Strana 4 / 4 29. červen 2020

EXIT 21

kartě nebo na www.laduv-kraj.cz/letni/turistika/razitkovaci/hra, kde si můžete stáhnout i herní kartu a přečíst podrobná
pravidla. Hra startuje ve středu 1. července 2020 a končí v pondělí 31. srpna 2020. Losovat o ceny se budou karty
zcela zaplněné neopakujícími se razítky, které dorazí do Ladova kraje poštou či mailem nebo do razítkovacích míst do
pondělí 7. září 2020. Obcí je celkem 24 a jejich seznam naleznete na našem webu (https://www.laduv-kraj.cz/obceladova-kraje), popis stezek taktéž (https://www.laduv-kraj.cz/stezky). Jedná se o stezky - Krajem Josefa Lady (76 km),
Krajinou barona Ringhoffera (20 km), Cesta kocoura Mikeše (20 km) a naučná obecní stezka Pohádkové Hrusice.
V Ladově kraji se nachází mnoho dalších zajímavých a naučných stezek, více informací naleznete na
https://www.laduv-kraj.cz/informacni-letaky. Tak ať je nám v Ladově kraji dobře a razítkům
zdar!
Hana Bolcková, manažerka DSO LK

Iniciativa Milada 70: Zavražděna komunisty. DEKOMUNIZACE.CZ
Vážení spoluobčané, byli jsme osloveni autory akce „Iniciativa Milada 70: Zavražděna komunisty“. Komunisté Miladu Horákovou, českou
právničku a političku, ve vykonstruovaném procesu odsoudili k smrti právě před sedmdesáti lety Je velmi důležité si připomínat její hrdý postoj,
vysvětlovat mladším generacím zrůdnosti komunistické ideologie, které stály život nejen ji, ale mnoho dalších statečných lidí. Smrt Milady
Horákové se stala symbolem hrůzy a zla, ve kterých byli Češi nuceni žít. Nejen její obrovskou lidskou statečnost vzepřít se tomu, je nutné dnes
ocenit. Z historie se můžeme jen poučit.
Hrdá a odvážná Dr. Milada Horáková byla popravena oběšením 27. 6. 1950 v 5:35 hodin ráno.
Veškeré informace k projektu je možné najít na stránce https://dekomunizace.cz/milada70/.
Iniciativa Milada 70: Zavražděna komunisty vznikla z popudu několika jednotlivců. Založili ji Michal
Gregorini z neziskové organizace Dekomunizace, o. s., Leoš Válka, zakladatel a ředitel Centra současného
umění DOX, Marek Vocel z MVP events a Ondřej Boháč, ředitel Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy.

Různé – jednou větou
•
•
•

Dovolená MUDr. Kalábka od 29.6. – 10.7. Zastupujte MUDr. Havlíček Husova 198,
V. Popovice. Po, středa – pátek 7:30-13:30, út 12-18. Tel. 323 665 123
Z obecních vyhlášek a zákonů: zákaz hlučných činností (sekání, řezání aj.) o nedělích a
svátcích - zákaz pálení (čehokoliv..) - psi na vodítku a úklid po nich - sekání trávy před svým domem..
MAS Říčansko – zdarma koordinátor sociální péče (rady v mezních situacích) – tel. 725 369 985, 774 780 543
Ptáci už se probouzejí – začíná svítat. Jdu s hlavou vztyčenou.“
(Milada Horáková, popravena v 5h 35min ráno)
„Demokracie se nesmí zvrhnout v demagogii a zaměňovat s anarchií.“
(Tomáš Garrigue Masaryk)
„ALL LIVES MATTER!“

S pozdravem MUDr. Tomáš Zvěřina, starosta obce Mirošovice

Prázdninové akce u restaurace Na Hřišti
Na letošní letní prázdniny jsou pro Vás naplánovány zajímavé sportovní a
kulturní akce u restaurace Na Hřišti:
11.7.2020 - velká celodenní akce pro děti i dospělé. Pro děti bude připraven
skákací hrad a různé soutěže. Pro všechny večer rožnění selátka a hudební
program, při kterém se vám představí 3 kapely. Zároveň zde bude probíhat
turnaj ve hře Kanjam, kterou si budete také moci vyzkoušet.
1.8.2020 - posunutá tradiční akce vítání léta s Projektem 76 od 20 hod.
9.8.2020 – letní kino s promítáním atraktivního českého filmu od 21 hod.
Od 10-11.7.2020 začíná pravidelná 14-ti denní akce – grilovací pátek a sobota,
vždy od 17-21 hod.
Srdečně zve Jirka a personál.

