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Černá skládka Na Vrchách – po
odeslané výzvě vlastníci pozemku
celkem rychle zareagovali, a
přestože oni nebyli původcem
navezeného odpadu, místo
vyčistili. Díky za spolupráci,
prosíme dále o ostražitost.

Praktický lékař MUDr. Petr Kalábek končí
v Mirošovicích, náš občan Jan Lamr vystavuje od
května v Říčanech na Fialce
MUDr. Petr Kalábek – rána z čistého nebe.. Dle slov dr. Kalábka je
důvod ukončení provozu v Mirošovicích k 31.5. prostý. Je jím
únava z vedení více ordinací, kdy byrokratický stát, pojišťovny,
hygiena, aj. neúměrně zatěžují práci lékaře. Ordinace ve
Strančicích zůstává, pacienti samozřejmě v jeho databázi také.
S tímto rozhodnutím bohužel nic nenaděláme, již jsme začali
hledat náhradu a nabízet stávající zařízenou volnou ordinaci.
Touto formou výzva – pomozte
nám
také
s poptávkou,
kontaktujte případně obecní
úřad.
Jan Lamr – náš občan, malíř a
grafik, vystavuje od května
v Centru Na Fialce v Říčanech svá
díla - volné cykly, jejichž
jednotlivé součásti vykazuji
obsahové a formové prostoupení,
kdy cítíme autorův příklon k
symbolu a šifře - z upoutávky.

Různé – jednou větou
•
•
•
•
•

Pravidelná roční revize všech veřejných hřišť se závěry - bez
závad, vyhovují normám
Proběhla také jarní údržba sportovního areálu a výměna
basketbalových desek a košů
Po hraní prosíme maminky o úklid erárních hraček (hlavně u
obecního úřadu.)
Zápis do MŠ Mirošovice v sobotu 4.5. od 9.00 - 10.00 hodin
Fotbalový SK Mirošovice válí, zatím nejúspěšnější mužstvo
jara!
„Nejlepší způsob, jak předpovídat budoucnost, je vytvořit ji.“
(Alan Kay)
„Hledali jsme štěstí a našli jsme sebe.. All You Need is Love!“
(John Lennon a Beatles)

S pozdravem MUDr. Tomáš Zvěřina, starosta obce Mirošovice

MIROŠOVICE - HORSKÁ KOLA
PRODEJ - SERVIS
www.horska-kola-mirosovice0.webnode.com,
www.horskakola.prodejce.cz
E-mail: horskakola.ek@centrum.cz, Telefon: 602 972 861

Chceme poděkovat hlavně vám, našim sousedům a
přátelům, kteří jste našimi zákazníky už skoro čtvrt
století. Díky vám se ještě držíme, navzdory všem
negativním situacím, jako byla hospodářská krize, nově
vzniklé konkurenční řetězce, několik let různých uzavírek
a dopravních omezení v naší obci a v neposlední řadě
nárůst byrokracie a EET. Děkujeme.
Máme rádi svou práci a jsme přesvědčeni, že má smysl.
Nová sezóna opět začíná. Přijďte nás podpořit! Poradíme
a uděláme vše, co je v našich možnostech. Jsme malí, ale
šikovní.
Vaši Eva a Petr Kofnovcovi
st – pá 14.00 – 18.00 a so celý den 9.00 – 18.00.

Vážení spoluobčané,

Volby do Evropského parlamentu

i když hokejové mistrovství světa na Slovensku začíná až
10. května, v Mirošovicích už hokej máme. Hraje ho
s námi Středočeský kraj (resp. krajský úřad) a stát (ŘSD).
Že nám po zbourání dvou mostů zbyla jen jedna kvalitní
příjezdová cesta, už bylo psáno, zvykáme si a zatím to
zvládáme. Že souběžně probíhá rekonstrukce silnice
II/508 do Mnichovic, se vlastně nakonec hodí. Tím to ale
nekončí. Stavba nového senohrabského mostu totiž
s sebou přinesla permanentní částečnou i půldenní
úplnou uzavírku benešovské silnice I/3 a šikovní
koordinátoři (při smyslech?) z ŘSD naplánovali opravy
čtyř dálničních ramp, tzv. brejlí, v Mirošovicích a
Senohrabech, které budou znamenat vždy 10-denní
úplné uzavření vjezdu i výjezdu do obce. Se svou troškou
do mlýna přispějeme i my, neboť musíme jako první začít
rychle stavět chodníky (s obruby) podél SSÚD, aby se do
nich nová živice mohla opřít. O demolici nedalekého
mostu u Čtyřkol (vyvolané uzavírky náš také zasahují) asi
nemá už cenu psát.. A tak si v klidu v ústraní odvolíme
do Evropy a budeme se těšit, až od Mnichovic k dálnici
povede super asfaltka. Ale také jsme uklidili obec (velké
poděkování a uznání všem dětským i dospělým
pomocníkům, kteří v zimě přišli), zorganizovali již 14.
putování s baronem Ringhofferem, jako všude bojujeme
s kůrovcem. A více (psáno 29.4.2019):

