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EXIT 21

Vážení spoluobčané,
a je to tady - už zase jdeme do posledního měsíce
v roce. Listopad byl pro Mirošovice dobrý. Na rozdíl od
Evropy, která jen pasívně reaguje na chování migrantů
- oni jsou bohužel stále ti, co rozhodují. Zatímco Evropa
diskutuje, zástupy přicházejí. Ale týká se to i Česka –
nevíme totiž, co nastane, až jich dorazí místo jednoho
miliónu třeba pět nebo patnáct, až i paní Angela přijde
na to, že mít další spolkovou zemi s názvem Severní
Sýrie nebo EUrábie není asi to pravé. A nespojovat růst
teroristického násilí s uprchlíky vyznávajícího Alláha
prostě nelze. A tak si važme poklidně vznikajících
mirošovických hodnot v podobě stavebních prací na
hřbitově či v ulici Ke Hradu, mějme radost z nových
kompostérů a štěpkovače a těšme se třeba ještě na
biopopelnice. Středočeský kraj zpracoval desetiletý
plán péče o naši přírodní památku Božkovské jezírko a
Státní archiv Praha – východ převede do digitální
podoby všechny 3 obecní kroniky. Pitná voda už proudí
novými trubkami vodovodního přivaděče Javorník –
Benešov a Lesy ČR (správa toků) v Benešově konečně
obdržely souhlas s udržovacími pracemi na Kunickém a
Lomnickém potoce. Ještě jednou bude možnost
odevzdat velkoobjemový odpad včetně nebezpečného
a hned 5x se na Vás obracíme s různými výzvami. A
více.. (psáno 26.11.2015):
 Popelnice na bioodpad – vydávání ve středu 9.12 od
15-19 hodin před úřadem
 V ulici Ke Hradu se už svítí!
 Hřbitovní zeď hotová, čeká se na zámečníky
 Sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu –
víkend 11. a 12.12.
 Přepojování vodovodního přivaděče, upozornění
VHS Benešov

Projekty 2015, k vyzvednutí bude
250 ks biopopelnic
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Biologicky rozložitelný odpad (BRKO)-několik informací:
1. Kompostéry – stále máme na úřadě několik
nevyzvednutých Vámi objednaných kusů. A i zde
mají ještě šanci noví nerozhodnutí zahrádkáři si
kompostér odebrat.

2. Biopopelnice – společnost Marius Pedersen doveze
ve středu 9.12. před obecní úřad v kamiónu
objednané nádoby a v čase od 15-19 hodin budou
zkompletované (tj. osazeny kolečky) a potištěné
(logo MP a číslo popisné) předávány.
Nic se neplatí, známky ke svozu
obdržíte (zdarma) při lednové platbě
poplatků. K přejímce bude sloužit
pouze registrační ústřižek vydaný
před tím na úřadě. Dostavte se,
prosím, v tento široký časový interval.
Lze samozřejmě i poté řešit
individuálně. Stejně tak bude možnost
pro váhavé občany si bioopelnici ještě objednat.
Domácnosti (celkem 21), které už svoz bioodpadu
využívají (dosud placený), si stávající nádobu
ponechají (akce se jich netýká - zasluhují však
uznání).
3. Mulčovací štěpkovač TS Industrie, GS/TIGER 25P
– již je v obci. Převzali jsme ho 12.11., po
nezbytném zaškolení obsluhy, pojištění, úpravě pro
převoz multikárou a vyfasování SPZ ukázal svou
sílu – 2 ze 3 před týdnem obdržených
velkoobjemových
kontejnerů
jsou
plné
(zlikvidované větve ze hřbitova a hodně velká
„zásoba“ pod dálnicí).
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Nová hřbitovní zeď – stavební část je hotová, včetně cesty ke
kapli. Ještě usadit dvoje vrata a plotová pole a vysadit
vzrostlé túje u vzniklého prostoru pro umístění kontejnerů
na hřbitovní odpad. Do té doby (do cca 15.12.) žádáme
návštěvníky hřbitova odkládat odpad do velkého igelitového
pytle u kaple v místě dřívějšího zadního vchodu. Posledními
kroky pak bude montáž informační nástěnky, natření
opravených míst na kapli a jarní úprava parkovací plochy.
Splašková kanalizace VI. etapa, ulice Ke Hradu – i tato akce
probíhá dle našich představ a směřuje ke zdárnému konci.
Vodovod je položen, stejně tak kabely veřejného osvětlení,
které je již v provozu a tak ani občané ulice Ke Hradu už
nebudou v noci bloudit.. Splašková kanalizace má za sebou
připojení na hlavní řad u potoka - a protože tedy zbývá už jen
posledních 25 m spoje, zažádali jsme o vydání kolaudačního
souhlasu – řízení se uskuteční 16.12. Do té doby budou
všechny sítě geodeticky zaměřeny, poté s vlastníky
dotčených pozemků uzavřeme smlouvy o věcných
břemenech. Ulice Ke hradu je připravena k bezúplatnému
převodu do vlastnictví obce. Děkuji občanům za spolupráci,
poplatky za zhodnocení pozemků byly uhrazeny, po
kolaudaci uličního řadu a zbudování domovních přípojek
nezapomeňte s provozovatelem VHS Benešov uzavřít
smlouvy o vodném a stočném.

