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Mirošovice se dočkaly nového rychlého internetu
Připojení k rychlému a stabilnímu internetu, po kterém obyvatelé
Mirošovic v minulosti volali, je konečně k dispozici. Díky zrychlené
internetové přípojce se už nemusíme obávat pomalého připojení nebo
výpadků sítě. O možnostech a plánech v oblasti připojení jsme mluvili
s Jakubem Jánským ze společnosti AIM, která internet poskytuje.
Internetové připojení v Mirošovicích bylo do dnešní doby řešeno
zejména formou Wi-Fi přenosu, jak se situace nyní změnila?
Přístup k internetu v obci Mirošovice byl odkázán zejména na
poskytování formou Wi-Fi, což mohlo mít za následek občasné problémy
vyvolané povětrnostními podmínkami či jinými nenadálými událostmi. I
z tohoto důvodu, jsme si s naším strategickým partnerem, společností
Cetin a.s., vybrali tuto obec a zásuvky v jednotlivých objektech jsme
zrychlili až na 100+Mb/s.
Kde zrychlení proběhlo a co je v plánu?
V tuto chvíli jsme zrychlili více jak 70% obce. Doporučujeme obyvatelům,
aby se podívali na stránku www.aimzrychluje.cz/mirosovice kde získají
bližší informace o parametrech linky, která je na jejich zásuvce dostupná.
Jsme přesvědčeni, že tato technická změna přinese rychlost, dostupnost
a hlavně stabilitu služeb v obci na tomto druhu sítě.
Takto zrychlené přípojky nám dávají navíc možnost poskytnout společně
s internetovou službou také službu TV a vyřešit tak pro domácnost
kompletní telekomunikační služby.
Co musí zájemci udělat, aby mohli rychlý internet začít využívat?
Stačí nám zavolat nebo se podívat na www.aimzrychluje.cz/mirosovice,
kde zjistí, jaká je dostupnost sítě na jejich adrese a my už jim poradíme,
jak lze připojení pro konkrétní oblast nejlépe vyřešit. Obyvatelé
Mirošovic, kteří už mají dovedeny stávající sítě společnosti CETIN k sobě
domů, nemusí už z technického hlediska dělat nic. Stačí si na naší stránce
vybrat konkrétní tarif a my se vším velmi rádi pomůžeme. Navíc případný
přechod od stávajícího poskytovatele k nám jim pomůžeme jednoduše
vyřešit bez složitého papírování. Vzhledem k tomu, že v Mirošovicích
máme více aktivit, máme pro nové zákazníky připraveny i vstupní
benefity, které při přechodu získají.
Chcete rychlý a stabilní internet? Volejte 800 880 920. Další informace
najdete zde: www.aimzrychluje.cz/mirosovice
AIM je český poskytovatel internetového připojení, který působí na trhu
už 10 let. Zaměřuje se zejména na poskytování internetu a televize po
optické síti. V loňském roce společnost rozšířila poskytování vlastního
internetového připojení na území celé České republiky. Společnost
neustále pracuje na rozšiřování vlastní infrastruktury a pokrývání dalšího
území technologií optických vláken. Součástí služeb AIM je poradenství a
pružný zákaznický servis. V roce 2014 spustila AIM společně s brněnskou
společností Smart Comp a.s. internetovou televizi KUKI, která má v
nabídce více než 100 televizních kanálů s možnostmi zpětného
přehrávání a dalšími chytrými funkcemi. Vždyť si je můžete vyzkoušet
sami, po zadání kódu: mirosovice si na svůj PC, NB stáhnete aplikaci a
máte televizi KUKI na měsíc zdarma.
CETIN (Česká telekomunikační infrastruktura a.s.) vlastní a provozuje
největší fixní síť v Česku a prostřednictvím všech dobrých poskytovatelů
přivádí Stabilní rychlý internet do českých domácností. Investuje také
miliardy do rozšiřování sítě a staví vysokorychlostní optickou síť.

