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EXIT 21

Mirošovice v divadle“
Divadlo Na Vinohradech – středa 7. 10. 2020, v 19.00 hodin, „Návštěva staré dámy“
Opakuji článek z lednového vydání EXITu - …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..
Mottem hry je moralizování společnosti, která však pro iluzi své prosperity obětuje své základní lidské hodnoty, na niž byla
ustanovena..
Poslední pokus. Zatím je návštěva divadel možná. I když v rouškách, ale je. Záleží na zvážení každého účastníka zájezdu. Budeme
sledovat situaci a komunikovat s obchodním oddělením divadla, pokud se situace nezmění, autobus odjíždí v 17.30. Tak uvidíme.
Turnaj v pétanque – už podruhé jsme přinuceni zrušit konání 2. ročníku. Ani jarní, ani už přípravou kompletně hotový (diplomy,
poháry, stany) svatováclavský se nemůže bohužel uskutečnit, účast očekáváme více než 50 soutěžících. Moc nás to mrzí, o to více
se těšíme na jaro 21. Putovní pohár tak stále zůstává na úřadě..

Je nám tu dobře…
„Kovidová“ krize, nejistota, neustálé změny ve školách, smutný vývoj ekonomiky a mnoho dalšího. Vím, je toho dost a zachovat
klid stojí nemalé úsilí. Máme však Ladův kraj a možná si ani neuvědomujeme, jak velkým přínosem je pro nás v této době jeho
malebná krajina rozkládající se na území jižně od Prahy až k řece Sázavě.
Příjemné procházky či výlety na kole se dají uskutečňovat nejen v létě. Zvláště na podzim a v zimě by je předepsal, jako
nejjednodušší a nejlevnější recept na zdraví, snad každý lékař. Vhodně se oblečte a vyrazte ven. Pobyt v přírodě, a to i na čerstvém
podzimním vzduchu, umí odehnat všelijaké chmury, dokáže povzbudit a třeba i inspirovat k něčemu novému. Vím to, musí to tak
být, přece jinak by se nám neozývali stálí a z Ladova kraje nadšení turisté. Zkuste se i vy třeba trochu více toulat po méně známém
a vzdálenějším okolí. Můžete poznat stezky a cyklostezky Ladova kraje, kde nemusíte mít obavu, že bude přelidněno a kde ozdravíte
nejen své tělo, ale „vyčistíte si i hlavu“.
A víte, které obce se hlásí k odkazu výjimečného malíře Josefa Lady? Jsou to Černé Voděrady, Čestlice, Hrusice, Kaliště,
Kamenice, Klokočná, Kostelec u Křížků, Kunice, Louňovice, Mirošovice, Mnichovice, Mukařov, Nupaky, Ondřejov, Říčany,
Senohraby, Struhařov, Světice, Svojetice, Tehov, Tehovec, Velké Popovice, Všestary a Zvánovice. Některé umí překvapit téměř
nedotčenou romantickou přírodou, jiné zajímavým kostelem, návsí, památkou, sportovištěm nebo třeba útulnou hospůdkou, prostě
každý si najde to své. Kromě nové 16 kilometrové stezky pro cyklisty, in-line bruslaře a pěší z Mirošovic do Kolovrat, můžete
vyzkoušet třeba nejdelší okružní trasu s názvem Krajem Josefa Lady. Je dlouhá 76 kilometrů a výškový rozdíl činí 222 metrů.
Spojuje svazkové obce, je značena červeným květem a nabízí spoustu menších i méně náročných okruhů a odboček. Pak je tu 25
kilometrový Hrusický okruh s větším stoupáním k Ondřejovu. Trasa o délce 18,5 kilometrů vede Voděradskými bučinami, kde
projedete či projdete Svojeticemi, Louňovicemi a relaxaci najdete třeba v pohostinných Lesních lázních u Zvánovic. Můžete se
podívat i do okolí Velkých Popovic a Kamenice. Začátek 37 kilometrové trasy je na vlakovém nádraží v Mirošovicích. Po cestě
poznáte například Senohraby s jejich zříceninou Hláska nebo Kunický zámek Berchtold s restaurací, rozsáhlým parkem a
sportovištěm. Naučných pěších tras je zde mnohem více. Inspiraci lze najít nejen na webových stránkách Ladova kraje, ale třeba i
v Říčanském infocentru. Možná pak zjistíte, že zas není až tak špatně. Přeji nám všem, ať nám je v Ladově kraji dobře, i když slunce
zrovna už letně nesvítí.
Hanka Bolcková , manažerka LK, www.laduv-kraj.cz facebook.com/laduvkraj instagram.com/laduvkraj