Projekt 76 – koncert u fotbalového hřiště
V sobotu 1.8.2020 od 2000 hod proběhne u hřiště druhý pokus o
tradiční akci vítání léta s Projektem 76. Vstupné 100,- Kč/osobu.
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Vážení spoluobčané,
možná jste se také před nedávnem (po kolikáté už?) zase
podívali v televizi na nesmrtelný western Sedm
statečných, abyste na chvíli zapomněli na neveselou a
divnou dobu, kterou prožíváme. Ale když na konci filmu
starý moudrý muž při loučení říká přeživším hrdinům
McQueenovi a Brynnerovi, že oni nezvítězili, že ti, kdo
vyhráli jsou vesničani, i když se stále něčeho bojí
(banditů, kobylek, hladu, ale i nadměrné úrody, sucha i
deště..), zase mi vyskočila soudobá paralela - kdo se bojí,
nezlobí! Neboli strach byl vždy v dějinách nejlepší
metodou, jak bez velkého úsilí ovládnout lid. A tak jsme
stále udržováni v různých úzkostech a strachu – před
časem uprchlíky (ačkoliv je u nás žádný Čech nikdy
neviděl), teď neustálými poznámkami o druhé vlně
koronaviru a následky drastického vypnutí ekonomiky,
riziky z otevření hranic či shlukování se. A v rámci této
téměř davové psychózy je poptávka po tvrdé ruce –
neboli kdyby pandemie nebyla, musela by si ji vláda snad
vymyslet,
aby
zakryla
nejen
nezodpovědné
hospodaření, ale své touhy po znárodňování či třeba po
nařizování jíst české potraviny (Agrofertu bude líp!).
Horší je, že poptávka po socialismu není jen u nás, ale i v
Evropě a Americe. V USA navíc bují fanatické trendy
ekoalarmistů, hnutí Me Too a nejnověji Black Lives
Matter. Možná úvahy, že lidstvo se má dlouho dobře, že
potřebuje projít těžkým obdobím, aby aktivovalo svou
schopnost čelit nepohodě, nejsou od věci.
Ale Mirošovice zažívají relativně dobré časy. Ležíme
daleko od řek a ve srážkovém stínu, dostatek pitné vody
čerpáme ze Želivky. Přetrpěli jsme velká minulá
dopravní omezení a vydržíme i ty menší letošní. Daří se
nám realizovat projekty, nejsme zadluženi a zatím
zvládáme i ta navyšující se množství odpadů.
Ještě jednou děkuji všem mirošovickým občanům i
rekreantům za racionální přístup při zvládnutí krizové
situace, a především pak za nabídky, které jsme naštěstí
nemuseli v plné míře využít. Věřím, že se našim skvělým
šijícím maminkám již zahojily popíchané prsty a mohou
se naplno věnovat rodině. Nesmím samozřejmě
zapomenout na oba obětavé školní kolektivy a také
obecní zastupitele.

A více (psáno 28.6.2020):
▪ Záchytné parkoviště P+R je hotové. Slavnostní
otevření se koná v úterý 7.7.2020 od 1800 hodin.
Dříve:

Nyní:

▪
▪
▪
▪

▪
▪

Veřejné zasedání zastupitelů se uskuteční ve středu
8.7.2020 od 1800 hodin
Asfaltování cyklostezky 1.–15. 7.2020, zákaz vstupu!
Začínáme stavět novou ČOV – 20.7. proběhne
předání staveniště!
Mirošovický úsek dálnice D1 bude zprovozněn do
konce srpna, přibude však neprůjezdná silnice do
Lomnice a Popovic
Náhradní termín návštěvy Vinohradského divadla je
středa 7.10.2020
Letní razítkovací hra Ladova kraje
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Doprava – modernizace D1, kanalizace
v Lomnici, špatný stav Senohrabské, převod
vlastnictví komunikace Hubačovská

