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NÁBYTEK NA MÍRU
www.laminonabyteknamiru.cz
Šatny, šatní vestavěné skříně,
kanceláře, kuchyňské linky,
knihovny, komody, ložnice,
obývací stěny
Realizace od zaměření do 14-ti dnů
LUKÁŠ JANŮ

TEL.: 604 624 032

Vážení spoluobčané,

Mistr
republiky
Blahopřejeme
našemu
spoluobčanu
Vladimíru
Semerádovi k
dosažení titulu
mistr republiky v
kulturistice
kategorie do
65 let.

Výškové práce pomocí horolezecké techniky
Kácení a prořez stromů
Nátěry střech
Čištění střech a okapů
Čištění, údržba a opravy fasád
Opravy, rekonstrukce střech
Nátěry klempířských prvků
Opravy a stavby komínů
Čištění nepřístupných ploch
Montáž střešních oken
Klempířské práce atd.
Tel: 608 564 141

byl to aprílový duben se vším všudy. Zažili jsme mráz i
letní teplo, sníh i jarní deštíky. Jen na tom našem
politickém barometru je setrvalá níže a tíseň. Ale třeba i
zde se dočkáme a vysvitne slunce.. V Mirošovicích jsme
si prožili tradiční akce (Čistý Ladův kraj, pochod Krajinou
barona Ringhoffera a velikonoční oslavy s Čolkem),
proběhl už dříve avizovaný předsezónní servis kurtů ve
sportovním areálu, skončena byla i jarní údržba
komunikací a chodníků. Myslivci nám předložili svou
zprávu o činnosti a správci veřejné zeleně provedli
rizikové kácení dřevin v ulici Pod Mostem a na hřbitově.
S úředníky ŘSD připravujeme rekonstrukci božkovského
mostu přes dálnici D1 a byl zaktualizován pasport
místních komunikací. Katastr nemovitostí pak opět
vyzývá vlastníky mirošovických nemovitostí k jejich
převzetí a středočeská policie hledá nové zájemce. Ale
hlavně - 21. června vyrážíme do divadla! A více.. (psáno
25.4.2017):
 Čistý LK se vydařil, pyšelské buřty chutnaly
 U rybníka Na Hůře se začíná rýsovat další obytná
lokalita
 Nový dálniční most na Mnichovice možná už v roce
2018
 V roce 2016 bylo skoleno 27 „mirošovických“
divočáků
 Do divadla Palace na pana Nárožného ve středu 21.6.

Kontakt 730 150 466, 778 007 724. Textilní odpad je
v České republice z 95% recyklován. Více než polovina
takto sebraného textilu může stále plnit svoji původní
funkci, jednotlivé kusy lze nosit a dostanou se zpátky k
potřebným (sociálně slabým, charita) nebo jako zboží na
trh. Druhá polovina vytříděného textilu slouží k výrobě
úklidových pomůcek (utěrky, čistící tkaniny, různé
geotextilie či střešní lepenky). Do kontejneru patří
použité oblečení, tj. kabáty, kusy spodního a vrchního
oblečení, páry bot, použité textilní výrobky, např. deky,
závěsy, povlečení. Veškeré zde uložené textilie musí být
čisté, suché, v dobrém stavu, složené a uložené v
igelitových pytlích, páry bot přivázaných k sobě. Do
kontejneru nepatří krejčovský odpad, špinavé,
roztrhané, nepoužitelné oblečení, koberce nebo
matrace. V naší obci zajišťuje svoz textilu (kontejnery u
obecního úřadu a v Karlíně) společnost DIMATEX.
Komunální odpad (černé popelnice), poplatky za psa a
hřbitov, ubytovny – v dubnu bude ukončen obecní audit
plátců, vyjma chatařů (zde pov. úhrady dle OZV je 31.7.)

Odpadové hospodářství – bioodpad, textil,
komunál, místní poplatky

Tomáš Michálek
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Sběr a svoz bioodpadu v obci (hnědé popelnice, nutné si
převzít a nalepit známku 2017!) bude probíhat nyní už
každou středu až do 29.11. Obsluha obecní multikárou je
určena pouze pro objemné větve. V lednovém čísle Exitu
jsme oznámili výsledky produkce bioodpadu v roce 2016
– z celkových 270 tun bylo odevzdáno z veřejné nebo
soukromé zeleně do smluvní kompostárny Struhařov 45
tun. Připomínáme, že v období od 1.5.- 30.11. je
kompostárna v provozu v pondělí a středu od 8.00 -16.30
hodin, v úterý a čtvrtek 12.30 – 16.30 a v pátek 14.00 –
18.00. I sem je možné bioodpad odevzdávat a i tento
odběr je plně hrazen obcí Mirošovice.