Různé – jednou větou
•
•
•
•
•

Pod Rozhodnutím č. 66 byly předsedou PS Parlamentu ČR Vondráčkem uděleny obci Mirošovice nové symboly - obecní znak
a vlajka, máme definitivu!
ČEZ – v pátek 16.10.2020 od 8-17 hodin nepůjde je ve 2/3 obce! Hlášená velká odstávka - viz web
MUDr. Kalábek - očkování proti chřipce. Objednání u sestry na tel. 323 640 743
Očkování psů proti vzteklině – pondělí 19.10.2020 od 1630 - 1700 u úřadu, cena 110,- Kč
POZOR, opět vykradači RD. V noci 15.9. v ulici Horní, spatřeni i Na Ježově.
Volejte hned 158
„Chceš-li rozesmát Boha, řekni mu o svých plánech.“
(Woody Allen)
„Česnek od českých farmářů (né ten dovážený čínský) je hlavním symbolem
krajské kampaně hnutí STAN. Jeho skvělou vlastností je léčit a čistit. A člověk
nemusí být zrovna jaderný fyzik, aby viděl že Středočeský kraj je nemocen, na
rozcestí a potřebuje změnu.“
(Dana Drábová)

S pozdravem MUDr. Tomáš Zvěřina, starosta obce Mirošovice
EXIT 21 Zpravodaj obce Mirošovice, vydavatel: obec Mirošovice, Na Ohradě 190, 251 66 Mirošovice, IČ: 00240460 Místo vydávání: Mirošovice. Tel. 323 656 102,
e-mail: mirosovice@volny.cz, náklad 500 výtisků, měsíčník, který vychází zpravidla poslední týden v měsíci, evidenční číslo MK ČR E 22115.
Odpovědný redaktor: Ing. Radek Lhocký e-mail: lhocky@mujbox.cz Cena při prodeji 5,-Kč, pro občany Mirošovic do poštovních schránek zdarma

Vážení spoluobčané,

▪

koronavirus je bohužel zpět a s ním zase opatření, chaos
a nejistota, co kdy dělat a co tedy vlastně bude. Na to se
s trpkou nadsázkou opět hodí hláška z toho úžasného
filmu Sedm statečných z roku 1960.. Steve McQueen,
alias Vin, při hodnocení jedné prekérní situace povídá:

▪
▪
▪

Volby do krajských zastupitelstev (2. a 3.10.2020) –
metodika č. 2
Veřejné zasedání se koná v pondělí 5.10.2020 od
1800 hodin
Do Vinohradského divadla snad ve středu 7.10.2020
Cyklostezka Mirošovice – Mnichovice otevřena,
podél ní a v obci vysázeno 280 stromů

