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EXIT 21

Různé – jednou větou
•
•
•
•
•
•

Oprava křižovatky Na Výsluní x K Jezeru – odfrézování i pokládka živice se stihlo v jeden den!
CETIN oprava v Krátké – poslední info o ukončení do 31.10.2020.
Vinohradské divadlo (Stará dáma) není souzeno – probíhá vratka peněz na úřadě
Čištění koryta obou potoků – projekt je hotov, realizace jaro 2021
Info od Ing. Mentzla – v případě problémů s doručováním denního tisk volejte Mediaservis p. Hůzla (720 987 770)
nebo p. Sedláčka (725 905 245). V případě EXITU 21 kontaktujte jeho (733 757 184)
Tabulka výsledků voleb do Zastupitelstva Středočeského kraje s konkrétními počty hlasů a procenty pro jednotlivé
strany:

Vážení spoluobčané,

„Když prší, Češi se netestují.“
(laborantka z odběrového místa
v Revoluční)
„O koalici s hnutím ANO jsem
ani na vteřinu neuvažovala“
(Petra Pecková)
S pozdravem MUDr. Tomáš Zvěřina,
starosta obce Mirošovice
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proběhly krajské volby, a to, co bylo cítit ve vzduchu, se
naplnilo. A už se chtělo zvolat – je to konečně tu! Přichází
změna! A to nejen teď v krajích, ale určitě se tak stane i
za rok v celé republice. Najednou už tady není stabilní a
neměnná politická mapa.. Ale koronavirus, a s ním
kolabující český stát, odsunul tento pocit uspokojení a
spravedlnosti do pozadí. Marast, v němž se nacházíme,
se dotýká nás všech. I když se ministerstvo zdravotnictví
snažilo všelijak s daty kouzlit – podařilo se to, bohužel je
to tak, v počtu infikovaných i zemřelých na 100 tis.
obyvatel jsme nejlepší na světě (Best in covid, čau lidi..!).
Tajná a podivná vyšehradská aféra mužů z Ria (bylo to
snad připravené..? a o co vlastně šlo.?) a následné
bleskové odvolání stěžejního ministra v době vrcholící
krize, se stala poslední kapkou k totální frustraci a apatii.
Nikdo netuší, co bude a už se nad tím ani nechce moc
přemýšlet, s chaosem a neschopností vlády jsme se
smířili. Promořujeme se prakticky nekontrolovatelně,
trasování dávno nemá cenu (přitom se stále vážně
uvažuje nad nesmyslným testováním obyvatel).
Doplácíme a dojíždíme na historicky neřešenou situaci
s lůžky pro seniory (LDN) – přes 40% pacientů s covidem
leží v nemocnicích jen proto, že se nemají kam vrátit..,
na státní počítačový amatérismus (máme základní
registry téměř na vše, ale data z nich jsou lichá - např.
ministerstvo vnitra nám posílá volební seznamy
s osobami 20 let po smrti!), na legislativní bramboračku,
kdy jeden zákon koliduje s druhým a o absurdní
byrokratické sebedestrukci jsem psal již několikrát. A do
toho nedisciplinovaný přístup Čechů se snahou vše
nějak obejít, okecat, nedodržovat pravidla nebo jen jako
sorry.. Závěr z toho všeho by měl být asi jediný – teď už
je to pouze a jen na nás samotných, boj s čínským virem
se stává věcí zodpovědnosti a svobodné vůle každého
jedince. Rouška, nezbytná vzdálenost a dezinfekce
rukou i minimální čas s cizím kontaktem - je v této
kritické fázi absolutní základ. A doufat, že drastické
strašidelné výhledy se snad tolik nenaplní.
A jaký byl říjen v Mirošovicích? Má v kontextu s výše
uvedeným tunelem bez světla vůbec smysl psát, že se
konalo zasedání zastupitelů, na kterém byl schválen

nový územní plán? A že už dokonce nabyl účinnosti? Že
i v naší obci ve volbách drtivě zvítězilo hnutí STAN a
pomohli jsme mu tak k fantastickému úspěchu v celém
kraji, který byl navíc korunovaný novou hejtmankou ze
sousedních Mnichovic? Že už probíhají betonářské práce
na čističce a od listopadu začne výstavba kanalizace Na
Vrchách - když nemůžeme jít do divadla, s přáteli na
večeři, koupit si knížku, zahrát si fotbal..? Je to běs, ale
zvládne se to, musí se to přeci zlomit..
(psáno 25.10.2020):
▪ Koronoavirus
(i v Mirošovicích)
▪ Ve volbách jasně
zvítězilo hnutí STAN
▪ Zastupitelé schválili
nový územní plán
▪ Zahájení pokládky
vodovodu
a
kanalizace
Na
Vrchách už příští
týden
▪ Bio kontejner u nádraží ještě celý listopad
▪ Divadlo padlo i podruhé, peníze se vrací