Veřejné zasedání zastupitelstva obce
Doba, po níž trval nouzový stav, se nezapočítává do plynutí
maximální tříměsíční lhůty pro konání jednotlivých zasedání,
tak letošní druhé veřejná schůze obecního zastupitelstva se
uskuteční ve středu 8. července 2020 od 1800 hodin v budově
obecního úřadu.
Z programu:
• závěrečný účet obce, audit hospodaření 2019
• rozpočtové opatření 2/2020
• projekty 2019-22 - aktuality
• hřbitovní řád, prodej obecního pozemku, věcná břemena
• různé

Projekty 2020- 22. Slavnostní zprovoznění
parkoviště u nádraží, pokládka živice na
cyklostezce, intenzifikace ČOV - zahájení
prací, ubrousky v kanalizaci
Parkoviště Park+Ride pod nádražím – hlásíme dokončeno. Za
4,5 měsíce se podařilo na pozemku bujné vegetace vybudovat
stání pro 71 vozů (vč. 4x invalidé, 1x krátkodobé stání Kiss+R)
a 20 kol (10x cyklobox pro dvě kola na zámek). Parkoviště je ze
tří stran oploceno, veřejně osvětleno a nepřetržitě
monitorováno 8 kamerami. Jednosměrný provoz, parking
zdarma. Po druhém plastovém lajnování přibydou žluté
dorazy, na podzim pak okrasná zeleň a stromy (k dálnici). Ulice
Hrusická s výhybnami. Zhotovitel společnost MACHIDO s.r.o.,
technický dozor Ing. V. Pecka. Náklady 5,4 mil. Kč. (Projekt EU,
Evropský fond pro regionální rozvoj. IROP - Ministerstvo pro
místní rozvoj ČR)
Vážení spoluobčané, v případě parkoviště jde o velmi
potřebné veřejně prospěšné dílo. Stavba vznikala za nelehkých
krizových i klimatických podmínek a myslíme si, že se skutečně
povedla a líbí se nám. A protože bychom se chtěli podělit o
tuto radost, rozhodli jsme se společně s našimi baráčníky a MC
Čolek zorganizovat krátké slavnostní otevření a zprovoznění
parkoviště.
To se uskuteční - v úterý 7.7.2020 od 1800 hodin!
Těšíme se na Vás!
Program:
• přivítání, informace o stavbě, přestřižení pásky (!)
• dětské hrátky (jízda na koloběžce, slalom na kole mezi
kužely, házení na terč, kreslení na asfalt, omalovánky,
pexeso, atd.)
• party stany a posezení, hudba, pitný režim pro děti i
dospělé
• s sebou
jakýkoliv
šlapohyb
(koloběžka,
kolo,
odstrkovadlo)

