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EXIT 21

Různé – jednou větou



Všechny 3 nepojízdná vozidla (vraky) v obci byly odstraněny
Vjezd autem na polní „historickou cestu“ do lokality Na
Oblouku je zakázané, navíc nerozumné a tedy pomatené
(asfalt je úzký, trasa delší..?!)

Slovo zastupitelů





Jsme v polovině funkčního období, mnoho bylo
vykonáno a hodně práce je ještě před námi. Jistě spolu s
námi vnímáte, že v obecním zastupitelstvu pracujeme
v dosti silné negativistické atmosféře, která je
způsobena osobní nevraživostí p. Jedličky. Je to
viditelné jak z jeho tištěného Zpravodaje, tak z jeho
celkového chování a komunikace.

Zimní počasí přeje výletům na běžkách v blízkém okolí – viz
„Ladovská zima“ na našich webových stránkách
I nadále nám hlaste svá telefonní čísla do databanky SMS
mirošovického Infokanálu!
Na začátku ledna někdo zanechal na úřadě černé pletené
prstové rukavice – k vyzvednutí!
„Nenávist, neznalost, zásadní nedůvěra, to je
psychický svět komunismu a hloupých – lékařská
diagnóza by řekla, že je to patologický
negativismus“
(Karel Čapek)
„Měl jsem strach o tento národ, ale teď mám
strach z tohoto národa“
(Eugen Brikcius)



František Ringhoffer by se letos dožil 200 let – více informací
v příštím Exitu

S pozdravem MUDr. Tomáš Zvěřina, starosta
obce Mirošovice

ZDRAVÉ A EFEKTIVNÍ HUBNUTÍ

Prodej lososovitých ryb u Štičího rybníka

Poradenství zdarma!

Po telefonické domluvě s porybnou Janou na tel: 777 191 233 je možné
objednat libovolné množství Sivena alpského, nebo Pstruha duhového.
Objednávku je nutné uskutečnit vždy do pátku do 16:00 hod. Odběr
objednaných ryb pak bude následující sobotu od 13:30 do 15:30 hod.

Na základě stravovacího plánu Vám
pomohu dosáhnout trvalých výsledků v
hubnutí, tvarování postavy či zlepšení
kondice a energie v průběhu dne.
Kontaktujte mě kdykoliv na
tel.: 602 811 244 nebo na
http://www.hubnete.cz/hruskovapetra

Cena ryb je 159,- Kč/Kg.
Tuto možnost můžete využít
každou sobotu po dobu zámrzu
Štičího rybníka.
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Pro normálně uvažujícího občana je obtížné pochopit
jednání člověka, který se nechá zvolit za program, který
pak bojkotuje, nepomáhá plnit, vše napadá a
uskutečněné akce dokonce až kriminalizuje. Jeho vášní
je kritika naprosto všeho, co bylo vykonáno, či co se
připravuje. Obsahem jsou pak povrchní, manipulativní
argumenty, demagogická zjednodušování, až po pusté
výmysly, pomlouvání jména Mirošovic u sousedních obcí
a rozesílání smyšlených podnětů na úřady a instituce... –
a naopak žádná konkrétní řešení a ochota pracovat.
To vše dnes přerůstá do podoby patologické nenávisti
a urážek vůči práci jednotlivých zastupitelů a starosty.
Jen člověk, který je neznalý, nikdy nic nevymyslel,
nezpracoval jediný projekt, nezažil dlouhou cestu
složitého vyjednávání, věcné a odborné spolupráce,
nutných
kompromisů,
bojů
při
schvalování,
byrokratických překážek či absolvování množství
finančních kontrol a auditů - takový se zpravidla rád
uchyluje k povrchní a jalové kritice.
Zásadně nehodláme s těmito výmysly polemizovat,
vysvětlovat a uvádět je na pravdivou podstatu, to
bychom nedělali nic jiného a možná i v tom je jeho
úmysl.
Vážení spoluobčané, přestože pracovat v takové
atmosféře není příjemné a urážky se nás osobně i členů
rodiny dotýkají, věřte, že se nenecháme otrávit
a rozeštvat. Dali jste nám důvěru, které si velmi
považujeme. Proto jsme odhodlání se povznést nad
všechny projevy této lidské malosti a zloby. Budeme dál
pracovat tak, jak jsme Vám slíbili a k tomu i nadále
počítáme s Vaší součinností.

