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Různé – jednou větou
•
•
•
•
•

Očkování psů (i koček) proti vzteklině proběhne v pondělí 21.10.
od 16.30 hodin před obecním úřadem. Cena 110,- Kč.
Mirošovice byly v Cyklotoulkách na ČT2 7.9.
ČEZ – výzva pro vlastníky pozemků k odstranění stromoví zasahující
do vedení!
Divadlo Bez zábradlí ve středu 23.10., sraz v 17.30. A už
připravujeme prosincové překvapení..
SK Mirošovice poráží své sousedy, výlety dál zatím tolik nevychází:
Kunice 3:2, Hrusice 2:1, Popovice 1:0, Dobřejovice 3:2, Sibřina 1:3,
Nehvizdy 3:4.

„Nejlepší způsob, jak předpovídat budoucnost, je vytvořit si ji!“
(Alan Kay)
„Když se mě lidi ptají, jestli jsem chodil do filmové školy,
odpovím: ne, chodil jsem do kina.“
(Quentin Tarantino)
červenou, ty

S pozdravem MUDr. Tomáš Zvěřina, starosta obce Mirošovice

SPORTOVNÍ KROUŽEK – ATLETIKA
a sportovní hry pro děti ze školky
Zveme školkáčky k účasti na sportovním kroužku zaměřeném převážně
na atleticko-gymnastickou průpravu a základy sportovních her s cílem
všeobecného sportovního rozvoje vašich dětí.
SPORTOVIŠTĚ:
Tělocvična ZŠ Mirošovice, v případě hezkého počasí využití venkovních
sportovních ploch.
TERMÍN:
Pondělí: 15:00 – 16:00
NÁPLŇ TRENINKŮ:
Dětský sportovní program založený na mixu atletických a gymnastických
cvičení a sportovních her určených k rozvoji pohybových schopností dětí
s cílem budování kladného vztahu ke sportu.
TRENÉŘI:
Petr Tecl: akreditovaný trenér Českého atletického svazu; učitel TV
s více než desetiletou praxí ve vedení sportovních kroužků pro děti a
obdivovatel různých sportovních odvětví
Alena Teofil: absolventka Fakulty tělesné výchovy a sportu UK s více než
desetiletou praxí práce s dětmi v oblasti sportu; matka dvou dětí
předškolního věku
Budeme si rozumět?
Hravá náplň a láska ke sportu? Ano. Výkon a výsledek? Ne. Všestranný
rozvoj? Ano. Jednostranná specializace? U nás ne.
PŘIHLÁŠKY:
Jméno, příjmení, rok narození a kontakt na rodiče s předmětem emailu
„SPORT PRO DĚTI MIROŠOVICE“ pošlete na
PETR.TECL@GMAIL.COM
CENA: 1.000 Kč / pololetí
Petr Tecl, 734 391 191, petr.tecl@gmail.com

Mgr. Alexandra Mára Paurová
advokát s pobočkou v Mirošovicích
poskytuje kromě právních služeb ve všech právních odvětvích
také krátké bezplatné právní konzultace pro občany Mirošovic
tel.: +420 608 806 360, office@akmp.cz, www.akmp.cz

Restaurace na Hřišti
Rozšiřujeme sortiment a denně pro vás pečeme
18 druhů italských pizz.
Pizzu si můžete vychutnat u nás anebo si ji vzít
s sebou domů v krabici.

POZOR ZMĚNA OTVÍRACÍ
DOBY:
V ŘÍJNU BUDE OTEVŘENO
POUZE KAŽDOU STŘEDU
OD 14.00 DO 18.00 HOD.
Individuální návštěvu domluvit na
tel: 602972861.
OD LISTOPADU DO BŘEZNA
PLATÍ ZIMNÍ OTVÍRACÍ DOBA
(SOBOTA 9:00 – 12.00)
Děkujeme za pochopení.
EVA KOFNOVCOVÁ - HORSKÁ
KOLA - PRODEJ – SERVIS
MIROŠOVICE
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Vážení spoluobčané,