Volby do Evropského parlamentu se v České republice
uskuteční v rámci celoevropských voleb. Neexistují
jednotná pravidla pro hlasování v celé EU, každý stát si
určuje svoje vlastní. V českém volebním systému může
volič hlasovat pro jedinou kandidátku a udělit
maximálně dva preferenční hlasy. Češi budou volit 21
poslanců z celkového počtu 705 evropských poslanců (z
28 států vč. Británie), které čeká opět pětiletý mandát.
K volbám se přihlásilo rekordních 40 uskupení, o 2 více
než při minulých volbách v roce 2014.

Základní servis, odzimování, zazimování,
poradenství, údržba bazénů.
Telefon 724 378 399
(všední dny po 17 hod., víkendy kdykoliv)
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Volby do Evropského
parlamentu 24. a 25. 5.
– metodika č. 2
Ze SFŽP dorazila Akceptace naší žádosti o nákup
elektromobilu
V květnu až červenci proběhnou 40-denní opravy
ramp na I/3
Silnice II/508 do Mnichovic bude konečně i
s krajnicemi
Pěší historická cesta za dálnicí není silniční zkratka!
MUDr. Kalábek omezuje svou činnost v Mirošovicích

Kdy : pátek 24.5. od 14.00 – 22.00 hod., sobota 25.5.od
8.00 – 14.00 hod.
Kde: volební místnost na Obecním úřadě Mirošovice.
Kdo může volit: každý 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,
případně občané odjinud s voličským průkazem, který jim
na jejich žádost vydá příslušný místní úřad. Občan
Mirošovic, který chce hlasovat v jiném volebním okrsku,
musí požádat o vydání voličského průkazu nejpozději do
17. května do 16.00 hodin na Obecním úřadě
v Mirošovicích. Pokud bude žádost zaslána poštou, musí
být podpis úředně ověřen. Obecní úřad pak nejdříve 15
dnů před dnem konání voleb (tj. od 9.5.) a nejpozději
22.5. do 16.00 hodin, odevzdá průkaz voliči nebo osobě,
která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče
žádajícího o vydání průkazu, případně jej voliči
s předstihem zašle na v žádosti uvedenou adresu.
Podmínkou výkonu volebního práva je zápis občana, který
má právo volit, ve stálém seznamu voličů. Tento seznam
vede každý obecní úřad. Nejpozději 40 dnů před dnem
voleb zanese obecní úřad údaje z tohoto stálého seznamu
voličů do seznamu voličů pro volby do Evropského
parlamentu. Protože volební zákon neumožňuje dopsání
voliče do seznamu ve dnech voleb, je účelné, aby si voliči,
kteří mají pochybnost, zda jsou ve stálém seznamu
zaevidováni, ověřili tento fakt (na OÚ Mirošovice). Voliči,
který není zapsán ve výpisu ze seznamu voličů pro volby
do Evropského parlamentu, okrsková volební komise
hlasování neumožní. Důležité upozornění - volič, který
změnil trvalý pobyt na území České republiky po 14.
dubnu 2019, bude dle novely zákona o volbách do EP
vyškrtnut ze seznamu voličů. Aby mohl tento volič
hlasovat, musí požádat obecní úřad v místě původního
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pobytu o vydání potvrzení o vyškrtnutí ze seznamu voličů
pro volby do EP a předložit toto potvrzení obecnímu
úřadu v místě nového bydliště nejpozději do uzavření
seznamu, tedy do 22.5.2019 nebo ve dnech voleb
příslušné okrskové volební komisi (včetně voličského
průkazu).
Koho: poslancem EP může být zvolen každý občan, který
je na území ČR nejpozději 2. den voleb po dobu 45 dnů
veden v evidenci obyvatel a alespoň 2. den voleb dosáhl
věku 21 let a není zbaven práva být volen.
Jak: pouze osobní účastí (zastoupení není možné).
Hlasovací lístky budou dodány všem voličům zapsaných
v seznamu pro volby do EP do schránek nejpozději 3 dny
přede dnem konání voleb, tedy do úterý 21. května 2019
v modré doručovací obálce. Volič prokáže po příchodu do
volební místnosti svou totožnost a státní občanství ČR
(občanský průkaz, pas). Občan, hlasující na voličský
průkaz, je povinen odevzdat jej volební komisi. Po
záznamu ve výpisu ze seznamu voličů obdrží hlasující
prázdnou šedou úřední obálku. Na žádost lze dodat za
chybějící či poškozené nové hlasovací lístky. Po obdržení
úřední obálky vstoupí volič do prostoru k úpravě
hlasovacích lístků (za plentu). Zde vloží do obálky 1
hlasovací lístek. Na tomto hlasovacím lístku může
zakroužkováním pořadového čísla nejvýše u dvou
kandidátů uvedených na témže hlasovacím lístku
vyznačit, kterému dává přednost. Jiné úpravy nemají na
posuzování vliv. Po opuštění prostoru za plentou vloží
občan úřední obálku s hlasovacím lístkem do volební
schránky.