Koronavirus. V Mirošovicích k 26.10.2020
celkem 26 aktivních pozitivních nálezů
I když to vypadá, že matematicky je kolaps zdravotnictví
nevyhnutelný, pořád mluvíme v číslech a grafech. A je
potřeba zdůraznit, že covid pozitivní neznamená
nemocný. I když bude časem zcela jistě účinná vakcína,
stejně všichni nějaké množství viru do sebe přijmeme.
Nyní jde tedy o to, dostat tu nálož co nejmenší a pokud
možno co nejpozději, až bude naše zase zdravotnictví
zase v kondici. A to lze právě poměrně jednoduše, ale
přitom zásadně, ovlivnit výše popsanou sebedisciplinou
3R = rouška ruce, rozestup a krátkým nezbytným časem
s dalšími osobami.
Středočeská hygienická stanice začala asi před 3 týdny
konečně poskytovat obcím nějaká data (nyní jsou
k vidění na Seznamu). V Mirošovicích bylo pozitivně
testováno od začátku březnové krize celkem 31
pacientů, na období od září jich však připadá už 26,
z toho za posledních sedm dní 15!
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Hlavní příznaky (ještě ztráta chuti a čichu):

Obecní úřad Mirošovice – dle nařízení byly upraveny
úřední hodiny - zůstává otevřeno 10 hodin týdně,
v pondělí a středu vždy 9-11 a 14-17 hodin
Mateřská škola – také stále v provozu pondělí až pátek
od 6.45 – 16.45. Všechny děti mohou chodit, jsou-li
zdravé. V pátek 23.10. bylo přítomno 14 dětí (z celkové
kapacity školky 43). Školní jídelna samozřejmě vaří.
Základní škola, družina – přerušeno dle vládních
opatření. Probíhá distanční výuka.
Pracovní četa obecního úřadu – funguje, pánové se
skvěle drží, obec je udržovaná a čistá!
Roušky, dezinfekce – v případě potřeby kontaktujte
obecní úřad, ještě nám z jara ušité roušky i dezinfekce
zůstaly.
Děkuji všem učitelkám a zaměstnancům obou škol a
obzvlášť našim starším pánům za vykonávanou práci a
stejně tak Vám všem, kteří opět nabízíte různou pomoc
– nákupy a rozvozy potravin a jídla, léků, drogérie,
administrativní práci, hlídaní dětí, venčení psů aj. Moc si
toho vážíme, a zase prosíme – buďte připraveni, situace,
kdy se na Vás obrátíme, může kdykoliv nastat!
Stručná diferenciální diagnóza:

EXIT 21

Odpadové hospodářství – Domácnosti v karanténě
(nebo domácnosti s onemocněním COVID-19) by měly
svůj veškerý odpad (včetně použitých roušek,
respirátorů, kapesníků) ukládat do pytlů a zavázané
pytle odkládat výhradně do směsného komunálního
odpadu. Pro domácnosti, které nejsou v karanténě,
se nic nemění.
Bio kontejner – pro velkoobjemový bioodpad je od
začátku října (až do 30.11.) přistaven u nádraží.
Dlaždice v bio popelnici – šokující nález udělali popeláři
při svozu bio odpadu v ulici K Nádraží. Mezi trávou a
listím byly ukryty dlaždice??! Naštěstí je namátkou
obsah nádob kontrolován a tak nedošlo k poškození
vozu.

Strana 3 / 4 27. říjen 2020

Veřejné zasedání zastupitelstva obce
5. října 2020 se uskutečnilo 3. letošní veřejné zasedání
obecních zastupitelů. Kompletní zápis včetně komentáře
k jednotlivým bodům je uveřejněn na webu obce.
Z usnesení – zastupitelstvo obce projednalo a schválilo:
• Usnesení o vydání nového územního plánu
Mirošovic
Dotaci na cyklostezku a podání žádosti o finanční
podporu na rekonstrukci ulice Hubačovská

•

Odkup části božkovských pozemků pro trasu
cyklostezky

•

Projekty 2020 - 22. Zahájení stavby tlakové
kanalizace Na Vrchách

Výjimky z počtu žáků MŠ a ZŠ

•

Převzetí kanalizačního řadu v ulici Pod Jiřím do
svého vlastnictví

Intenzifikace ČOV a rozšíření V+K Na Vrchách a v Karlíně
– i přes nepřející deštivé počasí stavba zdárně
pokračuje, proběhla betonáž a jsou hotové základové
desky obou nových nádrží.