Veřejné zasedání zastupitelstva obce

dobrých zpráv není nikdy dost, a tak jich několik pro Vás
máme. A jakou začít je asi jasné – po téměř 3,5 roce byl
totiž znovu zprovozněn most přes silnici I/3 na hřbitov a
Senohraby. To je skutečně úctyhodný výkon a
Středočeský kraj, jako vlastník a správce, si toto ironické
uznání plně zaslouží.. Jak se má stavět, předvedla nám
dosud neznámá firma Martin Mašek, která v předstihu
předala bez vad a nedodělků dílo bezbariérových
chodníků kolem SSÚD a tak jsme ji ještě u nás pozdrželi
a přemluvili k provedení oprav v dalších částech obce.
V termínu je hotová i silnice II/508 do Mnichovic, naopak
dálniční most bude mít min. 2 měsíce zpoždění.
Zastupitelé vybrali podobu nového obecního znaku a
vlajky, žádost již byla odeslána ke schválení do
Parlamentu ČR. Se SFŽP se podařilo dokončit složitou
legislativní proceduru – uzavřít smlouvu o poskytnutí
podpory na nákup užitkového elektromobilu – jeho
dodání tak už nic nebrání, koncem října bychom se mohli
dočkat! Se zástupci ŘSD jsme snad našli společnou řeč
při sestavování harmonogramu opravy dálničního
nadjezdu na Božkov (skloubení modernizace D1 a
výstavby cyklostezky do Mnichovic, kdy přes most vede
jediná příjezdová cesta). Počasí nám přálo při prvním
obecním turnaji ve hře Pétanque, který se i díky tomu
moc vydařil a radost nám dělají fotbalisté – v Okresním
přeboru si vedou zdatně, pověstné štěstí začátečníka je
zatím neopustilo. A tak jedinou chmurou se zdá být
končící léto, ale i podzim dokáže zahřát.. A více.. (psáno
30.9.2019):

Ve středu 11. září se konalo 3. letošní veřejné zasedání
obecního zastupitelstva. Kompletní zápis včetně
komentáře k jednotlivým bodům je uveřejněn na webu
obce.
Z usnesení – zastupitelstvo obce schválilo:
• Rozpočtové opatření 4/2019
• Uzavření smlouvy se SFŽP ČR o poskytnutí podpory
na nákup užitkového elektromobilu a kupní smlouvu
s firmou RAMOS – KOO na nákup vozu
• Podání žádosti o dotaci z rozpočtu Středočeského
kraje (SK) z Fondu obnovy venkova SK
• Smlouvu s ŘSD ČR o společném postupu při opravě
mostu na Božkov
• Výjimku z počtu žáků ZŠ Mirošovice
• Dodatek č.5 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor
na obecním úřadě s firmou CETIN a.s.
• Nový obecní znak a vlajku
Poznámky:
• Rozpočtové opatření 4/2019 - předmětem RO
4/2019 je především zaúčtování přijaté a vydané
dotace na akci „Bezpečné a bezbariérové chodníky
v Mirošovicích – křižovatka I/3 a II/508“ ze SFDI,
příjmy za pronájem ČOV a vodojemu (správce naší
vodohospodářské infrastruktury VHS Benešov) a
dále pak drobné provozní příjmy a výdaje. Kladný
rozdíl (navýšení úspor obce) činí 133 914,- Kč.
• Elektromobil - ze SFŽP již obec obdržela návrh
smlouvy o poskytnutí finanční podpory na nákup
užitkového elektromobilu (432 212,- Kč) a proběhl
výběr dodavatele vozidla. Obdrželi jsme nabídky na
vypsanou výzvu. Soutěže se
zúčastnily 3 firmy splňující
všechna specifika daná státním
fondem - BV Cars plus s.r.o
(nabídka 939 000,- Kč bez DPH),
RAMOS-KOO s.r.o. (893 000,- Kč)
a SSKT s.r.o. (895 000,- Kč). Dle
jediného kritéria nejnižší nabídky
byla vybrána firma RAMOS – KOO.
Dodávka vozu by se měla
uskutečnit do konce 10/2019.