Cyklostezka do Mnichovic kolem Božkovského jezírka –
harmonogram výstavby je plněn, i zde jsme v mírném
předstihu. Skončila pokládka a montáž drenáží a
trativodů, dokončuje se navážení a hutnění štěrku
včetně hrubého začišťování pláně. Ve dnech od 1.7. –
15.7.2020 bude probíhat pokládka živice, v těchto
dnech je přísný zákaz vstupu na cyklostezku. Pakliže by
došlo k poškození povrchu, bude vzniklá škoda
vyžadována k úhradě.
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I zde ještě využíváme
poslední termín k podání
žádosti na Středočeský kraj
o poskytnutí dotace ze
Středočeského Fondu obnovy
venkova na částečnou úhradu naší
spoluúčasti (640 tis. Kč).
Intenzifikace ČOV a rozšíření V+K Na Vrchách a v Karlíně –
podařilo se! Před deseti dny 18.6. byla na ministerstvu
zemědělství převzata Registrace akce a podepsáno
Rozhodnutí o poskytnutí podílové dotace na intenzifikaci naší
ČOV a další rozšíření vodohospodářské sítě ve výši 26,6 mil. Kč
(55 %). Tím byla završena téměř 4-letá příprava tohoto
velkého projektu od zadání investičního záměru přes územní a
stavební řízení až po výběr zhotovitele, kterým se stalo
Stavitelství Řehoř s.r.o. Celkové náklady akce činí 49,3 mil. Kč.
Těšme se tedy nyní na realizační fázi, která bude zahájena
20.7. a potrvá do konce příštího roku. Prioritou je výstavba
ČOV pro 1900 EO, pokládka V+K začne až v roce 2021.
Situace na stávající ČOV
Oznamujeme Vám, že v dne 4.6. došlo k havarijní situaci
na vstupní čerpací stanici před ČOV Mirošovice. Česla
a čerpadlo bylo ucpané, pohotovostní služba provozovatele
zajistila kompletní vyčištění a uvedení do chodu. V průběhu
noci však došlo znovu k ucpání a už ke spálení tohoto
čerpadla. Během následujícího dne byla opět vyčištěna vstupní
čerpací jímka a česla tlakovým vozem, čerpadlo vyměněno
za nové a uvedeno do chodu. Vlhčené ubrousky, kapesníčky
a dámské hygienické potřeby spláchnuté do záchodů jsou
problém z toho důvodu, že to není tekutý odpad a namotávají
je česla. Vlhčený ubrousek se ve vodě, v kanalizaci,
nerozpadne, zůstává stále vlhčeným ubrouskem. Vlastně
jediné, co patří do kanalizace, je odpadní voda, kterou doma
použijete při mytí, při své osobní hygieně, a když spláchnete
toaletu. Vlhčený ubrousek se v tom prostředí nerozkládá,
protože není z papíru, je to geotextilie, ve které jsou i plasty.
Mechanicky se nalepí na čerpadlo a ucpe ho. Protože se
situace opakuje – oznamuje VHS Benešov,
že začne používat trubní kamerový monitoring,
který zaznamená ulpívající zbytky na obvodu
kanalizační trubky domovní přípojky, a tedy bude
možné identifikovat původce. Kromě ostudy bude
požadována nemalá finanční náhrada.
Ing. Mgr. Lukáš Vidrna,
VHS Benešov

Modernizace D1 – proběhla informační schůzka se zástupci
ŘSD, mající na starost tzv. úsek 02 Mirošovice – Hvězdonice,
na které bylo konstatováno, že práce na polovině dálnice směr
Brno včetně nájezdu budou hotové do 31.8.2020 Tím letošní
stavební sezóna v Mirošovicích skončí, rekonstrukce druhé
strany směr Praha by měla začít na jaře 2021 a trvat opět do
8/2021. Stejně tak by mělo být do 31.8.2020 zkolaudováno
nové středisko SSÚD.
Komunikace III/1018 do Lomnice a Popovic – v obci Horní a
Dolní Lomnice začne 1.7.2020 výstavba vodovodu a kanalizace
a potrvá do 31.8.2020 Celé dva měsíce bude silnice v Lomnici
neprůjezdná!
Komunikace III/3352 Senohrabská – tato „naše“ silnice ve
správě SÚS Středočeského kraje začíná být místy v havarijním
stavu, obzvláště nyní, kdy po zprovoznění mostu přes I/3
slouží jako častá objízdná trasa. Středočeský kraj byl vyzván
k revizi stavu a přípravě oprav či rekonstrukci.
Účelová komunikace Hubačovská – projektová dokumentace
na úrovni stavebního povolení je téměř zpracovaná, pro další
postup (pokus o získání finančních prostředků) je však už
potřeba být 100% vlastníkem – zbývají jen 3 převody,
připomínka.
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Certifikát pro obec Mirošovice – od společností REMA
Systém, dlouhodobě od nás přebírající nebezpečné odpady
(vysloužilá elektrozařízení - lednice, pračky, televize atd.)
k ekologické likvidaci, jsme obdrželi ocenění o zapojení do
unikátního projektu „Zelená obec“ a můžeme toto logo
oficiálně používat. Při posledním odpadovém víkendu bylo
odevzdáno 3,38 tun.
EKO-KOM a.s. (autorizovaná obalová společnost pro tříděný
odpad) nám zase vystavila za rok 2019 Osvědčení o úspoře
2 808 272 MJ energie a snížení emisí CO2 ekv.: 98,1 tuny.
Sběr v Karlíně – k odevzdání velkoobjemového a
nebezpečného odpadu slouží jen pravidelné čtvrtletní akce!
Toto obecní sběrné místo není sběrný dvůr – ten lze
celoročně využít v sousedních Mnichovicích. Upozorňujeme
na nový kamerový monitoring.