EXIT 21

Výstavba vodovodního přivaděče Javorník – Benešov –
stavba spočívá ve zkapacitnění stávajícího přivaděče pitné
vody pro svazek obcí, jehož jsou Mirošovice členem a nově i
pro město Sedlčany. Délka pokládaných trub o průměru 50
cm (stávající 40 cm) činí přes 18 km. Stavba o rozpočtu 297
mil. Kč vč. DPH je financována z Operačního programu ŽP,
spoluúčast svazku obcí vychází na 82 mil. Kč (Mirošovice
zaplatí 1,374 mil. Kč).
Od 20.11.do cca 10.12. dochází k přepojování stávajícího
přivaděče na nové potrubí, po tuto dobu může nastat
přechodné zhoršení kvality vody. Stav je samozřejmě stále
monitorován, poslední rozbor vody ze 24.11. byl
v naprostém pořádku. Přesto hygienická stanice v Benešově
vydala sdělení o převařování vody:
V případě podezření, že by při používání, resp. požívání pitné
vody, mohlo dojít k přenosu infekčního onemocnění,
představuje převařování vody osvědčenou a efektivní metodu
dezinfekce, které se běžně používá v řadě vyspělých zemí
světa. Pouze tato metoda dezinfekce totiž může sloužit jako
okamžité opatření při riziku šíření mikrobiální kontaminace,
protože vodu je možné převařovat v každé domácnosti.
Relevantní klasické infekční zárodky šířené vodou, jako jsou
viry, bakterie a jednobuněčné organismy, jsou podle řady
publikovaných studií i aktuálního stanoviska Světové
zdravotnické organizace usmrceny resp. dostatečně
dezaktivovány již při udržování teploty okolo 80 °C po dobu
jedné minuty.
Je-li voda nezakalená nebo jen málo zakalená, je možné
následující postup považovat za dostatečný pro dezinfekci
pitné vody: vodu uvedeme jedenkrát do varu, např. ve
varné konvici, takže bublá celá její hladina (a voda má
přibližně 100 °C), a pak ji necháme asi 10 minut stát a
přirozeně chladnout (nedáváme do ní led ani ji během
chladnutí nedáváme do lednice). Tuto převařenou vodu
můžeme použít k pitným účelům.
Dále KHS doporučuje
 mytí nádobí v myčce, pokud lze nastavit teplotu na 60 °C
nebo více a/nebo je-li myčka vybavena programem
schnutí horkým vzduchem;
 praní prádla v pračkách na nejméně 40 °C;
 tělesná očista - otevřené rány je třeba zakrýt
voděodolnou náplastí; dostatečnou hygienu rukou je
třeba zajistit intenzivním používáním mýdla nebo také
dezinfekčního přípravku na ruce.

Rekonstrukce mostku přes Kunický potok – stále není
hotovo. Protože opět hloubené koryto potoka není (v již
správné hloubce) zatím vydlážděno, hrozí, se to letos
nestihne a kolaudace díla bude přesunuta na jaro 2016!
Zároveň stále (ne)probíhají terénní úpravy svahu, atd. Lávka
již byla demontována, používejte nový chodník. Sloup stojící
v cestě bude přeložen (součást jarní 3. etapy výstavby
chodníků).
Udržovací práce na Kunickém a Lomnickém potoce =
odbahnění potoků. Zde jsme od správce toků – Lesy ČR,
oblast povodí Vltavy, Benešov, obdrželi sdělení, že po
vydaném souhlasu s pracemi probíhá výběrové řízení na
zhotovitele, zahájení lze očekávat na přelomu roku
2015/2016.

Zpracovala Mgr. Hana Jupová, vedoucí oddělení hygieny
obecné a komunální pro okres Benešov
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Drobný elektroodpad - sběrný box před vchodem do
obecního úřadu nebo zelená popelnice u ordinace lékaře.
Vážení, dodržte tyto sběrné dny a hodiny.
Nenoste pneumatiky, barvy, rozpouštědla, léky.
Nevozte suť, písek, hlínu, nevyklízejte celé půdy!!

Božkovské jezírko – přírodní památka.
Plán péče na roky 2016 až 2025
Božkovské jezírko bylo vyhlášeno přírodní památkou
vyhláškou ONV Praha – východ dne 1.9.1988. Hlavní motiv
péče o jezírko spočívá v ochraně mokřadního biotopu
v terénní depresi (jezírko sycené jen srážkovou vodou).
Odbor životního prostředí Krajského úřadu Středočeského
kraje oznamuje návrh plánu péče o přírodní památku
Božkovské jezírko. Oznámení, plán a mapka ke zhlednutí na
obecním webu.

