A nakonec…
Nový chemický prvek
objevení nového chemického prvku do aktuální tabulky
soustavy prvků
Prvek:
Chemická značka:
Atomová
hmotnost:
Poločas rozpadu:
Výskyt:
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ŽENA (Womanium)
Wo
54,6 kg (přijato dohodou, může se však
vyskytovat v rozmezí 40 - 200 kg)
průměrně 72 let (podle zacházení až 80-95
let)
ve větším množství (hlavně v obydlených
oblastech)

Vážení spoluobčané,

Fyzikální vlastnosti
Povrch obvykle pokryt barevným filmem složeným ze směsi
jiných chemických prvků
Bod varu velice nízký, na druhou stranu ale mrzne bez
jakékoliv známé příčiny
Taje při speciálním zacházení
Hořká při nesprávném použití
Vyskytuje se v různých stavech od panenského kovu až po
vytěženou rudu
Poddajná při aplikaci tlaku na správném místě
Čistý vzorek má v přirozeném stavu růžovou barvu
V blízkosti kvalitnějšího vzorku se barva mění na zelenou
Vykazuje periodickou nestabilitu v závislosti na lunárním
měsíci
Chemické vlastnosti
Výborně přitahuje zlato, stříbro a většinu drahých kamenů
Absorbuje větší množství drahých látek
Spontánně exploduje bez předešlého upozornění a jakékoliv
známé příčiny
Nerozpustná v kapalinách, ale její aktivita se zvyšuje po
nasycení alkoholem
Ze všech známých prvků nejlépe redukuje peníze až na
nulovou úroveň
Běžné použití
Dekorativní účely, obzvláště ve sportovních autech
Může být dobrou pomůckou při relaxaci
Velmi efektní čistič
Možná rizika
V nezkušených rukou velmi nebezpečná.
Je nelegální vlastnit více jak jeden exemplář, je však možné
spravovat více exemplářů, které se nacházejí na různých
místech a nejsou spolu v přímém kontaktu.
Má velký vliv na psychiku člověka, většinou negativní až
zničující. Pouze ve výjimečných případech duševně
nemocných lidí došlo po přechodnou dobu k mírnému
zlepšení jejich zdravotního stavu.

Výstraha: DLOUHODOBÉ VYSTAVOVÁNÍ SE ÚČINKŮM TOHOTO
ELEMENTU JE ŽIVOTU NEBEZPEČNÉ! VŠECHNY ZNÁMÉ PŘÍPADY
ZÁVISLÝCH SKONČILY JEJICH SMRTÍ V ABSOLUTNÍ BÍDĚ A
CHUDOBĚ DUCHA !!!



Beauty-Spa-Wellness Studio 4R
Na Výsluní 231, Mirošovice
rozšiřuje od 1. 1. 2011 nabídku svých služeb:
Mirka Duráková – přírodní léčitelství, reiki, kineziologie
One Brain, Vám může pomoci při:
 akutních a chronických bolestech hlavy, zad, kloubů,
 častých a opakovaných „běžných“ onemocněních u dětí i
dospělých (virózy, chřipky, angíny, záněty, oslabení
imunitního systému),
 ekzémech, alergiích, fobiích,
 u malých dětí: strach z odloučení, ze tmy, záchvaty
vzteku, problémy s jídlem, pomočováním, se zařazením
do kolektivu,
 u starších dětí: problémy s učením, čtením, stres škole,
 vážnějších zdravotních problémech,
 stresu, obavách, napětí, stavech úzkosti,
 vztahových problémech: partnerské, rodinné, na
pracovišti,
 v oblasti profesní: sebevědomí, komunikace, prezentační
dovednosti.
V případě zájmu info na: www.mirkadurakova.wz.cz
Nebo na tel.: 775 190 324 či
e-mailu: mirka.durakova@seznam.cz