Čistý Ladův kraj – čisté Mirošovice (ČLK),
pochod KBR
Časový rozdíl v konání akcí 15 dní, teplotní však téměř 20
stupňů. Dřívější nedělní úklid obce vyšel báječně - přes
90 dětí a rodičů prošlo křížem krážem celou obec a
naplnilo odpadky všeho druhu vrchovatě přistavený
11 m3 kontejner.
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Třešničkou na dortu pak bylo opékání buřtů u hřiště a
vyhřívání na výsluní. Poděkování všem zúčastněným
brigádníkům! Jak se např. hned lépe odjíždí do Prahy kolem
čisté zatáčky před výjezdem na I/3.
Oproti tomu klasický pochod Krajinou barona Ringhoffera zažil
poprvé za 12 let své existence počasí škaredé. A tak si zaslouží
asi stovka účastníků na startu v Mirošovicích uznání. Bylo
skvělé, že jim start opět zpříjemnili naši Baráčníci s výbornými
koláčky a kvitováno nakonec bylo i teplé plechovkové pivo..
Velká gratulace patří dále dětem a paním učitelkám naší
základní školy, které zajišťovaly dozor na první a druhé
kontrole. Snad to přežily ve zdraví, když ne v suchu.
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(nejčastěji Lysá n/L. a
Maršovice), kde je pes
ošetřen,
očkován
a
v karanténě.
A zaměstnanci útulku
provádí další detektivní
práci dle svých možnosti
(weby, centrální registry),
ve většině případů však
pejsek čeká na nového hodnějšího pána. Obce samozřejmě
platí za odchytovou službu (kolem 2 tis. Kč) i za pobyt v útulku
(200 – 400,- Kč/den). V naštěstí také častém případě (to ale
musí být pes cíleně hledán svými majiteli a jim se podaří svého
psího druha a kamaráda najít) jsou pak veškeré náklady zpětně
uhrazeny.
Závěr – apelujeme na opatření svého psa mirošovickou
známkou (na úřadě za 30,- Kč), hlásit nám všechny změny do
naší psí databáze, doporučujeme i čipování. Důležité odkazy –
národní registr čipovaných zvířat, centrální evidence zvířat a
věcí, registr zvířecích komory veterinárních lékařů.

Modernizace dálnice D1, most na hřbitov,
pasport místních komunikací

Výstavba Na Hůře pro 45 RD, rekonstrukce
SSÚD, obecní kotec a psi, psí známky
I přes nevlídné a práci na bahnité louce nepřející počasí
pokračuje výstavba kompletních inženýrských sítí v lokalitě Na
Hůře u Štičího rybníka. První položené hlavní kanalizační řady
již odhalují průběh cest a podobu vznikajícího území. Mapa
prodaných pozemků společnosti OPTREAL ukazuje, že již jen 5
parcel ze 45 čeká na svého nového vlastníka.
Modernizace SSÚD – rekonstrukce a přestavba mirošovického
dálničního areálu by měla být dle posledních informací před
zahájením. Bylo nám to takto oznámeno společně se žádostí o
dočasné přemístění psího kotce, který obec pořídila pro
nalezené a vypuštěné pejsky nejen na dálnici. Za 1,5 roku
existence zde našlo svůj krátký přechodný pobyt 15 psů,
z nichž jen 2 nakonec skončili v útulku. Za to velké díky dálniční
policii. Nyní jsme kotec postavili v Karlíně pod mostem, po
rekonstrukci areálu je přislíben jeho návrat na původní místo.
Současná legislativa – i v této oblasti nový občanský zákoník
problematiku spíše zkomplikoval. Dle něj má nálezce psa
povinnost vrátit ho majiteli. Pokud to není možné, má nález
nahlásit obci, na jejímž území se pes odchytil (nebo dosud
pobíhá..). Ale co má obec se psem dělat? Pakliže pes není
zjevně agresívní, vypadá klidně (ale téměř vždy je
vystrašený!), slouží náš kotec s dostatkem čerstvé vody a jídla
a zateplenou boudou jako nejvhodnější azylové místo,
poskytující nám nějaký čas najít majitele ( čipy, známky,
obecní databáze psů, dotazování). Horší je to v méně častých
případech, kdy pes utíká, majitele nevypátráme a je nutné
volat odchytovou službu (nejčastěji říčanský pan Kniha
tel. 608 832 424), který si případně psa 1-2 dny ponechá (když
má volné kapacity ) nebo ho hned převeze do útulku