Vážení občané, zde jsou uvedeny ty nejdůležitější
informace o volbách do Evropského parlamentu.
Sledujte též naše Úřední desky, v případě dotazů
kontaktujte Obecní úřad Mirošovice.

Projekty 2019 - 22. Aktuality - akceptace
žádosti na elektromobil, příprava veřejného
projednávání nového územního plánu
Užitkový elektromobil – ze státního fondu ŽP jsme
obdrželi tzv. Akceptaci podané žádosti s přiděleným
registračním číslem. To sice už znamená, že formálně a
po stránce oprávněnosti a udržitelnosti projektu byla
celá dokumentační žádost schválená, konečné
stanovisko se však dozvíme až po rozhodnutí ministra.
Kdy to bude, však není známo. A tak zatím získala naše
báječná multikára další dvouleté technické osvědčení.
Bezpečné a bezbariérové chodníky IV. etapa, křižovatka
I/3 a II/508 – probíhá výběrové řízení na zhotovitele,
realizace tedy cca 5-8/2019. Středočeský kraj chceme
požádat o částečnou úhradu naší finanční spoluúčasti
projektu (cca 700 tis. Kč) z jeho Fondu obnovy venkova
Parkoviště P+R u nádraží v obci Mirošovice, Cyklostezka
do Mnichovic kolem Božkovského jezírka – obě žádosti
z programu IROP podány a zaregistrovány, čekáme, nic
nového.

EXIT 21

Intenzifikace ČOV a rozšíření vodovodní a kanalizační sítě
(Na Vrchách, Karlín) – žádosti na ministerstvu
zemědělství, dtto
Nový územní plán (ÚP) – tzv. „Pokyny pro úpravu návrhu
ÚP Mirošovic“ jsou hotové, vzhledem k dlouhé době od
schváleného zadání v roce 2012 nyní ještě proběhne
poslední aktualizační jednání se zastupiteli k tvorbě
definitivní podoby návrhu nového ÚP, který bude
veřejně projednáván – červen, spíše však po prázdninách
v září.
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značení) napojení obecních místních komunikací na
hlavní silnici II/508. Marius Pedersen byl nucen od 23.4.
provést změnu svozového dne u hnědých popelnic (tedy
jen BIO!) v této lokalitě za dálnicí ze čtvrtků na úterky.

Opravy v obci - splaškové a dešťové
kanalizace (uzavírky místních komunikací),
zábradlí a hřbitovní zdi (pojistné události)

Související uzavírka
Úplná v úseku Mnichovice – Na Oblouku od 8.5. (07.00)
do 9.5. (07.00) z důvodu recyklace.

Na Ohradě – dle kamerového monitoringu propadlá
splašková kanalizace v délce cca 25 m u čp. 129. Od 27.5.
vytýčení, výkopové práce, rekonstrukce řadu. Zřejmě
bude tato ulice úplně uzavírána, odhad 1-2 týdny.
Krátká – zatrubnění 30 m úseku dešťové kanalizace u čp.
85, odhad termínu červen, 3-5 dní. I zde asi krátká
omezení dopravy.
Hřbitovní zeď, zábradlí na Hlavní a Senohrabské – vše
dopravní nehody, bude řešeno z obecní pojistky
(hřbitov, pachatel neznámý), ostatní 2 nehody - viníci
známí..