„Připomínáte mi toho chlápka,
co padal z desátýho patra. V každým patře si říkal –
zatím to jde... zatím to jde."
Radou kromě omílaných 3R (rouška, ruce - dezinfekce,
rozestupy - cca 2m) může být ještě další R - rozum. Tedy
chovat se v rámci možností tak, abych se chránil, ale ani
nikoho neohrožoval (obzvláště pak, kdybych na sobě cítil
nějaké nežádoucí respirační příznaky). A uvidíme, co
následující dny přinesou. Na obecním webu jsme na
hlavní stránce opět aktivovali odkaz na důležitá
telefonní čísla, obecní úřady však nedostávají jiné
zásadní informace či doporučené postupy, než slyšíme
v médiích. Země a ekonomika se, věřme, už nevypne,
mirošovické obě školy za dodržování stanovených
nařízení fungují. V případě jakékoliv potřeby pomoci či
nedostatku roušek nebo dezinfekce kontaktujte obecní
úřad. Pro dokreslení konkrétní epidemiologické situace
v Mirošovicích – od března u nás bylo evidováno celkem
6 pozitivních případů, z toho je již 5 vedeno jako
vyléčených.
A co dál? Z pochopitelných důvodů jsme sice už podruhé
nuceni zrušit plánovaný 2. ročník pétanque turnaje, ale
ostatní zatím probíhá a dá se v podstatě říci, že si tady
(právě to zatím) žijeme obvyklým standardním
způsobem. Stihli jsme se v hojném počtu sejít a
slavnostně otevřít cyklostezku do Mnichovic, volby do
krajského zastupitelstva také budou, uskuteční se
zasedání zastupitelů a v plánu stále zůstává i návštěva
Vinohradského divadla. Při hloubení základů pro novou
ČOV sice bylo naraženo na skálu, ale s tím si zhotovitel
poradil, bez ohlášení a téměř nepozorovaně proběhla
blesková oprava Senohrabské. Rozhodnutím předsedou
sněmovny došlo k definitivnímu udělení znaku a vlajky
Mirošovicím a pozor na zloděje – policie hlásí případ v
ulici Horní!
A více (psáno 25.9.2020):

▪
▪

Oprava křižovatky ulic Na Výsluní x K Jezeru
5. – 7.10.2020, omezení provozu
Na starém parkovišti U Aničky neparkovat 14. a
15.10.2020 – údržba

Volby do krajských zastupitelstev
metodika č. 2, hygienická opatření

–

Jak již víte, Mirošovic se týkají pouze volby krajské.
Volební lístky již byly rozneseny, všichni byste je měli
nalézt ve svých schránkách – v případě jejich nedoručení
či poškození (třeba déšť), bude dostatek lístků v den
voleb k dispozici ve volební místnosti. V modrých
doručovacích obálkách byl ještě přiložen speciální
informační leták se sdělením, jak volit v případě nařízené
karantény či při onemocnění Covid-19 a také jsou
popsána obecná hygienická opatření. Tedy jen volební
opakování:
Kdy: pátek 2. října 2020 1400 – 2200 hod.
sobota 3. října 2020 800 – 1400 hod.
❖ Kde: volební místnost na Obecním úřadě Mirošovice.
❖ Kdo: pouze státní občan ČR, který alespoň druhý den voleb
dosáhne 18 let a má trvalé bydliště v obci, která náleží do
územního obvodu kraje. Volič nemusí být trvale hlášen
v Mirošovicích. Občané odjinud mohou v těchto volbách
v naší obci volit, podobně Vám bude umožněno volit na
❖
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❖

❖

❖
❖

❖

voličský průkaz (na území Středočeského kraje) i jinde, než
v Mirošovicích.
Voličský průkaz: vydává obecní úřad dle místa trvalého
pobytu. Průkaz lze obdržet už jen osobně (do 30. září vždy
do 16.00 hodin).
Jak: pouze osobní účast. Upravený lístek (v prostoru za
plentou) vložíte do úřední obálky a před volební komisí
vhodíte do hlasovací urny. Volič může požádat obecní úřad
nebo v den voleb okrskovou komisi (OVK) za závažných
důvodů o to, aby mohl hlasovat mimo úřad do přenosné
urny. Nejde o voliče v karanténě!
S sebou: platný občanský průkaz či platný cestovní pas
k průkazu totožnosti a státního občanství ČR
COVID 19 – hygienická opatření:
dezinfekční prostředek na ruce bude
před volební místnosti i za plentou,
roušky s sebou (v případě potřeby
obdržíte jednorázovou ve volební
místnosti). Voliči, který odmítne použít
roušku, bude povoleno hlasování, ale
vystavuje se postihu na úseku ochrany
veřejného zdraví.. Rozestupy 1,5 – 2m
v místnosti i před ní.
COVID 19 - hlasování osob
v karanténě: zajišťují speciální komise
(zapisovatel a vojáci Armády ČR)
formou z auta drive-in (30.9.2020),
v pobytových zařízeních či do přenosné volební schránky
(2.-3.10.2020).