Vážení spoluobčané,
těsně před zahájením mistrovství světa v kopané
proběhlo veřejné zasedání zastupitelů, kde jsme také
mluvili o fotbale – a to díky panu Zdeňku Kulhánkovi,
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▪
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Zastupitelé veřejně zasedli 12.6.
Kolaudace nové nádrže U Zvoničky proběhla 7.6.
Úsekové měření rychlosti na Hlavní před spuštěním
Pokládka živičného povrchu Ke Hradu v červenci
Stavba mostu na Senohraby asi od srpna
Proluka po čp. 5 je oplocena, krádeže květin v parku

Zasedání zastupitelstva obce

Psychoterapeut v Mirošovicích
Řešíte
problémy
v partnerských
vztazích,
zaměstnání či v životním směřování? Nevíte, jak se
rozhodnout nebo se bojíte reakce okolí?
Potřebujete posílit vlastní sebedůvěru a získat více
odvahy?
Jsem terapeut a kouč s 11letou praxí a mými klienty
jsou jak nadnárodní společnosti, tak jednotlivci.
Klient má zaručenu diskrétnost za všech okolností!
Přeji Vám krásné dny a těším se na setkání s Vámi.
Ivo Kotek. Objednat se můžete kdykoliv:
 +420 736 514 254
info@ivokotek.cz
 www.ivokotek.cz

EXIT 21
Zpravodaj obce Mirošovice, vydavatel: obec Mirošovice, Na Ohradě 190, 251 66 Mirošovice, IČ: 00240460
Místo vydávání: Mirošovice. Tel. 323 656 102, e-mail: mirosovice@volny.cz, náklad 480 výtisků, měsíčník, který vychází
zpravidla poslední týden v měsíci, evidenční číslo MK ČR E 22115.
Odpovědný redaktor: Ing. Radek Lhocký e-mail: lhocky@mujbox.cz
Cena při prodeji 5,-Kč, pro občany Mirošovic do poštovních schránek zdarma

našemu bohatýrovi, který se v těchto dnech dožívá 90
let! Z jeho vyprávění nám bylo hned jasné, že všechny
finty, střely a góly, které nyní můžeme sledovat v Rusku,
už dávno zažil i mirošovický pažit. Video nebylo potřeba,
tehdejší džentlmeni se v pohodě domluvili. Pan
Kulhánek také dlouho působil nejen v obecním
zastupitelstvu, ale později i jako nepostradatelný člen
pracovní čety důchodových pánů, kterou vlastně založil
a přeurčil její fungování až do dnešní podoby. Ještě
jednou moc gratulujeme Vám a celé rodině a přejeme
dál hodně sil a svěžího ducha jako dosud!
Jinak dokonce i v Mirošovicích nám asi tak dvakrát (!)
zapršelo, přesto ani vyrůstající lebeda okolo vodní
nádrže U Zvoničky nezbránila v úspěšné kolaudaci.
Koncem května konečně zbourali zavřený most přes I/3,
na nové silnici Hlavní se objevily kamery pro úsekové
měření, dokončili jsme opravu chodníku v ulici
Senohrabská, i rovný úsek Pod Ježovem je už asfaltový.
Odesíláním souhlasných SMS našeho informačního
kanálu jsme si vyzkoušeli GDPR v obecní praxi a školní
rok již tradičně ukončí vystoupení skupiny PROJEKT 76
na hřišti.
A více.. (psáno 23.6.2018):