Mosty, uzavírky, rekonstrukce silnic a ramp
Nový most III/3352 na hřbitov, Senohraby – betonáž
podpěr a montáž skruží, již probíhají řízené zásypy obou
předpolí. 24. 4. Proběhlo zpětné přeložení vodovodu do
původní trasy. Poslední oznámený termín dokončení je
14.9.2019.
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Historická cesta od nádraží k lokalitě Na Oblouku –
nechápeme počínání bezohledných řidičů, kteří si
nesmyslně chtějí nějak zkrátit cestu nebo snad objet
zbořený most a vjíždí na stezku pro pěší?? Spíše
symbolicky jsme na oba konce osadili jednoduché
zábrany – po 2 dnech byly poškozeny, po týdnu zničeny.
Navíc jsou již vyjety objízdné koleje v poli.. Nezbyde tedy
zřejmě nic jiného než návozem pevné přírodní překážky
(kámen, hlína) vjezd aut dočasně znemožnit.

Úklid obce, KBR, černá skládka na Vrchách
zlikvidována, Baráčníci jedou do Soběslavi
Čistý Ladův kraj, čisté Mirošovice – přestože bylo
nejstudenější dopoledne za uplynulý měsíc, dostavilo se
tolik dětí a rodičů, že se podařilo projít všechny
naplánované trasy a sebraným odpadem naplnit 11m3
kontejner. Buřty (i pivo) byly zasloužené. Děkujeme!
Krajinou barona Ringhoffera – ani této tradiční akci
nepřálo kdovíjak počasí, ale na pochodování to nakonec
bylo akorát příjemné.

Související uzavírka
úplná od soboty 4.5. (17.00) do neděle 5.5. (07.00)
z důvodu montáže nosníků
částečná od 1.5. do 30.8. uzavření pravé poloviny silnice
I/3 směr dálnice D1 z důvodu nutného manipulačního
prostoru při výstavbě mostu
Modernizace dálnice D1, most na Mnichovice – podané
informace na kontrolním dni sdělují, že postup prací
probíhá dle harmonogramu, datum hotového nadjezdu
15.10. 2019 stále platí.
Rekonstrukce mostu (dálniční nadjezd D1-024) na
Božkov – dokončují se projekční práce pro získaní
stavebního povolení, investiční plán ŘSD zatím stanovuje
realizaci na 3-9/2021. Během stavebních prací by měl být
zajištěn průchod pro pěší. Termínová kolize s případnou
výstavbou cyklostezky..!?
Silnice II/508 Mirošovice – Mnichovice – v souběžně
rekonstruovaných dvou úsecích bylo provedeno
frézování a odstraněna náletová zeleň, probíhá čištění
příkopů a obnova odvodnění, sanace svahu a výstavba
chybějících krajnic. Na základě naší žádosti zpracuje
projekční kancelář investora dopravně inženýrské
zhodnocení ( rozhledové poměry, návrh dopravního

I/3 Mirošovice, Senohraby – rampy je přesný název akce,
jejímž výsledkem bude oprava krytu vozovky v úsecích
sjezdu na Mirošovice a Senohraby v obou jízdních
pásech. Kromě výměny živice je předmětem pročištění
příkopů a sanace nezpevněných krajnic, oprava
příkopových tvárnic, obnova dopravního značení.
Nezbytné kácení dřevin proběhlo v minulém roce.
Úplné 4 uzavírky (celkem 4 rampy), každá bude trvat
(vždy samostatně) 10 kalendářních dní, konkrétní data
zatím nejsou známa, harmonogram celé akce od konce
května do půlky července se připravuje.

Sdružená Obec Baráčníků Mirošovice Vás srdečně zve na
autobusový zájezd na oslavu 145. výročí založení
Veleobce sdružených obcí baráčníků do Soběslavi
v sobotu 25.5.2019. K prohlédnutí budou české a
moravské kroje, prapory jednotlivých baráčnických obcí
atd. Odjezd od autobusové zastávky (u prodejny
potravin) v 8:00, návrat mezi 19-20:00. Těšíme se na Vás!
Přihlášky podávejte telefonicky nebo emailem na
kontakt:
Tereza Šelichová, tel: 728 550 662,
email: tselichova@gmail.com
Další informace o pořádaných akcích naleznete:
https://www.facebook.com/obecbaracnikumirosovice/