Veřejné zasedání zastupitelstva obce
V pondělí 5.10.200 od 1800 hodin se uskuteční 3. zasedání
zastupitelů obce, jehož hlavním bodem bude návrh usnesení
o vydání nového územního plánu obce Mirošovice. Tento již
spíše formální bod by měl konečně znamenat ukončení
neuvěřitelného 8-letého martyria. Po schválení usnesení
(nepodstatnými změnami upravený návrh ÚP z březnového
veřejného projednání) bude formou veřejné vyhlášky vydáno
opatření obecné povahy o ÚP a po 15 dnech nabyde nový ÚP
účinnosti. Odvolat se již nikdo nemůže.
Z navrhovaného programu zasedání:
• Návrh usnesení o vydání územního plánu Mirošovic
• Rozpočtové opatření 6/2020
• Návrh na schválení přijetí finančního příspěvku z rozpočtu
Středočeského kraje stavbu Cyklostezka Mirošovice –
Mnichovice kolem Božkovského jezírka
ve výši 640 003,- Kč
• Darovací smlouva – předání kanalizačního řadu v ulici Pod
Jiřím do majetku obce
• Výjimky z počtu žáků MŠ a ZŠ Mirošovice
• Odkup pozemků parc.č. 950/7 (56 m2), 957/2 (19 m2) a
957/3 (70 m2) – trasa nové cyklostezky

Projekty 2020 - 22. Cyklostezka zkolaudována,
údržba parkoviště U Aničky, odhalení základů
staré ČOV, rozsáhlá výsadba stromů
Cyklostezka do Mnichovic kolem Božkovského jezírka –

EXIT 21

31.8.2020 vydal Odbor dopravy v Říčanech kolaudační souhlas
a 3.9. jsme mohli společně otevřít tuto téměř 2km dlouhou a
2,5m širokou spojku opatřenou živičným povrchem.
Automobilový vjezd pro obsluhující zemědělskou techniku je
na stezku možný z obou stran přes uzamykatelné brány, klíče
obdrželi pouze vlastnicí pozemků a zástupci IZS. Dešťové vody
z povrchu stezky jsou svedeny na přilehlý terén nebo do
perforovaných drenáží. A vsak a odvodnění přilehlých plání by
mělo pomoci udržovat vláhu právě zasazeným 260 ks stromů
po obou stranách stezky (lípa, habr, javory).

Ve čtvrtek
3.9.2020
proběhlo na
dolním konci za
mostem přes D1
slavnostní otevření
této cesty pro pěší,
běžce a cyklisty
(a bruslaře a kočárky..)
a ve školní zahradě jsme
pak společně pokračovali
v tomto velmi příjemném setkání. Nutno poděkovat všem,
kteří se na opravdu povedeném odpoledni podíleli – od
zastupitelů (šéfkuchař p. Buriánek, výčepní p. Lerch a kulisáci
všichni Růžičkovi!) přes Baráčníky (Dj. Vojta Šelicha) a
maminky Čolkařky ke školním ředitelkám (paní Šachová a
Pilousová), které nám poskytly krásné prostředí.
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Oprava křižovatky ulic Na Výsluní x K Jezeru – zhotovitel
cyklostezky, společnost Swietelsky, provede ve dnech 5. –
7.10.2020 opravu propadlé vozovky v tomto místě. Přestože
k defektu došlo již v časech před realizací stavby, těžkými
nákladními a finišerskými vozy se propad zvětšil a tak bude
celá dotčená plocha odfrézována a nově zaasfaltována. V tyto
dny samozřejmě dojde k omezení provozu do škol, díky za
pochopení.
Parkoviště Park+Ride pod nádražím – přítomnosti zahradní
firmy, zajišťující výsadbu stromořadí na stezce, jsme využili
k zasazení 6 ks stromů na našem novém parkovišti na straně
směrem k dálnici, do obdélníků nad drážními kabely na
parkovací ploše byly zasety keřové břízy s podsázkou skalníku,
(který by měl vydržet vedra), pásy okolo plotů byly osázeny
popínavými a kvetoucími keři. Nová výsadba přibyla také
v lokalitě Na Hůře, u vodní nádrže, hřbitova a nádraží.
POZOR – ve dnech 14. a 15.10.2020 (středa, čtvrtek) bude na
starém parkovišti U Aničky probíhat čištění povrchu a
odtokových žlabů, vč. provedení revize stavu celé plochy.
Žádáme v tyto dny zde neparkovat, použijte nová místa pod
nádražím.
Intenzifikace ČOV a rozšíření V+K Na Vrchách a v Karlíně –
stavba začala přípravou pláně – kácení dřevin včetně
rizikových stromů proběhlo hladce (dřevo stále ještě
k volnému odebrání u kontejnerů, štěpka použita k rekultivaci
zbylé zeleně). Je hloubena stavební jáma pro novou část ČOV,
příprava pro betonáž a základovou desku.