„Mirošovice v divadle“
Divadlo Na Vinohradech – středa 7.10.2020,
v 1900 hodin, „Návštěva staré dámy“
Tak druhý pokus. Protože „Starou dámu“ nehrají často, nebylo
úplně jasné, zda se na nás odstane, ale klaplo to, tak věřme,
že to i dopadne. Vše zůstává stejné – čas odjezdu, zakoupené
vstupenky, zkopírováno z lednového Exitu: ...pro první letošní
společnou divadelní návštěvu se podařilo zarezervovat
vstupenky na jednu ze slavných moderních divadelních her od
švýcarského dramatika F. Dürrenmatta „Návštěva staré
dámy“ Tu nám zahraje v roli Kláry paní Dagmar Havlová
Veškrnová, pomáhat jí budou pánové D. Ratajský, P. Kostka, T.
Töpfer, J. Maryško, V. Svoboda, dámy P. Hahodová, Z.
Vejvodová a další. Režie Jan Burian. Mottem této nadčasové
hry je moralizování společnosti, která však pro iluzi své
prosperity obětuje základní lidské hodnoty, na niž byla
ustanovena..
Program středa 7. října
❖ 17.20 – 17.25 - sraz před Obecním úřadem Mirošovice
❖ 17.30 – 18.15 - odjezd a cesta autobusem do divadla
❖ 19.00 – 21.45 - divadelní představení (135 minut)
❖ 22.00 – 22.45 - odjezd po ukončení, návrat do Mirošovic
Adresa: Divadlo na Vinohradech, Náměstí Míru 7, Praha 2,
tel. 296 550 111,
www.divadlonavinohradech.com

Odpadové hospodářství - Zelená obec Mirošovice,
Karlín není sběrný dvůr, do žlutých kontejnerů
plechové konzervy nepatří, nepořádek na konci
ulice Ke Hradu
Oslava teenagerů na louce za ulicí Ke Hradu – 15 je super věk,
ale proč po sobě neuklidí?

Report Marius Pedersen – rádi bychom dementovali některé
informace, které se objevily v tisku ohledně kovů a žlutých
kontejnerů. Naše svozová oblast povoluje společný sběr
nápojových plechovek s plasty pouze při systému Door To
Door (dům od domu) sběrech - důvod je jednoduchý, plasty
jsou čistší a lépe vytříditelné (neumožňujeme kovy/nápojové
plechovky vhazovat do 1100 l kontejnerů na plast, ze kterých
je problém vytřídit i ten plast). Do DTD sběru povolujeme
vhazovat ale pouze nápojové plechovky (ne konzervy, atd.) –
důvod je opět prostý, odpady se třídí ručně, hrozí nebezpečí
pořezání lidí i pásu a zásadní poškození třídící linky, stejně tak
jako znehodnocení plastů v autě pro případ, že do plastů
někdo vyhodí např. konzervy od rybiček s olejem, zbytky jídel.

Pěšky i na kole za razítky Ladova kraje.
Zapojte se do letní turistické razítkovací hry.
Dobrovolný svazek obcí Ladův kraj připravil pro turisty a
cyklisty z celého mikroregionu i přespolní, razítkovací hru na
celé prázdniny. Podpořte lokální turistický ruch, kulturní a
sportovní areály, muzea, aj. Můžete pomoci restauracím,
občerstvením, hostincům a hotelům v malých obcích a navíc
si ještě zahrajete o zajímavé ceny – trička, vstupenky, slevy,
atd. Stačí jen v červenci a srpnu navštívit pěšky nebo na kole
některé či všechny obce a stezky Ladova kraje. Tam budete
hledat razítkovací místa a sbírat razítka do herní karty. Razítek
potřebujete 24 a vybrat si můžete ze 44 razítkovacích míst.
Herní karty budou k vyzvednutí přímo na razítkovacích
místech, tedy v Informačních centrech, na obecních úřadech a
u partnerů hry. Seznam všech razítkovacích míst najdete na

