř 2 mil. Kč. Díky tomu si např. můžeme dovolit
financovat jednu z letošních stěžejních a právě
končících akcí - Komunikace 2014 - celou jen z vlastních
zdrojů. Nejsme odkázáni na dotační ochotu státu – na
rozdíl od ještě probíhající II. etapy výstavby chodníků.
Ustavující zasedání nového zastupitelstva se uskuteční
ve středu 5. listopadu od 19.00 hodin. Ještě předtím
proběhne krajský audit hospodaření obce (za měsíce
leden až září 2014), půjdeme do divadla (29.10.) a
možná si během listopadu už nadělíme zametací stroj
(HAKO 600 C), protože smlouva o dodávce byla
podepsána! Koncem listopadu je naplánovaný velký
odpadový víkend (včetně kompletního nebezpečného
odpadu), probíhá pokračování opravy hřbitovní kaple,
bylo opět osazeno nové zrcadlo v ulici K Nádraží,
hromadí se nám stížnosti na nedodržování zákazu
pálení a rušení nedělního klidu, obec Mirošovice
vyhrála kauzu s jedním občanem u Okresního soudu
pro Prahu – východ.. A více (psáno 20.10.2014):
 Komunální volby v Mirošovicích – rozvojové
priority
 Ustavující zasedání zastupitelstva ve středu 5.11.
v 19 hodin
 Opravy místních komunikací končí, chodníky
Senohrabská do 30.11.
 Smlouva s SFŽP připravena, zametací stroj na cestě
do ČR
 Nové dveře do kaple, zrcadlo v ulici K Nádraží 2.
pokus

 Odpadový víkend se sběrem nebezpečného odpadu
28. + 29.11.

Komunální volby v Mirošovicích
Z 865 oprávněných voličů, zapsaných ve výpisech ze
stálého seznamu a jeho dodatků, přišlo odevzdat svůj
hlas 326, což znamenalo 37,69%-ní účast. Bylo zvoleno
všech 9 kandidujících (1 listina, seřazeno abecedně):

STAN – kandidátní listina
Ing. Adolf Beránek
Ing. Daniel Horad
Zdeněk Jedlička
Ing. Radek Lhocký
Jiří Medřický
Václav Petrák
Mgr. Dagmar Pilousová
Michal Růžička
MUDr. Tomáš Zvěřina
Ustavující zasedání, které musí být svoláno do 15 dnů
ode dne, kdy uplyne 10-denní lhůta pro podání návrhu
na
neplatnost voleb (tedy do 25 dní od vyhlášení
0000
výsledků voleb státní volební komisí = 14.10.), se koná
ve středu 5.11. od 19.00 hodin v zasedací místnosti
Obecního úřadu Mirošovice. Hlavním bodem vedle
složení slibu nových zastupitelů bude volba starosty,
místostarosty a orgánů obce.
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Poděkování:

Jménem všech nově zvolených zastupitelů děkuji za 
podporu a důvěru. Vnímáme to jako potvrzení, že naše
úsilí, styl práce i filozofie je v souladu s přáním
mirošovických občanů. Dál budeme pokračovat
v úspěšném a kvalitním rozvoji, posilovat hrdost a
vědomí, že Mirošovice jsou silnou, moderní,
soběstačnou a nezávislou obcí.
A děkuji ing. Jiřímu Hanzlovi, mému místostarostovi, za
dlouholetou práci, kterou pro Mirošovice vykonal. Má
být na co pyšný. I když už do toho s námi nejde, věřím,
že nezůstane stranou a svůj zasloužený klidový režim
občas naruší..
Heslem hnutí STAN se pro komunální volby stal slogan
„Postaráme se“. Přestože my jsme letos s hesly šetřili, 
chceme se zkusit postarat – a o co?

3. Dopravní infastruktura:
bezpečnostní úpravy ulic Hlavní a Senohrabská (III.
etapa = chodník od Hlavní až po Husovu, rekonstrukce
můstku přes potok včetně lávky pro pěší, IV. etapa –
chodník od ulice K Rybníku k SSÚD)
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Odpadový víkend 28. a 29. listopadu
5. října – velkoobjemový sběr a
nebezpečný odpad včetně barev!
Třetí letošní sběr velkoobjemového odpadu a druhý
sběr elektroodpadu – ten bude nyní rozšířený: Zdarma
lze odevzdat v:
pátek 28.11. 15.00 - 18.00 hodin
sobota 29.11. 9.00 - 12.00 hodin
Místo: areál pod mostem Karlín

Pořízení zametacího stroje – státní fond ŽP obdržel
všechny potřebné dokumenty pro přípravu smlouvy o
poskytnutí dotace a kupní smlouva na dodávku tohoto
víceúčelového vozu byla před týdnem podepsána.
Jedná se o stroj HAKO, typ Citymaster 600 C Comfort
německé výroby - jako naše
Multikára M 26. Kromě
základní funkce a předmětu
dotace (vůz se 2 zametacími
kartáči zásobníkem vody)
lze dokoupit chodníkovou
radlici a sypač, sněhový
kartáč,
sekačku
apod.
Smluvní termín dodání je
sice 60 dní, ale dle posledních zpráv by mohl být stroj
do Mirošovice přivezen už v listopadu!

