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Různé – jednou větou
•
•
•
•
•
•
•

ČEZ – v chatové oblasti V Jezerách nepůjde proud 9.6. od 8-15 hodin
MUDr. Kalábek sděluje - od 1.6. standardní ordinační doba pouze na objednání včetně odběrů, ekg, vydání
receptů/zpráv. V čekárně pouze 1 pacient s rouškou. Konzultace po telefonu/elektronicky vždy poslední hodinu
před koncem pracovní doby.
Od 1.5. dochází k snížení DPH u vodného a stočného (z 15 na 10 %), tedy ve vyúčtování naleznete zlevnění o
1,56 Kč/m3, resp. 1,58 Kč/m3
Krajská HS vyhlašuje pro zájemce termín
zkoušky ze znalostí hub – 23.6. od 10 hodin
Obecní elektromobil ujel svých prvních
1500 km
Bohužel po čase opět zařizujeme tzv sociální
pohřeb – sebevražedný čin na železnici před
Senohraby..
Fotbalisté Mirošovic Vás zvou na domácí
víkendové přátelské zápasy – 31.5. s Juniorem
Praha, 6.6. s Říčanami – vždy od 1700 hodin.
Oba soupeři hrají vyšší 1.B třídu..

„Prase jsme zabili, protože mělo hlad. Tak to opravdu zaznělo! To je jako: kde máte kamna? Kamna jsem prodal,
abych měl na uhlí. Absurdní drama. Anebo třeba důvěra v udavače. Když někdo něco udá, mají úřady dokonce
povinnost to vyšetřit. Z toho plyne nedůvěra v jednotlivce. Někdy dokonce i sním – zítra to skončí, všechno je
v pořádku. Rezignoval premiér, Miloš Zeman jde do důchodu. A z Prymuly je sekundera - ale to poslední říkám spíš
proto, že se to pěkně rýmuje“
(Bolek Polívka)
„Daruj tmu a pak prodej svíčku“
(čínské přísloví)
S pozdravem MUDr. Tomáš Zvěřina, starosta obce Mirošovice

Milí přátelé!
Vypadá to, že se kulturní a společenský život v naší obci zastavil a s ním usnuli i
baráčníci. Ale musím napsat, že to není až tak zcela pravda. Baráčníci sice
neměli možnost realizovat svá pravidelná měsíční sezení, ale naše tetičky v této
problematické době nezahálely. Tetičky Blanka Střechová a Marta Svobodová
ušily spousty roušek pro ty, kteří je opravdu potřebovali. Poslaly roušky do
Strančic do Kojeneckého ústavu, do Thomayerovy nemocnice, do Domova
důchodců Chodov, Nadačnímu ošetřovatelskému fondu, Aquapalace Průhonice,
Benešovské nemocnici a to, co zbylo, šlo do Mirošovického obchodu. Těmto
pilným švadlenkám patří náš obdiv, uznání i dík.
Tím svoji dnešní zprávičku končím, přeji vám všem krásné léto a hlavně si
opatrujte zdraví.
Snad bude lépe a baráčníci se opět probudí obnoví svoji činnost.
Marta Vlasáková
vzdělavatelka