▪ Uskutečnilo se 3. veřejné
zasedání zastupitelstva, obec
bude mít svůj znak
▪ 4. etapou skončila výstavba
chodníků při krajských silnicích
▪ Rekonstrukce
cyklostezky
proběhne v roce 2020
▪ Nový most na Senohraby byl
zkolaudován
▪ Sběr velkoobjemového odpadu o
víkendu 11. a 12. října, kontejner
na bioodpad už stojí u nádraží
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Dotace z rozpočtu Středočeského kraje – na dokončenou
výstavbu chodníků od ulice K Rybníku podél střediska
SSÚD k řadovým RD a ulici Na Stráni. Výše účasti obecního
rozpočtu na této dotační akci činí nyní 842 495,- Kč. Obec
podá na Středočeský kraj žádost o poskytnutí finančních
prostředků
z rozpočtu
Středočeského kraje
ze
Středočeského Fondu obnovy venkova k částečné úhradě
těchto vlastních zdrojů (80%), tj. žádost o 681 996,- Kč. Pak
by nás tato etapa výstavby chodníků vyšla na necelých 161
tis. Kč..
Oprava mostu na Božkov – ŘSD, zajišťující kompletní
realizaci rekonstrukce dálničního nadjezdu D1-024 na
Božkov (projekt, inženýring, investici, realizaci) potřebuje
dle svého právního oddělení k této činnosti kromě plné
moci obce také smlouvu o společném postupu zadavatelů
při centralizovaném zadávání a pověřování centrálního
zadavatele k jednání za účelem výběru dodavatele
stavebních prací v rámci předmětné zakázky.
Výjimka z počtu žáků - paní ředitelka ZŠ Mirošovice
referovala o současné situaci – v školním roce 2019/2020
bude v důsledku nižšího počtu školou povinných dětí v obci
navštěvovat základní školu méně dětí oproti loňskému
roku a z toho důvodu je škola povinna dle § 23 odst. 4
zákona 561/2004 (školní zákon) požádat Krajský úřad SK o
výjimku a obec se jako zřizovatel zavázala k úhradě
nadnormativních výdajů.
Dodatek č.5 - v budově obecního úřadu pronajímáme
nebytový prostor o rozloze 7,2 m2 společnosti CETIN
(umístěna rozvodna). Dodatek č. 5 navyšuje nájemní
částku na 30 tis. Kč/rok, doba nájmu se prodlužuje na
dalších 5 let do 31.10.2024
Obecní znak a vlajka - Od 30. června běžela na našem webu
anketa o výběr nejzdařilejšího návrhu na podobu nového
obecního znaku a vlajky. Na webu bylo uveřejněno celkem
osm různých variant. Výsledek byl vcelku vyrovnaný, nejvíc
získaly návrhy 5 a 6 s komentáři, že kdyby se ještě
vzájemně doplnily, vznikl by ten úplný nejlepší.. Tak se
stalo a verze č. 5. doplněná o zvonek byla předmětem ke
schválení. V této schvalované verzi jsou obsaženy všechny
4 symboly:
• Zavinutá střela – odkaz na pány z Dubé
• Listnatý strom – obecní historické razítko
• Zvonek – místní zvonička
• Modrobílé sbíhající se paprsky – dálniční křižovatka 3
komunikací a soutok 2 potoků.

Zastupitelstvo obce schvaluje návrh znaku a vlajky dle
upravené varianty č. 5 (navíc doplněn zvonek) předložené
heraldikem Mgr. Janem Tejkalem a pověřuje starostu obce
podáním žádosti o schválení znaku a vlajky obce do
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.
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Projekty 2019 – 22. Výstavba chodníků
v obci ukončena, cyklostezka v roce 2020.
Opravy na místních komunikacích
Bezpečné a bezbariérové chodníky – křižovatka I/3 a II/508 –
akce skončena. V pátek 20. září nám bylo předáno hotové dílo,
ještě cca v půli října proběhne závěrečná kolaudační
prohlídka. Oseté plochy se začínají zelenat, společnost APP
Media pak v rámci obcí uložené náhradní výsadby při výstavbě
administrativního střediska v ulici Hrusická zajistí alej
tvořenou 10 ks javoru kulovitého. Do provozu také bylo
spuštěno nové veřejné osvětlení, hrazené (kromě osvícených
přechodů) z obecního rozpočtu.

Strana 3 / 4 30. září 2019

odpad bude v prosinci. Dodržte sběrné časy! Zdarma lze
odevzdat v:
pátek 11.10. 15.00 - 18.00 hodin
sobota 12.10.
9.00 - 12.00 hodin
Místo: areál pod mostem Karlín
Velkoobjemový odpad: nábytek, koberce, matrace, kamna,
kola, saně, boby, apod.
Marius Pedersen Říčansko informuje:
Vážení občané, protože chceme, aby třídění odpadů bylo
pro občany co nejvíce pohodlné, zavádíme s okamžitou
platností dvě novinky, které určitě ušetří práci a čas:
1.
2.
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a pohlaví, které vybojovaly celkem 49 napínavých zápasů.
Úroveň her se každé kolo zvyšovala, nikdo nezůstal bez
porážky či vítězství, mnohokrát rozhodovaly milimetry..
Nakonec díky umění pétanqueového mága Radka Lhockého ve
finále zvítězil tým zástupců obce a putovní pohár je tak
vystaven na obecním úřadě. Poděkování a uznání patří všem
účastníkům za skvělé výkony a fair hru, organizátorům zapisovatelce Dáše Pilousové a země(koule)měřiči Honzovi
Fojtovi - za výdrž a všem pak za příjemné a zábavné
odpoledne.

jedlé oleje (ne motorové!) v PET lahvích lze přidat k hnědé
nádobě na bioodpad
plechovky od nápojů (ne od konzerv, ryb, atd.) lze přidat
do nádoby
s plasty