Podruhé se letos sešli zastupitelé na veřejném zasedání
v úterý 12.6. Kompletní zápis včetně komentáře
k jednotlivým bodům a také hlasování, je uveřejněn na
webu obce.
Z usnesení – zastupitelstvo obce schválilo a projednalo:
✓ Závěrečný účet obce za rok 2017, rozpočtové
opatření 2/2018
✓ Převod pozemků a inženýrských sítí lokality Na Hůře
do vlastnictví obce, uzavření smlouvy o zřízení
služebnosti tlakové kanalizace v ulici K Rybníku a
v hrázi rybníka s ŘSD ČR
✓ Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo - odbahnění a opravy
nádrže
✓ Opravu povrchu ulice Ke Hradu
✓ Stanovilo počet zastupitelů na příští volební – stejný
počet 9
Poznámky:
• Závěrečný účet 2017 – celkové příjmy včetně dotací
činily 22,2 mil. Kč, výdaje 15,7 mil. Kč. Podařilo se
uspořit přes 6,5 ml. Kč, stav na účtu obce
k 31.12.2017 tak představuje částku přes 26 mil. Kč.
To už je dostatečná suma potřebná k podílovému
vstupu i do projektů, jako je zkapacitnění ČOV a
inženýrské sítě Na Vrchách nebo stavba
víceúčelového domu, kde se dotace pohybují jen
kolem 20 - 55%. Součástí závěrečného účtu je také
zpráva krajských auditorů – bez výhrad a roční
závěrky obce, mateřské a základní školy.
• Převod pozemků na Hůře - společnost OPTREAL
společnost s r.o., předložila návrh kupní smlouvy na
odkup kompletně zasíťovaných pozemků v lokalitě
na Hůře dle Smlouvy o spolupráci ze dne 12.6.2017.
Všechny závazky ze strany společnosti OPTREAL byly
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splněny včetně úhrady kompenzačního příspěvku na rozvoj
obce. Předmětem kupní smlouvy je odkup pozemků (1 m2 za
1,- Kč) a inženýrských sítí (10 tis. Kč). Proběhla první
přejímka pozemků, menší vady jsou postupně opravovány,
smlouva bude podepsána po odstranění všech nedodělků.
• Odbahnění a stavební úpravy nádrže U Zvoničky - jsou
hotové, stavba byla zkolaudována. V březnu byl se
zhotovitelem (fi. Šindler, důlní a stavební společnost s.r.o.)
uzavřen dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, spočívající z důvodu
klimatických v posunutí termínu ukončení o 1 měsíc, ve
změnových stavebních úpravách a s tím související (po
vyúčtování méně a více prací) navýšení díla o částku
116 621,- Kč. Konečná cena tak činí 1,49 mil. Kč bez DPH –
kompletně hrazeno z obecního rozpočtu.
• Ulice Ke Hradu - po převedení této místní komunikace do
vlastnictví obce proběhlo koncem roku 2015 její kompletní
zasíťování (splašková kanalizace a vodovod, veřejné
osvětlení). Stávající štěrkový povrch nyní bude pokryt
živičnou směsí. Výběr zhotovitele pro tuto zakázku malého
rozsahu byl proveden poptávkovým řízením. Nabídky jsme
obdrželi od regionálních firem MACHIDO (959 225,- Kč bez
DPH), ČAKUS (1 041 500,- Kč) a Šťastný asfalt
(1 067 050,- Kč). Na základě referencí a nejnižší nabídky
byla vybrána firma MACHIDO. Realizace je plánována na
7/2018.
• V souvislosti s přípravou komunálních voleb v říjnu tohoto
roku stanovují zastupitelstva počet svých členů na další
volební období. Odsouhlasen návrh, aby počet členů příštího
Obecního zastupitelstva obce Mirošovice byl stejný, tedy,
aby opět pracovalo 9-členné zastupitelstvo.

Nádrž U Zvoničky – zkolaudováno,
revitalizace centra obce. Krádeže květin!
Vodní nádrž U Zvoničky – závěrečná kolaudační prohlídka se
uskutečnila 7. června, všech třináct požadovaných dokladů
včetně manipulačního řádu, bylo odsouhlaseno.

Revitalizace obce – v parku u Zvoničky byly dosázeny okrasné
květiny, v červenci by měla uprostřed plochy začít výstavba
pétanque hřiště. Lemující bílé zábradlí bude také
zrekonstruováno – tryskáčem pískově omyto, opraveno a
natřeno (provede firma Roka Plus). Naproti firma Tichovský
z Mnichovic zatím oplotila místo po domě čp. 5.
Pozn. – má cenu dělat park, vysazovat květiny, když je někdo
ukradne a ničí práci ??? Na dvou místech u zábradlí bylo
vyloupnuto po cca 10 balech květin.