krátký a někdy docela mrazivý únor pomalu končí a jen
potvrzuje, jak to zase rychle běží.. Začínáme již
intenzívně připravovat jarní akce – Čistý Ladův kraj,
pochod barona Ringhoffera, exkurzní výlet nejen pro
seniory, firma Marius Pedersen za chvíli opět rozveze
kontejnery pro nedočkavé chataře. V únoru jsme
shlédli v divadle Viola velmi vydařenou derniéru zde
končícího představení o zásadách slušného chování dle
G. Jarkovského, v naší základní škole zatím v době
jarních prázdnin proběhla téměř celá rekonstrukce
sociálních prostor.
Na začátku února jsem se
v Benešově v rámci posuzování vlivu připravované
dálnice D3 na životní prostředí (EIA) zúčastnil jednání
se starosty dotčených měst a obcí. A na startu je
celorepubliková a evropská akce sčítání lidu a domů a
bytů. A více.. (psáno 24.2.2011):









Rekonstrukce školních budov a výstavba
tělocvičny přesně v polovině
Za rok 2010 jsme vyprodukovali přes 350 t
směsného odpadu
Svoz bioodpadu od března
Během března a dubna budou rozesílány všem
nový dotčeným domácnostem platební výměry za
připojení se na obecní vodovod a kanalizaci
Ladovské vepřové hody ve V. Popovicích (pivovar)
– sobota 5. března
Různé

Modernizace a transformace ZŠ
Mirošovice - průběh prací
Jak lze pozorovat, práce probíhají stále naplno a
dostaly se do poloviny svého harmonogramu. Tomu
také odpovídá finanční prostavěnost - k dnešnímu dni
byly vyfakturovány náklady za 11,5 mil. Kč, což přesně
odpovídá polovině smluvního rozpočtu. Kromě
„viditelných“ procesů – zateplení obou budov, stavba
tělocvičny (tj. ocelová modrá konstrukce včetně
béžových panelů, oken a červené klempířiny), výstavba
příslušenství (šatny, sociálky, sklad pro tělocvičné
nářadí, vzduchotechnika ), probíhaly o jarních

prázdninách (a ještě probíhají) intenzívní práce uvnitř
základní i mateřské školy – budování bezbariérového
vstupu = výtahové šachty a kompletní rekonstrukce
toalet základní školy.

Děkujeme všem dotčeným uživatelům obou budov, tj.
učitelským sborům, zaměstnankyním školní jídelny,
žákům a rodičům, za pochopení a trpělivost. Práce
nelze provádět mimo vyučování. Útěchou za dočasně
ztížené podmínky musí být všem vědomí blízké
budoucnosti – tělesná výchova místo ve třídách
s lavicemi v tělocvičně, práce na PC a moderní výuka v
nové multimediální učebně. Nemluvě o potřebné
totální rekonstrukci školy. Navíc vysoutěžený termín
zhotovení díla byl téměř o ¾ roku kratší, a tak dokonce
žádáme Regionální Radu pro Střední Čechy o úpravu, tj.
zkrácení finančního plánu.

Odpadové hospodářství v roce 2010,
rozpis svozu bioodpadu v roce 2011 =
hnědé popelnice
Ještě jedna zpráva nebo zajímavost z roku 2010. Ke
konci února odevzdáváme každoroční hlášení o
odpadech na MÚ do Říčan a také specializované
autorizované společnosti Eko-kom. Dle této zprávy
naše obec vyprodukovala za uplynulý rok přes 350 tun
směsného odpadu (tj. domácí netříděný popelnicový
odpad, odpad z kontejnerů pro chataře a také sběr