Projekt 76 – koncert u fotbalového hřiště
V sobotu 27.6.2020 od 2000 hod proběhne u hřiště tradiční akce vítání
léta s Projektem. Vstupné bude stejné jako loni a to 100,- Kč/osobu.
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Vážení spoluobčané,
i když čas s koronavirem jen tak neskončí, zdá se, že
doba roušková a s ní související rouškokracie pomalu
ustupuje. Konečně. Vláda teď populisticky vyzývá obce a
města k investicím (protože tyto samosprávy na rozdíl
od ní skutečně s péčí řádného hospodáře své projekty
zodpovědně plánují a mají je připravené), přitom jim
však snižuje příští daňové příjmy! Samosprávy počítají
s poklesem sdílených daní - je jasné, že ekonomická
situace
se
promítne
do
jejich
rozpočtů
v nezanedbatelném rozsahu. Ale tím, že vláda v tichosti
(nelogicky, ale nadmíru fikaně) šoupla k chystanému
zákonu o kompenzačním bonusu pro OSVČ návrh hradit
tento bonus jako vratku ze třetiny z daní ze závislé
činnosti zaměstnanců (a ne právě z daní OSVČ), bude
znamenat pro obce ztrátu přes 12 mld. Kč, celkově se
odhaduje pokles rozpočtových příjmů obcí až kolem
20%. I když ani v Mirošovicích (!) jsme s Covidem a krizí
samozřejmě nepočítali, pro naše velké projekty jsme si
vytvořili dostatečné rezervy a jejich realizace tak není
ohrožena. Obě právě probíhající akce (Cyklostezka do
Mnichovic a Parkoviště P+R u nádraží) jsou totiž dle
pravidel ITI plně hrazeny nejdříve z rozpočtu obce a
teprve ex-post nám na účet dorazí evropské peníze.
Dostatečné podílové finance ale máme připravené i pro
Intenzifikaci ČOV, kde navíc je donátorem financí české
ministerstvo zemědělství (na jehož kladné rozhodnutí
netrpělivě čekáme). S čím se však minimálně do
podzimu budeme muset rozloučit, jsou naše společné
divadelní výjezdy
(zakoupené vstupenky do
Vinohradského divadla si však stále ochraňujte,
„Návštěvu staré dámy“ bychom měli dle posledních
zpráv v říjnu či listopadu uskutečnit), to ale určitě
přežijeme.. V červnu proběhne druhý odpadový víkend,
tentokrát včetně sběru nebezpečného odpadu a také
bohužel další větší kácení obecního kůrovcového
lesa za rybníkem. A více (psáno 23.5.2020):
▪ Koronavirus – pomalý návrat
k životu, ale pod zdviženým prstem!
▪ Stavba parkoviště vstupuje do posledního
měsíce
▪ Cyklostezka v polovině harmonogramu,

▪
▪
▪
▪

příprava nové stromové výsadby
Další velké silnice opraveny – obě rampy u I/3 jsou
hotové!
Probíhá vyhodnocování námitek a připomínek
k návrhu územního plánu
Velký odpadový víkend 19. a 20.6.
Fotbalisté Mirošovic hledají soupeře, 6.6. si to
rozdají s Říčanami

Koronavirus – zarouškovaná Česká
republika. Krajské HS přestaly sdělovat
počty pozitivních osob v obcích. Do ZŠ
Mirošovice se chystají téměř všichni žáci
Na příkladu roušky lze ukázat mnohé – píli, důmysl,
vytrvalost a kreativitu českého národa. Nošení roušek se
zdá (i když se o jejich efektivitě vedou velmi seriózní
diskuse) jako dobré hygienické opatření. Ale tím, jak
řada vládních epidemiologů udělala z nošení roušek
všelék, se z nich stal spíše symbol rovnosti a uniformity
a nakonec výraz loajality - vládní propaganda, mediální
šíření strachu a paniky, kdy se nás všech 10 miliónů ocitlo
v jedné stejné ohrožené skupině, způsobilo z roušek
přímo psychosociální jev. A vznikl prostor pro to, že
chaotická i nedostatečně vysvětlená opatření vlády byla
ochotně přijímána a akceptována.. Ale podle jakých
tajných dat se opatření vyhlašují, nikdo vlastně neví.
Doslova nebezpečná jsou pak prohlášení o
doporučovaném žití v malých komunitách s nemožností
se více stýkat, zavření hranic na dva roky (Prymula) nebo
třeba o hrozbě statisíců nakažených denně (Dušek).
Proto už ani nepřekvapila strohá mailová informace
z Krajské hygienické stanice Středočeského kraje z konce
dubna, že na základě pokynů ministerstva zdravotnictví
již nebudou obcím zasílány počty osob pozitivních
na COVID-19.
Od pondělí 25.5. bude nošení roušek povinné
jen při kontaktu s cizími lidmi,
v uzavřených místnostech, restauracích či
dopravních prostředcích. Na obecním
úřadě je stále u vchodu připravena
dezinfekce AntiCovidu, povinnost vstupu
s rouškou také zatím zůstává.
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Školní docházka (MŠ i ZŠ) je do konce školního roku
nepovinná, rodiče mohou nechat děti doma a neměli by
přijít o ošetřovné. Dle informace od ředitelky MŠ paní A.
Šachové už do školky chodí téměř polovina dětí, hlavně
dopoledne. Ředitelka ZŠ, paní D. Pilousová, již rozeslala
rodičům rozdělení žáků do 4 skupin: „..utvořili jsme celkem
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Cyklostezka do Mnichovic kolem Božkovského jezírka – i
tato stavba zdárně pokračuje podle harmonogramu
odkopem a rovnáním pláně, hutněním štěrku a také zde
pomalu končí pokládání odvodňovacích drenáží a
trativodů. Zahájena byla výstavba nových propustků
v místě stávajících výjezdů na louky a pole.