Z menších akcí v obci
Komunikace - v Senohrabské se povedlo řádně ukončit
chodník a více přemostit strouhu, ještě přibude zábradlí,
betonová svodidla zmizela. Do Svahové díky nové točně
mohou zajíždět a otáčet se i popeláři, horní úsek Pod Ježovem
byl srovnán a opatřen asfaltovým povrchem, podobně se nové
živice dočká také ulice Ke Hradu asi v první polovině července.
A zhotoví se avizovaná cestička ke studni na hřbitově.
Dopravní značení – U Zvoničky doplníme chybějící zarážku na
auta a žluté čáry zakazující parking, v ulici Ke Mlejnu u
nepřehledného úseku u zdi osadíme zrcadlo, požádáme o
osazení značky 30 km/h v ulici Na Vrchách. Dále proběhne
revize usazení všech zpomalovacích prahů, ale především
instalace polštářů před viaduktem v ulici Ke Hřišti.
2x síťové zábrany – a právě ještě ochrannými sítěmi (jako Na
Ohradě) plánujeme doplnit bezpečnostní opatření plácku u
Restaurace Na Hřišti.
Uliční cedule – na základě výzvy v Exitu a našeho šetření
objednáváme 15 uličních tabulí, 33 hrobových a 60 domovních
čísel.

Úsekové měření rychlosti na Hlavní, most
přes I/3, modernizace D1 a dálniční mosty
Úsekové měření rychlosti – přípravy na spuštění finišují.
Technicky již schází jen instalace elektroměrů a Českým
metrologickým institutem vydat osvědčení o kalibraci měřidel.
Po konečné debatě policie se zástupci samospráv bude
povolena rychlost standardní v obcích, tj. 50 km/h. Na Hlavní
tedy dojde v předmětném úseku k odstranění dopravních
značek 40 km a Zóna 40 km. Start ostrého provozu očekáváme
cca v polovině července - platí, že před zahájením rozešleme
SMS.
Most III/3352 na hřbitov, Senohraby – byl odstraněn ze soboty
26.5. na neděli 27.5. Akce proběhla bez problémů, díra je
veliká. Dle poslední informace od zástupců KSÚS i vedoucího
středočeských mostních techniků však stále není ukončeno
výběrové řízení na zhotovitele nového mostu (uchazeč
s vítěznou nabídkou odstoupil), započít stavbu na konci
července je však prý reálné.

Na vodní hladině plavaly kachní rodinky, žáby kuňkaly,
úředníci ŽP byli spokojeni.. Škoda, že zasazená tráva kvůli
suchu téměř neroste, jen plevel, ale už jsme osadili 2 lavičky a
byla dokončena mlatová cesta.
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Modernizace dálnice D1, mosty na Mnichovice a Božkov – zde
máme informace neměnné ve smyslu očekávaného zahájení
opravy úseku Mirošovice – Hvězdonice na jaře 2019 a
souběžného odstranění mnichovického mostu. Obdrželi jsme
však, konečně, také zprávu, že projekční práce na rekonstrukci
božkovského mostu pokračují zdárně a hlavně rychle - a tak by
měly obě mostní akce probíhat zároveň. Když bude dálnice
částečně uzavřena - má to logiku.