Hřbitovní kaple – předvánoční úpravy
místní komunikace - Hubačovská, Na Stráni (alespoň
první úseky), Ke Hradu, údržba nových..
silnice II. třídy úsek Mirošovice – Mnichovice. Ve
spolupráce se sousedy (Hrusice, Mnichovice)
bezpečnostní úpravy, rozšíření

1. Nový územní plán:

už od listopadu začnou intenzívní práce na
dokončení tohoto strategického dokumentu. Po
schváleném zadání z prosince 2012 (jakýsi hrubý
nástin, základní obrys), hodláme velmi zodpovědně 1. 4. Rekonstrukce objektu Hlavní 5: přestavba na
a citlivě stanovit perspektivu každého místa
multifunkční dům, návrhy jsou i na stacionář pro
v katastru obce
seniory

2. Inženýrské sítě:
první na řadě je připraveno zasíťování ulice Ke 2. 5. Nová hřbitovní zeď: včetně řešení hřbitovního
odpadu
Hradu (kanalizace, vodovod, VO), kdy vlastníci si
projektovou dokumentaci sami zainvestovali. Dále
bychom rádi pokračovali v lokalitách v Karlíně, Na 3. 6. Vodní toky, protipovodňová opatření
 odbahnění bývalé požární nádrže
Stráni i Na Vrchách (zde se nabízí využít
 suchý poldr na Kunickém potoce v místě pod
připravovaný developerský projekt na pozemcích
dálnicí, jeho pravidelné čištění
Na Hůře k přiblížení IS i do této lokality).
 úprava koryta Lomnického potoka pod
fotbalovým hřištěm
 pasport dešťové kanalizace, opravy
4. 7. Místní spolky, aj. – finanční podpora
 fotbalový oddíl SK Mirošovice, Mateřské centrum
Čolek, Baráčníci, akce Ladova kraje, vánoční jarmark,
návštěvy divadel, sportovní areál, tělocvičná hala
Přesto bohužel stále platí, že určujícím a limitujícím
faktorem je spektrum nabízených dotačních projektů a
pak samozřejmě úspěšnost při podávání žádostí. Proto
velmi zvědavě vyhlížíme na nové portfolio pro období
2014 – 2020.
Vážení, na závěr tohoto bloku zůstává to nejdůležitější
– ochota a chuť každého jednotlivce podílet se na běhu
věcí, starat se i sám o místo, kde žiji. A samozřejmě
respektovat nastavená pravidla a dodržovat obecně
závazné vyhlášky.



Velkoobjemový odpad: - nábytek,
matrace, kamna, kola, saně, boby..aj.



Nebezpečný odpad (elektroodpad) ledničky, pračky, televize, vysavače,
žehličky, fény, počítače, telefony,
rádia, vrtačky, pájky, baterky



Ostatní nebezpečný odpad - barvy,
rozpouštědla, oleje, lepidla, léky,
autobaterie, zářivky, fotochemikálie,
pryskyřice, plechovky od barev,
štětce..

koberce,

Drobný elektroodpad - po celý rok sběrný box
v budově obecního úřadu nebo zelená popelnice u
ordinace lékaře.

Projekty 2014, zametací stroj už
v listopadu
Komunikace 2014 – minulý týden byly pokryty novým
asfaltem ulice Ke Křížku, Nová a Na Lipce, nyní zde
probíhají závěrečné práce (úklid, krajnice, úpravy vík a
vjezdů). Poslední akcí firmy BES Benešov bude
realizace vjezdů Pod Ježovem a úprava lesní cesty u
Lomnického potoka.

Jak sdělila paní Sommerová, po zásadních úpravách
vnitřku kaple nyní jejich rodinná firma pokračuje i
ve vnějších zásazích – rekonstrukční oprava hlavních
dveří, výměna dveří, nátěry mříží a okapů, opravy
fasády.
V případě
výměny
dveřního zámku budou majitelé
kolumbárií vyrozuměni. Konání
smutečních
obřadů plánuje
firma od jara.

Různé – jednou větou


 Dopravní
zrcadlo
na
křižovatce K Nádraží x Na
výsluní nově nainstalováno i
s fotopastí




Kontejnery
v chatových
oblastech - svoz pouze pátky
Neporušujte vyhlášky – nepalte
listí,
dodržujte
nedělní
a sváteční klid!
Návštěvníci
divadla
–
nezapomeňte 29.10., bus je
zajištěn..

V životě mě trápila spousta věcí, z nichž většina se
nikdy nestala.
(Mark Twain)

Chodník Senohrabská (Husova – hřbitov), uzavírka –
zde do skončení projektu zbývá ještě 1 měsíc – sníh by
tedy mohl počkat. Nová svodidla v zatáčce už sedí,
dolní úsek a vjezdy jsou připraveny k pokládce dlažby a
živice. O termínu překopu ulice Husova budou občané
s předstihem informováni. Průjezd Senohrabskou se
zvýšenou opatrností!

Cíl, jehož bylo dosaženo, již není cílem.
(Hermann Hesse)
S pozdravem MUDr. Tomáš Zvěřina, starosta obce
Mirošovice