4 skupiny - jednu s dětmi, které zůstávají v odpoledním bloku
+ 3 další. Snažili jsme se maximálně vyjít vstříc, zachovat třídní
kolektivy, ale jsme limitováni tím, že složení skupin musí být
neměnné. Děti, které budou navštěvovat dopolední i odpolední
blok, musí být v jedné skupině. Pohyb žáků ve škole a před
školou se bude řídit pravidly stanovenými MŠMT:
- jednotlivé skupiny se ráno v 7.40 – 7.45 sejdou před budovou
školy u svého učitele
- vstup do budovy bude umožněn pouze žákům
- každý žák bude mít s sebou na den min. 2 roušky + sáček na
jejich uložení
- každá skupina má svoji šatnu (ZŠ + tělocvična), 5. ročník si
vezme boty do třídy
- ukončení výuky v 11.45, odchod po skupinách na oběd
Při prvním vstupu žáka do školy musí žák předat čestné
prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění
podepsané zákonným zástupcem.

Projekty 2020- 22. Osvětlené parkoviště už i
s kamerami, cyklostezka odvodněna, provoz ČOV na
96%, dopravní značení Za Dálnicí

Parkoviště P+R pod nádražím – bylo dokončeno
vrstevnicové uložení vsakovacích bloků a tunelů s
celkovou kapacitou přes 30 m3 pro nepředvídané
události, a to včetně odvodnění části ulice Hrusická. Na
zkoušku už osvětlovalo celé parkoviště 6 obvodových
lamp, na jejichž sloupech pak celý prostor monitoruje 8
IP kamer. Nastává poslední fáze návozu všech
konstrukčních vrstev před finální pokládkou živice.
Z důvodu zlepšení průjezdnosti a bezpečnosti na
komunikaci Hrusická dojde k vybudování 4 ks „výhyben“,
nutná přeložka sloupu CETINu na jedné z nich už
proběhla.

Ve spolupráci s ŘSD (náhrada za kácení při modernizaci
D1 a I/3) již připravujeme projekt podzimní výsadby
zeleně - cca 250 stromů po obou stranách stezky (duby,
javory, lípy, aj.). Odbor dopravy při MÚ Říčany vydal
stavební povolení na rekonstrukci dálničního nadjezdu
(označení D1-024) – ŘSD jako investor a obec Mirošovice
jako stavebník tak naplňují vzájemnou Dohodu
o spolupráci, dle které budou letos zahájeny opravy
pouze spodní části mostu (z právě probíhající poloviny
modernizované
dálnice),
aby
mohla
být
zrealizovaná výstavba cyklostezky do Mnichovic – přes
most vede jediná plnohodnotná příjezdová cesta na
stavbu.
I/3 Mirošovice, „Brejle“ – obě rampy jsou hotové.
Nakonec to proběhlo rychle a dalo se to vydržet. A zase
máme kus Mirošovic nový a fajnový. Zhotovitele firmu
COLAS jsme recipročně za poskytnutí obecního prostoru
pro stavební buňky požádali o drobné opravy v obci, mj.
o zhotovení napojení ulice Karlín a můstku přes Kunický
potok.
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Intenzifikace ČOV a rozšíření V+K Na Vrchách a v Karlíně
– bohužel korona krize zdržela i proces zařazování,
posuzování a vyhodnocování dotačních žádostí na MZe
(ministerstvu zemědělství), kam byl tento náš relativně
náročný projekt (zkapacitnění ČOV pro 2000 EO,
výstavba 1,77 km kanalizace a 1,63 km vodovodu)
podán. Proto jsme si ještě dovolili požádat o procentní
navýšení dotace na aspoň 60%. Zprávy z ministerstva
dychtivě vyhlížíme, smlouva o dílo byla již před časem
podepsána, jsme připraveni předat staveniště
k okamžitému zahájení stavby. Stav provozu čistírny
(ČOV) se totiž díky daleko většímu celodennímu pobytu
obyvatel a chatařů v obci nyní blíží (dle posledního
monitoringu VHS Benešov) plné vytíženosti.
Dopravní značení v ulici Za Dálnicí – stanovené místní
úpravy z konce roku 2019 (balisety a značky) budou po
drobné změně rozestavění baliset ještě doplněny novým
vodorovným značením – přibude nákres šikmých
rovnoběžných čar zakazující rozhledu bránícímu
parkingu, vodící plné a podélné přerušované čáry včetně
silného pruhu STOP.