DSO Javorník – Benešov a Pětihosty, společný
školský obvod – dostavba ZŠ Mnichovice
Pitná voda ze Želivky – dokud teče voda, bere se to jako
samozřejmost. Díky prozíravému napojení naší obce před 15
lety na vodovodní přivaděč Javorník – Benešov máme snad
trvale zaručenu nejen kvalitu, ale především kvantitu pitné
vody. Navíc, jak známo, Dobrovolný svazek obcí (DSO)
Javorník – Benešov, jehož je obec Mirošovice právoplatným
členem, před 2 lety provedl rozsáhlou rekonstrukci a
zkapacitnění celého přivaděče. Díky tomu může DSO umožnit
připojit se i jiným obcím, jako jsou například Pětihosty, které
jsou s přípravou projektu nejvíce daleko (předpoklad realizace
2019-20). V rámci této spolupráce však s obcí Senohraby
požadujeme zkapacitnění vodojemu Peleška, místa napojení.
Díky tomu získáme navýšení rezerv pro případnou odluku
v dodávce vody (údržbové práce na Želivce, poruchy řadů) ze
současných 2 dní na 3-4 dny.
Dostava ZŠ Mnichovice, 2. etapa – v současné době
navštěvuje druhý základní školní stupeň v sousedních
Mnichovicích 26 mirošovických dětí. Město Mnichovice právě
dokončuje 2. etapu modernizace a zkapacitnění školy výstavbu tělocvičny, družiny, auly, šaten a výtahů – tedy po
předloňském zateplení a nástavbě 12 učeben pokračuje
rozsáhlou přestavbou, která by měla být v blízké budoucnosti
ukončena ještě 3. etapou – novou jídelnou a kuchyní. Obec
Mirošovice přispěje na tuto 2. etapu alikvotní částkou cca
650 tis. Kč.
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Různé – jednou větou
• Pěkné prázdniny všem dětem, studentům, učitelkám a
učitelům!
• ČEZ Distribuce oznamuje vypnutí proudu v úterý 10.7. od
7.30 – 17.00 hodin v části ulic Hlavní, Hubačovská,
K Rybníku, Ke Hřišti, Na Oblouku, Pod Jiřím, Za dálnicí –
konkrétní čísla popisná na webu obce, mělo by být také
vyvěšeno v místě.
• PROJEKT 76 v Mirošovicích – v pátek 30.6. od 20.00 hodin
u fotbalového hřiště - Projekt 76

Vladimír Semerád – mistr ČR v kulturistice
v kategorii +65!
Vzpomenutím pana Kulhánka, skvělého člověka a sportovce
tento Exit začal, povídáním o jiném
mirošovickém
silákovi
končí.
Kulturista Vladimír Semerád dál
poráží své i o trochu mladší
vrstevníky. Zde jeho osobní vyznání:
•
•
•
•

v roce 2017 a 2018 jsem získal titul
mistra ČR v kulturistice mužů
kategorie masters
v roce 2017 jsem se účastnil ME
v Santa Suzanně (Španělsko) 10. místo
v tomtéž roce 2017 jsem se účastnil
MS v Bistritě (Rumunsko) - 9. místo
v letošním roce 2018 opět účast
na ME S.Suzanna - 10. místo

A letos ještě plánuji účast na MS
(Řecko nebo San Salvador)
PS: je mi + 65 let a na všech
šampionátech (MČR, ME, MS) jsem
byl jedním z nejstarších účastníků.
Vladimír Semerád

• Vandalismus v ulici Za
Dálnicí – opět zdemolovaná
lampa VO??
• Agama se našla! Za pomoc
při hledání svého ještěra
moc děkují Komárkovi!

GDPR – souhlas se zasíláním SMS
Obecní SMS InfoKanál – se společností KONZULTA Brno a.s.,
poskytovatelem služby, bylo připraveno zajištění souhlasů se
zpracováním základních osobních údajů formou odeslaných
SMS. Ze stávajících 415 uživatelů jsme obdrželi zpět 321
souhlasných zpráv. Kdo neobdržel ověřovací SMS, byl
z databáze automaticky vyřazen. Lze se samozřejmě opět
zaregistrovat, nyní však je nutné už pouze osobně na obecním
úřadě vyplnit a podepsat souhlas.

„Červen-li více sucho než mokro bývá,
urodí se hojnost dobrého vína“
„Být devadesát let mladý – to je někdy
daleko radostnější než být čtyřicet let starý“
(Ernest Hemingway)
S pozdravem MUDr. Tomáš Zvěřina, starosta obce Mirošovice