Státní okresní archiv Praha – východ
naskenuje obecní kroniky. Výzva pyšelského
kronikáře
V rámci spolupráce s archiváři pro Prahu východ byly
předány 3 obecní kroniky:
1. kronika Mirošovic 1945 - 1964
2. kronika Mirošovic 1975 – 1980
3. kronika TJ Sokol Mirošovice z let 1931 – 1946
Tyto archiválie byly poskytnuty k trvalému uložení v archivu,
ale před tím bude provedena jejich digitalizace k možné
veřejné prezentaci i na webu obce.
Zajímavá žádost z Pyšel - Záhada sedmi ztracených mužů:
Zajímám se o historii naší obce Pyšely a při zpracování květnových
události z roku 1945 jsem narazil na zajímavý Pátrací oběžník. Na
základě informací v něm uvedených zasílám tento dotaz: žijí v obci
Mirošovice a okolí potomci nebo pamětníci tohoto muže - Vlček
Rudolf, narozen 22.4.1905 ve Vidovicích, posledním bytem
v Mirošovicích? Tento muž z obce Mirošovice byl společně s
dalšími šesti z Pyšel a okolí odvlečení 6.května 1945 jednotkou SS
ubytovanou v Pyšelích ve škole. Bohužel, další jejich osud není znám.
Nikdy se nevrátil ani jeden z těchto sedmi mužů a nikde se nenalezli
ani jejich ostatky. Proto jsem začal po jejich osudu pátrat.
Žijí potomci tohoto muže ve Vaší obci, nebo v okolí? Pokud ano, bylo
by možné získat na ně kontakt? Máte v Mirošovicích někoho, kdo se
zajímá o historii obce a s kterým bych se mohl spojit?
Děkuji za pomoc a ochotu, Jan Kostrhoun, Pyšely. Tel: 605 131 168

Veřejná zeleň, obecní knihovny,
cyklotrasy, vrak auta – 4 výzvy
1.

Odpadový víkend 11. a 12. prosince –
velkoobjemový sběr
pátek 11.12. 15.00 – 18.00 hodin
sobota 12.12. 9.00 – 12.00 hodin
(areál pod mostem Karlín)



Velkoobjemový odpad - nábytek, koberce, matrace,
kamna, kola, saně, boby..aj.
Nebezpečný odpad (elektroodpad) - ledničky, pračky,
televize, vysavače, žehličky, fény, počítače, telefony,
rádia, vrtačky, pájky

2.
3.

4.

Po 5 letech od dotační akce Obnova veřejné zeleně
probíhá její nový pasport – již byly vytipovány některé
lokality (např. u ČOV, v Karlíně, borovice na Hlavní, Pod
Jiřím) určené k provedení zásahu (redukce, zdravotní
řezy, vazby, skácení). Děkujeme za další upozornění!
Městská knihovna Benešov žádá o vrácení půjčených
knih z jejího fondu.
V rámci připravovaného cyklogenerelu Středočeského
kraje a plánu cyklotras Ladova kraje žádají zpracovatelé
těchto studií o náměty – posílejte své návrhy
cyklospojení Mirošovic s okolím! Nejlépe mailem.
Obecní úřad vyzývá vlastníka vozidla Ford Escort bez SPZ
v ulici Karlín pod bývalou školou k odklizení!
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Různé – jednou větou
 ČEZ – oznamuje opět vypnutí proudu v oblasti benzínové
stanice – ulice Hlavní v pondělí 14.12. od 9.30 – 13.00
hodin
 Kontejnery v chatových oblastech budou letos
premiérově ponechány celoročně – svoz po 14 dnech
 Modernizace školy – byla
odevzdána už předposlední
roční monitorovací zpráva o
udržitelnosti projektu!
 Mirošovák s.r.o - Štičí rybník letos nebude z důvodu
malého přítoku vypuštěn, výlov se nekoná
 Exit 12/2015 ještě před Vánocemi
„Internet, Facebook, Twitter a Youtube jsou pro demokracie
neocenitelnými pomocníky, ale pro extremisty doslova zbraní
hromadného ničení“
„Zásadní změna modu operandi islámských teroristů je, že
oproti minulosti používají všemožné vymoženosti
Západu – aby bojovali proti Západu“
(Thomas L. Friedman - z knihy Svět je plochý:
Stručné dějiny 21. století)
S pozdravem MUDr. Tomáš Zvěřina, starosta obce Mirošovice

ZŠ Mirošovice v Anglii
Naše škola byla podpořena v rámci dotačního programu
Ministerstva školství – Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
Přesto, že jsme menší škola, dotace umožnila vycestovat 20
žákům na jazykově – vzdělávací pobyt do anglického
přímořského města Margate. Děti absolvovaly 9 lekcí výuky
anglického jazyka v Oxford International School v Londýně a
několik výletů na nejznámější místa jižní Anglie. Ve škole
jsme se cítili velmi dobře a získali jsme další motivaci ke
studiu angličtiny. Také v našem dočasném domově –
penzionu jsme měli veškerou péči. Delší cestu jsme zvládli v
pohodě, a to díky skvělým řidičům i panu průvodci, kteří nám
připravili program přesně „na míru“. Viděli jsme a zažili skoro
vše, co jsme mohli za pár dní stihnout.
Žáci a učitelé ZŠ Mirošovice