Věříme, že i vzhledem k nové legislativě tak zase trošku
přispějeme k lepšímu třídění. Plechovky v plastech totiž putují
na naší novou třídicí linku ve Ždánicích, zde jsou vytříděny
a dále využity ke zpracování.
Ing. Petra Javůrková, manažerka MP

Touto poslední 4. etapou budování chodníků a bezpečnostních
prvků podél krajských komunikací (Hlavní, Senohrabská) byl
uzavřen celý projekt, započatý v roce 2013. Jeho výsledkem je
bezpečná, bezbariérová a osvětlená chůze po 1,5 m širokém
chodníků a propojení tak všech konců obce - od ulice Na Stráni
až na nádraží, od nádraží až na hřbitov! Celková délka činí přes
3,5 km.
Cyklostezka do Mnichovic kolem Božkovského jezírka – v září
se uskutečnila velmi zásadní schůzka se zástupci ŘSD, kteří
nám nejen představili aktuální stav příprav rekonstrukce
mostu na Božkov, ale především potvrdili, že v roce 2020 bude
při dobíhající modernizaci dálnice mirošovického úseku
započata oprava jen spodní části mostu tak, aby v roce 2020
nebyl omezen provoz na mostě pro realizaci rekonstrukce
cyklostezky do Mnichovic. Horní část mostu bude sanována až
v roce 2021.
Opravy místních komunikací – šikovnou firmu M. Mašek jsme
si v obci ještě pozdrželi k drobným i větším silničářským
opravám (odvodnění Senohrabská, obrubníky a dostavba
chodníku na Hlavní, výměna žlabů v Krátké a U Zvoničky,
oprava cesty Ke Mlejnu, ale především velká rekonstrukce Na
Ohradě a před obecním úřadem).

Odpadový víkend 11. a 12. října –
velkoobjemový odpad. Jedlé oleje lze
odevzdat s bioodpadem. Bio kontejner
opět u nádraží. Termíny svozů na 4. čtvrtletí
Třetí letošní sběr velkoobjemového odpadu. Nebezpečný

Kuličky – 4. závěrečný turnaj proběhne v neděli 13.10. od 9.30
na hřišti Na Ohradě!!
Pořadatel Jaroslav Jarušek (Wolf cvrnk team). Tel.: 723 909 021

Sportovní kroužek pro děti ze školky i školy
V Mirošovicích funguje šestým rokem atletický kroužek pro
školní děti, ve kterém sportuje více než třicet atletů. Byť
prioritou kroužku nejsou výsledky, ale snaha o podporu
zdravého pohybového vývoje dětí, připsali si mladí mirošovičtí
atleti v letošním roce i první dva významné úspěchy.
Na tradičním senohrabském atletickém klání čtyř základních
škol posbírali 13 z 28 možných medailí, poprvé v historii
porazili Velké Popovice i Mnichovice a v celkovém součtu
obsadili druhé místo.
Velkoobjemový bio kontejner u nádraží – už od 26. září
(zůstane do 30.11.) je v prostoru u kontejnerů pro sklo a textil
přistaven kontejner 11 m3. A zase věříme a sázíme na to, že
mirošovičtí občané jsou rozumní a zodpovědní a do
kontejneru bude opravdu vhazován jen velkoobjemový
bioodpad, který se nevejde do popelnic. A jako partnerská
obec Struhařova – využijte možnost odvozu bioodpadu
(zdarma) přímo do jejich kompostárny (tel. 778 007 742).

1. Svatováclavský turnaj v pétanque trojic
se povedl. Pohár zůstal na obci
Minulou neděli 29.9 se za skvělého počasí sešlo v parku U
Zvoničky na novém hřišti deset 3-členných týmů různého věku

Ve štafetovém poháru základních škol pořádaném Českým
atletickým svazem pak v oblastním středočeském klání získali
dokonce bronz. Předběhli všechny vesnické základky s
výjimkou Senohrab, všechny základky z Vlašimi a s výjimkou
sportovní základky v Benešově i všechny benešovské.
V letošním roce připravujeme oficiální založení atletického
sportovního klubu, ve kterém chceme nabídnout sportovní
aktivity i pro ty úplně nejmenší obyvatele Mirošovic.
Za podporu sportu pro děti děkuji zejména Petře Melicharové,
starostovi Tomáši Zvěřinovi a ředitelce ZŠ Dagmar Pilousové.
Pokud chcete sport pro děti v Mirošovicích podpořit, ozvěte
se. Sportu v Mirošovicích zdar!
Petr Tecl, tel.: 734 391 191, petr.tecl@gmail.com