nebyli k zastižení, informace jsme sbírali od dělníků
na stavbě. Provoz na Senohrabské však zůstal
bez přerušení, v neděli byl klid, od pondělí do úterý bylo
zaasfaltováno, po našem důrazném avízu i zalili spáry a
hotovo. Uf… Další rozjedeme po volbách.

Ulice Hubačovská – projekčně je připravena (živice, šíře 4,00
– 4,5m, výhybny, vsakovací žebra a drenáže, veřejné
osvětlení). Odbor dopravy v Říčanech již vydal kladné
stanovisko, teď už můžeme čekat na vypsání vhodných
podzimních dotačních programů (asi MMR). A to nám i skončí
na katastru poslední vlastnický převod. Kdyby se vše zadařilo,
realizace jaro 2021 je reálná.
Ale pozor – pokud Hubačovská nebo Za Dálnicí nelehne
popelem..! – v neděli 20.9. totiž dva Ukrajinci nechtěli sekat
ručně trávu na jednom pozemku v této lokalitě, tak ji zapálili
a utekli !? Oheň se rychle šířil na sousední objekty a jen díky
zásahu hasičů z Mnichovic a Říčan to neskončilo velkou
tragédií. Případ samozřejmě řeší policie, ale co si na nich, kdo
vezme. Další uf, co se to děje??

Výstavba kanalizačních a vodovodní řadů bude možná
zahájena ještě letos, se zhotovitelem a projektanty
připravujeme podmínky napojování cca 70 dotčených objektů.
Místní poplatek za zhodnocení stavebního pozemku možností
jeho připojení na inženýrské sítě bude schválen
zastupitelstvem formou nové obecně závazné vyhlášky.

Senohrabská „opravena“, Hubačovská
připravena, lesní cesty na začátku..
A ještě nezapomenout na zástupce ŘSD a jejich skákací hrad
(TIR!). Za sympatickou tečku pak považujeme i fakt, že se
podařilo protlačit do posledního zasedání krajského
zastupitelstva žádost o finanční příspěvek, která byla kladně
posouzena – 640 tis. Kč..

EXIT 21

Senohrabská, krajská III/3352 – jak již bylo zmíněno na našem
webu. Balkánsko – turecký systém, nějak to funguje..
Přes rok žádáme o opravy defektů, v srpnu konečně proběhla
jakási prohlídka, oranžové vyznačení děr a rozbitých úseků
(naštěstí deště šipky úplně nesmyly) a v pátek 10.9. najely
bez jakéhokoliv oznámení auta a fréza. Oblastní cestmistři

Lesní cesty – už se ani nechce o tom psát. Všichni vidíme stav
lesů, resp. co z nich zbylo. A s tím souvisí dřevaři poničené
lesní komunikace. I zde hledáme dotační možnosti. Ale díky
složitým byrokratickým nastavením se zase dočítáme, že není
lesní cesta jako cesta, jsou všemožné kategorie a napasovat
do nich právě tu naši poničenou - s lesním hospodářem Ing.
Pacovským připravujeme, uvidíme. Aspoň jsme zatím donutili
CETIN opravit, resp. zanořit zpět odhalený optický kabel
v lesní cestě do Senohrab.