Odpadové hospodářství. Hodně odpadů, málo
kontejnerů. Svoz směsného a nebezpečného
odpadu. Beznaděj u hřbitova

Nový územní plán (ÚP) – veřejné projednání,
vyhodnocování námitek a připomínek

První letošní společný sběr velkoobjemového a
nebezpečného odpadu. Zdarma lze pod mostem
v Karlíně odevzdat v:

Územní plán si klade za cíl nalézt takové předpoklady,
které by umožnily další výstavbu a trvale udržitelný
rozvoj spočívající v nalezení vyváženého stavu mezi
zájmy
životního
prostředí,
hospodářství
a
společenstvím lidí obývající dané území. A zde je
největší úskalí celého procesu. Ano, je nutné zjišťovat
názory občanů na budoucí podobu obce, aby nebyl
zapomenut nebo zanedbán nějaký dobrý podnět nebo
nápad. Obec však musí plnit i zájmy, které nejsou vždy
v souladu s přáním jednotlivých vlastníků pozemků.
Nesmí ustrašeně podlehnout vystavenému nátlaku
jednotlivců nebo skupin. Je nutné a nesmírně složité
hledat vyvážený kompromis. Nakonec však musí přijít
jasné, ale uvážlivé rozhodnutí zastupitelstva.
V tento čas probíhá vyhodnocení veřejného projednání
návrhu ÚP, které jsme naštěstí stihli uskutečnit ještě
těsně před vyhlášením nouzového stavu. Došlá
stanoviska dotčených orgánů (celkem 17), krajského
úřadu (1), obcí (6), námitky a připomínky oprávněných
investorů (6) a dotčených osob (18) jsou nyní výkonným
pořizovatelem a obcí Mirošovice vyhodnocována a
budou zpracována s ohledem na veřejné zájmy do
návrhu Rozhodnutí pro dotčené orgány a krajský
úřad SK, které mají opět 30 dní k uplatnění dalších
stanovisek. Pokud to bude nezbytné, zajistí
pořizovatel úpravu návrhu ÚP vč. pozdějšího
odůvodnění vypořádání se s námitkami formou
opatření obecné povahy. Konečný návrh nového ÚP
pro veřejné schválení zastupitelstvem by mohl být
předložen snad koncem září.

Další místním nežádoucím důsledkem krize je obrovská
produkce odpadů. Je to vlastně jako s ČOVkou, ale ještě
horší, protože chataři zdaleka nejsou všichni napojení
na kanalizaci. Obce jsou celodenně více obydlené
včetně rekreantů. To, co se dříve vyprodukovalo mimo
ně, tam dnes zůstává.. Snažíme se navyšovat počty
svozů i nádob, ale při současných cenách (jedno
vyprázdnění jakéhokoliv 1100 l kontejneru stojí 250,- Kč
- a bude hůř) to začíná „jít hodně do peněz“. Apelujeme
opět na důsledné plnění (zmačkání PETek a krabic)
kontejnerů na papír a plast. Právnické osoby v obci
budou systematicky kontrolovány, jak nakládají
s odpady – nelze využívat obecní sběrná místa! A také
věřme, že nějaký návrat domů i do kanceláří nastane..

Odpadový víkend 19. a 20. června
velkoobjemový sběr a nebezpečný odpad
včetně barev!

Pátek 19.6.
Sobota 20.6.

1500 - 1800 hodin
900 - 1200 hodin

• Velkoobjemový odpad: - nábytek, koberce, matrace,
kamna, kola, saně
• Nebezpečný odpad (elektroodpad) - ledničky,
pračky, televize, vysavače, žehličky, fény, počítače,
telefony, rádia, vrtačky, pájky, baterky
• Ostatní nebezpečný odpad - barvy, rozpouštědla,
oleje, lepidla, autobaterie, zářivky, fotochemikálie,
pryskyřice, plechovky od barev, štětce
Drobný elektroodpad - po celý rok box před vchodem
do OÚ nebo zelená popelnice u kontejnerů.
Založení skládky nad hřbitovem – primitivismus s
gaunerstvím jsou bezbřehé. Někdo přijel a vyklopil
odpad u lesa. Je jasné, že vlastníci pozemku to nebyli.

Spolupracují, podávají trestní oznámení na neznámého
pachatele. Dříve než místo stačili uklidit, provedl to za
ně mirošovický občan F. Svoboda...