Modernizace D1 - na začátku dubna se konala schůzka
s hlavním koordinátorem ŘSD ČR ve věci úseku dálnice od 21.
– 29. km. Pokud jde o náš mirošovický úsek, zahrnující také
demolici a stavbu nového mostu na Mnichovice, závěr je jasný.
Pokud vydá Ministerstvo dopravy ČR stavební povolení
(očekává se v 6/2017) a to nabude právní moci – mohlo by se
ještě v září začít na dálnici pracovat. Most by se boural na jaře
2018 a do podzimu by se postavil nový. To jsou však spíše
přání, realita bude asi taková, že se opět různá ekologická
hnutí odvolají. Zatím se tak dle statistiky děje v poměru 3:1,
tedy pouze jedno SP ze tří není napadnuté. A každé takové
odvolání znamená o rok posunutí termínu zahájení realizace.
Most přes D1 na Božkov – zde byly potvrzeny předchozí
dosažené závěry - protože nedošlo s vedením ŘSD k dohodě
ve věci vlastnictví mostu (a tedy k plnění povinnosti vlastníka
mostu na své náklady jej kompletně zrekonstruovat – a dle
provedené diagnostiky začíná být situace akutní), bude
požádáno ministerstvo dopravy, aby vydalo pokyn ŘSD
k zahájení realizace ( příprava projektové dokumentace a
následnou realizaci generální opravy). Obec Mirošovice na
oplátku přislíbila převzít poté most do svého vlastnictví a
zajišťovat jeho údržbu. Předmětný dopis byl odeslán
příslušnému náměstkovi ministra.
Most na hřbitov do Senohrab – v této „jednodušší“ věci
(vlastníkem objektu je Středočeský kraj) obec vydala
stanovisko ke stavebnímu povolení. Vedle hlavních požadavků
- levostranného 1,5 m širokého chodníku a uložení chrániček
pro vedení kabelů veřejného osvětlení - je zde logický
požadavek časově sladit demolici a následnou realizaci mostu
tak, aby přerušení možné návštěvy hřbitova trvalo jen
nezbytně dlouhou dobu. No a další apel je pak právě i na
koordinaci se zbouráním mostu na Mnichovice, ale také na
plánovanou opravu povrchu silnice II/508 (Hlavní). Uf!
Pasport místních komunikací – v souladu s Rozhodnutím o
stanovení místních komunikací byl upraven a s ohledem na
digitalizaci našeho katastru i zaktualizován pasport MK. Nyní
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je na území Mirošovic 36 místních komunikací III. třídy
v celkové délce 9,6 km, 17 místních komunikací IV. třídy
v celkové délce 4,8 km a 54 veřejně přístupných účelových
komunikací o celkové délce 15,1 km. Více na webu obce.

Sčítání dopravy na Hlavní, úsekové měření
rychlosti, výzva středočeské policie
V rámci zpracování akustického posudku pro projektovou
dokumentaci nového domu Hlavní 5 bylo provedeno sčítání
dopravy za 24 hodin v tomto inkriminovaném úseku.
Konkrétně měření proběhlo od 16. – 17.3.2017. Výsledky jsou
alarmující – v denní době (06.00 – 22.00) se počítadlo zastavilo
na čísle 5 177 osobních automobilů a 127 nákladních. V noci
(22.00 – 06.00) byla čísla příznivější – 262/2. Celkem tedy
projelo tímto hlavním tahem 5 568 vozidel/24 hodin. Oproti
měření z roku 2010 nárůst cca o 2 tis. aut!
Úsekové měření rychlosti – vlastně souvisí s předchozím.
Samozřejmě s takovým obrovským provozem stoupá možnost
dopravních nehod. Z Krajského úřadu SK jsme obdrželi
souhlasné rozhodnutí včetně nabytí právní moci s uzavřením
veřejnoprávní smlouvy s městem Říčany ve věci provádění
úsekového měření rychlosti projíždějících vozidel. Říčany nyní
budou vypisovat výběrové řízení na zhotovitele a
provozovatele měřící techniky. Termín podzimního
rozmisťování radarů tak zůstává stále reálný.
Středočeská policie hledá posily – nabídka zaměstnání.
Kontakt 607 007 948. Více na obecním webu.