z pravidelných čtvrtletních akcí v Karlíně), dále 16,6 tun
papíru (modré kontejnery), 21 tun plastů (žluté
kontejnery), 10,8 tun barevného skla a 19 tun železa.
Za to od firmy Eko-kom inkasujeme každý rok cca 180 –
200 tis. Kč, které nám však pokryjí náklady na svoz
tříděného odpadu pouze asi z 65 %.
Bioodpad – jak již bylo zmíněno dříve, lze si domluvit
odvoz bioodpadu obecní multikárou za poplatek dle
množství, cca 100,- Kč / multikáru nebo i letos je
možné využít nabídky společnosti Marius Pedersen,
která Vám zdarma zapůjčí hnědou popelnici a za částku
1100,- Kč (120 l nádoba) nebo 1300,- Kč (240 l) Vám
bioodpad vyveze v tyto dny – vždy se jedná o středy:
březen: 9. a 23., duben: 6. a 20., květen: 4., 11., 18.,
25., červen: 1., 8., 15., 22., 29., červenec: 6., 13., 20.,
27., srpen: 3., 10., 17., 24., 31., září: 7., 14., 21., 28.,
říjen: 5., 12., 19., 26., listopad: 2, 9., 16., 23., 30.,
prosinec: 14.
Upozornění: vyzýváme všechny vlastníky objektů s čísly popisnými i evidenčními - aby uhradili své
povinné poplatky za známku nebo kontejner.
Kontejnery pro chataře se budou opět na svá místa
rozvážet v měsíci březnu.

Obecně závazná vyhláška o místním
poplatku za zhodnocení stavebního
pozemku
Připomínám, že tato OZV o místním poplatku za
zhodnocení stavebního pozemku možností jeho
připojení na stavbu obecního vodovou nebo kanalizace
byla schválená v roce 2008 a vystřídala dříve platné
usnesení o tzv. příspěvku na rozvoj vodovodní sítě ve
výši 12 tis. Kč.
Od poplatku za zhodnocení pozemku možností připojení
na stavbu vodovodu jsou osvobozeni poplatníci, kteří
poskytli před účinností této vyhlášky Obci Mirošovice
dar na rozvoj vodovodní sítě nebo kteří nepřipojí
pozemek a stavbu na něm stojící na stavbu vodovodu.
Od poplatku za zhodnocení pozemku možností připojení
na stavbu kanalizace jsou osvobozeni poplatníci, kteří
zároveň splní podmínky:


hlavní stavbou je stavba rodinného domu, k jehož
kolaudaci (nabytí právní moci) došlo před
1.1.2008;



připojili všechny stavby na stavebních pozemcích
tvořících jeden funkční celek, v kterých vznikají
odpadní vody, do 30.4.2008 a ukončí jinou likvidaci
odpadních vod. Má-li k stavebnímu pozemku
vlastnické právo více subjektů a podmínky

osvobození splňuje jen některý z nich, je od
poplatku osvobozen jen tento subjekt v poměru
jeho vlastnického podílu.
Během měsíce března a dubna budou všem vlastníkům
objektů, u kterých došlo k naplnění podmínek pro
uplatnění OZV (obyvatelé ulic Hrusická, Za Dálnicí,
Hubačovská, Pod Ježovem, příp. další dle kontroly
z databáze provozovatele VHS Benešov) zaslány
platební výměry.

Výše poplatku za zhodnocení pozemků je dána jako
součin výměry stavebního pozemku a jednotkového
poplatku za tuto možnost v Kč/m2 (čl. 6) platného v
den, kdy došlo ke zhodnocení, v závislosti na druhu
pozemku (zastavěný nebo nezastavěný) a účelu
zástavby (účel zástavby pozemků tvořících jeden
funkční celek je dán účelem hlavní stavby na těchto
pozemcích tak, jak je uveden v platné kolaudaci této
stavby). Vodovod a kanalizace je budována pouze
v polohově výhodnějších částech obce. Výše poplatku
se dle polohy nerozlišuje.