Územní plán – byl podán přehled o celém
administrativně náročném a byrokraticky složitém
procesu pořizování územního plánu obce od roku 2012,
kdy navíc muselo být původnímu pořizovateli MÚ Říčany
odňato toto pořizování pro střet zájmů se svými odbory.
Uzemní plán není program pro jedno volební období.
Vytváří se strategie rozvoje na několik desítek let. Tato
dokumentace si klade za cíl racionalizaci prostorového a
funkčního uspořádání území v krajině, spočívající
v nalezení vyváženého stavu mezi zájmy životního
prostředí, hospodářství a společenstvím lidí obývající
dané území. Územní plán je speciální formou opatření
obecné povahy, má tedy podobu zákona. Nový územní
plán nabyl účinnosti 21.10.2020, v listinné podobě je
nahlédnutí na obecním úřadě a elektronicky uveřejněn
na webu obce.
Hubačovská – MMR otevřelo výzvu z podprogramu
Podpora obnovy venkova. Projekt i povolení –
připraveno, celá komunikace už je ve vlastnictví obce, lze
zhotovit a podat žádost o finanční podporu na
rekonstrukci.

Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje
vyhrálo také v Mirošovicích hnutí STAN
První říjnový víkend Vás přišlo odevzdat svůj hlas 452,
což při celkovém počtu 940 voličů dělá i přes nutná
hygienická opatření velmi solidní 48,09 %-ní účast.
Nejvíce hlasů získalo hnutí STAN a druhá skončila ODS.
Ostatní viz tabulka. V celém Středočeském kraji získalo
vítězné STAN 22,2 % hlasů a spolu s ODS, Piráty a
Spojenci pro Středočeský kraj (TOP 09 + HLAS + Zelení)
vytvořili velmi silnou a širokou koalici. A v jejím
hejtmanském čele usedne Petra Pecková, naše milá a
vážená kolegyně z mnichovického sousedství. Přejeme jí
hodně sil, úspěchů a dobrých pocitů.

Výjimky z počtu žáků MŠ a ZŠ Mirošovice – v případě MŠ
se jedná o navýšení zapsaných dětí do I. třídy na 15, do
II. třídy na 28, tj. celkem navýšení kapacity pro MŠ na 43
dětí. Naopak ZŠ žádá pro rok 2020/21 o výjimku kvůli
snížení žáků. Obě výjimky jsou uděleny v souladu se
školským zákonem. Aktualita – na začátku září byly
započaty projekční práce stavebních úprav a možné
nástavby jednoho křídla školní budovy pro navýšení
kapacity obou škol a jídelny. Vznikají první studie, více
info průběžně v Exitu.

•

Poznámky:

Žhavý popel v plastovém kontejneru Na Vrchách – díky
rychlému zásahu nelehl popelem. Kam mizí rozum?

EXIT 21

Odkup pozemků na Božkově – v důsledku skutečného
zaměření stavby cyklostezky bylo nutné odkoupit části
soukromých pozemků, zasahujících do nové trasy za
cenu (100,- Kč/m2).

Zhotovitel se rozhodl otevřít i 2. frontu – od pondělí
2.11. začnou výkopové práce pro pokládku tlakové
kanalizace a vodovodu v dolní části lokality Na Vrchách
u lesa.
Během cca 14 dní budou kontaktováni zástupcem
společnosti MMT servis všichni vlastníci objektů lokality
Na Vrchách i v Karlíně k získání údajů ke zpracování
projektové dokumentace a inženýringu domovních
přípojek pro napojení na oba uliční řady. Zadání pro
stavitele od obce je právě zhotovení veřejných částí
přípojek, které budou vyvedeny na soukromé pozemky
a končit těsně za plotem.
Místní poplatek za toto zhodnocení pozemku bude
stanoven obecně závaznou vyhláškou. Jeho výše je
předběžně odhadována na 35 – 40 tis. Kč za jednu
inženýrskou síť – napojení na kanalizaci je povinné, na
vodovod dobrovolné. Trvale hlášení obyvatelé budou
zvýhodněni.
Vzhledem k úzkým komunikacím a nemožnosti jiného
vjezdu/výjezdu do lokality nastane při realizaci díla
výrazné dopravní omezení, děkujeme za součinnost a
pochopení.