Mirošovice v divadle“
Divadlo Palace Theatre, středa 21. června v 19.00
hodin, „V Paříži bych tě nečekala, tatínku“
Je to opět tady – čeká nás návštěva našeho oblíbeného divadla
a dle recenzí dvě hodiny smíchu. S předstihem jsme si
rezervovali lístky do 3.-5 řady a můžeme tak vyrazit na pana
Petra Nárožného, alias výběrčího daní z malého města! Dále
uvidíme J. Švehlovou, S. Postlerovou J. Šťastného nebo J.
Čenského a další. Režie J. Novák. Motto příběhu – „zorientovat
se velkém světě nemusí být tak těžké..“
Organizace: Zájemci si vyberou a zakoupí lístek osobně na
obecním úřadě. Cena činí 350,- Kč.
Program středa 21. června
 17.15 – 17.20 - sraz před Obecním úřadem Mirošovice
 17.25 – 18.30 - odjezd a společná cesta autobusem
 19.00 – 21.20 - divadelní představení
 21.40 – 22.15 - odjezd po ukončení, návrat do Mirošovic
Adresa: Divadlo Palace Theatre, Václavské nám. 43, Praha 1,
tel. 224 228 814, www.divadlopalace.cz

Jarní údržba místních komunikací a sportovního
areálu, revize dětských hřišť, zpráva o činnosti
honebního společenstva Kunice
Zametání ulic – od půlky března probíhá velmi precizně a
systematicky úklid komunikací a chodníků od posypového
materiálu po náročné zimě. Hlášeno - skončeno. Multifunkční
vůz HAKO si malou chvíli odpočine – nyní proběhne
předepsaný servis po 500 motohodinách a výměna kartáčů.
V případě, že byste měli pocit potřeby ještě někde tento zimní
úklid vylepšit, neobávejte se kontaktovat přímo p. Kulvajta na
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tel. 604 738 789. Dále bude samozřejmě probíhat běžná
údržba.
Sportovní areál u rybníka – už 5.4. měl proběhnout pravidelný
servis tenisového kurtu před sezónou a naopak fotbalového
hřiště s umělou trávou po zimním období. Bohužel počasí
umožnilo tyto práce provést až o 3 týdny později a tak teprve
nyní firma ENVOS a paní správcová Jana Pechová oznamuje –
hotovo, lze začít hrát. Rezervace na čísle 777 191 233.
Revize dětských hřišť – ve spolupráci se základní školou a jejich
„revizákem“ proběhla kontrola obou dětských hřišť. Ve
sportovním areálu vše splňuje bezpečnostní normy, na hřišti
před obecním úřadem probíhá výměna hracích prvků
v souladu se závěrečnou zprávou.

Zpráva HS Kunice – pan Jiří Pačes, honební starosta, předal
roční zprávu o činnosti, spočívající v zajišťování ochrany
přírody, zdraví divoké zvěře a v jejím přikrmování a
v součinnosti s pokyny státní veterinární správy. V únoru opět
proběhla celoplošná vakcinace spárkaté zvěře proti parazitům
(tuto vakcínu Cermix cíleně financujeme z obecního rozpočtu).
Při pravidelných naháňkách bylo uloveno 27 ks prasete
divokého, 3 ks lišek. Srnčí zvěř nebyla z důvodu vysokých
úhynů lovena (úhyn je způsoben pěstováním energetických
zplodin – řepka a také dopravními nehodami). Podobně nebyla
pro malý počet lovena drobná zvěř (zajíci, bažanti). Byly však
zaznamenány případy pytláctví či střelby z projíždějících
vozidel. Kontakty pro jakékoliv dotazy, hlášení:
p. Pačes (602 335 276), p. Štička (721 312 683),
p. Stískal (723 660 208), p. Chejn (733 676 847),
paní Jakešová (602 520 112).

Různé – jednou větou







Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových opět
vyzývá vlastníky neurčitě zapsaných nemovitostí
v katastru – seznam na webu obce Mirošovice
Výtvarná soutěž Ladova kraje - pro děti k 130. výročí
narození Josefa Lady. Viz také obecní web
Mnichovické kramaření – sobota 20. května od 14 hodin
Poštovní doručování zatím velmi dobře zvládá mladá
dáma z Mnichovic!
Budovu úřadu budou hlídat 2 dravci (plašení ptáků –
klovou do zateplujícího polystyrenu!
Poděkování
za dlouhotrvající
spolupráci
paní
Evě Tomáškové a panu Vaškovi Bělkovi!

„Nic se na tomto světě neděje náhodou.
A když něco opravdu chceš, celý vesmír se spojí,
abys to mohl uskutečnit“
(Paulo Coelho)
„Láska je pro mysl člověka složitější než matematika,
mnohdy s neřešitelnými příklady. Přítelem pak je člověk,
který zná melodii tvého srdce a přezpívá ti ji, když ji
zapomeneš.“
(Albert Einstein)
S pozdravem MUDr. Tomáš Zvěřina, starosta obce Mirošovice