Sčítání lidu, domů a bytů 2011
Ke dni 26.3.2011 se uskuteční na celém území České
republiky. Sčítání se koná jednotně také ve všech
členských státech EU. Sčítání upravuje zákon č.
296/2009 Sb. Rozhodným okamžikem je tedy půlnoc
z pátku 25. na sobotu 26. března 2011. Přesnější
metodika, na kterou čekáme od Českého statistického
úřadu, s možností využít i obecní internetovou síť,
bude uveřejněna v příštím Exitu, který vyjde již za 14
dní. Nyní zatím sdělení od naší paní listonošky Veroniky
Řeřábkové:
Ve dnech 28.2. – 6.3. dostanete informační letáky
s termínem mé osobní návštěvy u Vás. Pokud Vám
zvolený termín nevyhovuje (plánovaná hospitalizace,
směnný provoz, dovolená či jiný závažný důvod) je
možné mě kontaktovat na tel. čísle 731 443 115 a
domluvit se na jiný den.
Děkuji, V. Řeřábková

Dálnice D 3 – cesta na jih. Dnes
komunikace první třídy I/3
Koncem ledna jsme obdrželi z Ministerstva životního
prostředí rozsáhlou dokumentaci o posuzování vlivů
stavby plánované dálnice D3, středočeská část, na
životní prostředí. A na začátku února se uskutečnilo
v Benešově k této problematice setkání starostů
dotčených obcí a měst za přítomnosti předsedy senátu
ČR (p. Milan Štěch) a dalších senátorů a přestavitelů
resortu ( MŽP, ŘSD a další ). Podrobný rozbor celé

situace kolem plánované výstavby dálnice D3 včetně
zaslaného stanoviska obce Mirošovice najdete také
v příštím březnovém čísle.

Jarní akce s Ladovým krajem i bez něj
– termíny s předstihem - soboty
5. 3.

Ladovské vepřové hody – pivovar V. Popovice

16.4.

Čistý Ladův kraj – již třetí ročník společného
úklidu obce

23.4.

6. ročník turistického pochodu na kole i pěšky
Krajinou barona Ringhoffera

14.5. výlet pro seniory – pořádá Obecní úřad
Mirošovice.
Vzhledem
k loňskému avizovanému,
ale
nakonec
neuskutečněnému
společnému
výletu
(obdoba
divadelních
návštěv) je plánován opět
autobusový
výlet
–
tentokrát do Kutné Hory,
Čáslavy, na zámek Kačina,
zahradnictví Starkl, příp.
další. Cena 100,- Kč bez
vstupů.
Více o těchto akcích v březnovém čísle..

Mirošovický turnaj v ping pongu
který se uskutečnil v sobotu 5. 2. 2011 o
šampiona Mirošovic na rok 2011 vyhrál: Z. Barančin.
Pořadí na dalších bodovaných místech bylo následující:
2. Lhocký, 3. Kumsta 4. Burcev

Všem zúčastněným sportovcům blahopřejme
Ing. Radek Lhocký

HLEDÁ SE PES

Různé – jednou větou






ČEZ – přerušení dodávky elektřiny v lokalitě v Peci
= ul. Hlavní okolo Hubačovského rybníka, část ul. Za
Dálnicí, celá Hubačovská
Ve spolupráci s dopravní policií Mnichovice
probíhají občasná měření rychlosti na ulici Hlavní
(policie má svůj radar, naše radary mají jen
informační charakter – neničte je..!)
Po odkrytí sněhu je vidět bohatá psí zimní
produkce, ukliďte každý ve své blízkosti domu.
Od dubna 2011 bude možné na OÚ Mirošovice
ověřovat! Více v příštím Exitu.

„Mít na něco právo ještě neznamená mít pravdu.“
(G. K. Chesterton)
„Odvaha neznamená nemít srdce v kalhotách, znamená
nedat najevo, že tam je
(G. K. Chesterton)
S pozdravem MUDr. Tomáš Zvěřina
starosta obce Mirošovice

V neděli 6.2.2011 se nám v Mirošovicích, v ulici Ke
Hradu ztratila rok stará fenka Německého ovčáka. Slyší
na jméno Nely. Na sobě měla kovový řetízkový obojek
se známkou Mirošovic a známkou o očkování proti
vzteklině. Prosíme o jakékoliv bližší informace. Odměna
2.000,- Kč pro nálezce.
Děkujeme za pomoc, Hruškovi
tel: 724313229