Odpadové hospodářství v roce 2017,
harmonogramy svozů
Jak již bylo uvedeno v minulém Exitu 12/2016 –
v říčanské pobočce společnosti Marius Pedersen,
zajišťující téměř kompletní odpadové hospodářství
v naší obci, došlo před koncem roku ke změnám v jejím
vedení a následně i v organizaci práce směrem k obcím ve smyslu hesla „pořádek dělá přátele“. Hlavním
výstupem je zřízení fungujícího call centra
(tel. 739 682 634), které je v provozu ve všední dny od
8.00 – 16.00 hodin.
Na toto číslo volejte, když Vám např.:
 nevyvezou popelnici
 když bude poškozena (pokud nádobu poničíte
vlastní vinou (např. žhavý popel), musíte ji uhradit120 l stojí 900,-Kč, 240 l je za 1150,- Kč
 když dojde k jejímu odcizení (pozor – bude
požadován doklad od Policie ČR o nahlášení
krádeže). Také se nejprve podívejte, zda nebyla
ponechána kousek vedle nebo na začátku ulice - tato
situace může nastat v zimním období
 pakliže byla popelnice poškozena obsluhující
posádkou nebo pokud třeba spadne do svozového
vozu, najdete ve schránce nebo na nádobě lísteček
s touto informací a telefonním číslem pro domluvu
o obdržení nové nádoby. Každá reklamace bude
vyřizována individuálně
 při poničení či odcizení zakoupené známky (pozor je to cenina jako každá jiná)
 pokud by došlo k poškození majetku – opět musí být
zaznamenáno protokolem o nehodě
 řešení stížnosti na chování zaměstnanců
Teprve, když se Vám nepodaří kontaktovat call centrum
nebo si budete myslet, že věc nebyla správně vyřízena,
volejte, prosím, obecní úřad. Na úřadě bude i nadále
probíhat výměna nádoby v rámci žádosti o změnu jejího
objemu.
Dále:
- jak již bylo avizováno, v únoru už nebudou
akceptovány známky 2016, popelnice nebude
vyprázdněna
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zákonná a vyhlášková povinnost úhrady poplatku za
likvidaci komunálního odpadu (rodinné domy, chaty,
firmy)
nádoby neodklízejte, dokud v obci svoz neproběhl,
může být o 1-2 dny posunut. V případě většího
přívalu sněhu dovezte popelnici na spolehlivě
přístupná místa

o směsný velkoobjemový odpad: 1x za 3 měsíce
(březen, červen, září, prosinec)
o nebezpečný odpad: 2x za rok (červen, prosinec),
drobný elektroodpad celoročně u obecního úřadu –
box před vchodem nebo malá zelená popelnice u
kontejnerů

Rozpis svozů 2017
Komunál - čtvrtky, černé popelnice
Měsíc

Svoz
14-denní

Svoz
měsíční

leden

12., 26.

26.

únor

9., 23.

23.

březen

9., 23.

23.

duben

6., 20.

20.

květen

4., 18.

18.

červen

1., 15., 29.

1., 29.

červenec

13., 27.

27.

srpen

10., 24.

24.

září

7., 21.

21.

říjen

5., 19.

19.

listopad

2., 16., 30.

16.

prosinec

14., 28.

14.

Bioodpad - středy, hnědé popelnice, od března
březen

22..

duben

5., 19., 26.

květen

3., 10., 17., 24., 31.

červen

7., 14., 21., 28.

červenec

5., 12., 19., 26.

srpen

2., 9., 16., 23., 30.

září

6., 13., 20., 27.

říjen

4., 11., 18., 25.

listopad

1., 8., 15., 22., 29.

prosinec

13.

Další druhy odpadu v obci:
o Separovaný odpad - kontejnery 1100 l pro plast,
papír, sklo, kartony, drobné kovy, oleje a textil
rozmístěné na čtyřech sběrných místech v obci:
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Zavřený most přes I/3 – blíží se demolice?
Pražská společnost „Ateliér projektování inženýrských
služeb“ předložila obci projektovou dokumentaci (PD)
pro odstranění stavby (investor Středočeský kraj - SK) –
mostního objektu přes silnici I/3. Obec Mirošovice
samozřejmě souhlasí, nabádá k co největšímu úsilí a
zároveň mimo jiné apeluje na nutnost (povinnost) sladit
časově demolici s následnou realizací nového mostu.
Není možné, aby proběhlo odstranění mostu bez
kontinuálně navazující nové stavby – na tu jsme však
zatím PD neobdrželi..!?
Tak jsme alespoň docílili administrativní a už i praktické
přesunutí dopravních značek „Začátek“ a „Konec“ obce“
až za hřbitov (to zase bylo nutné kvůli možnosti
zbudování chodníku na novém mostě – ten musí být
součásti území obce).

EXIT 21

„Mirošovice v divadle“
Divadlo bez zábradlí – čtvrtek 9. března
od 19.00 hodin „Drobečky z perníku“
Je to tu – začínáme už 11. sezónu našich společných
divadelních výletů! Tentokrát vyrazíme na dojemnou
komedii inspirovanou skutečným příběhem zpěvačky a
její dcery. V hlavní roli uvidíme paní Simonu Stašovou,
která za tento svůj výkon obdržela cenu Thalie. Dále se
nám představí A. Daňková, E. Čekan, Č. Gebouský aj.
Režie Milan Schejbal. Motto příběhu – „život plný lásky a
smíchu - přes slzy..“
Organizace: Zájemci si vyberou (4. – 6. ř.) a zakoupí lístek
na obecním úřadě. Cena činí 350,- Kč.
Program čtvrtek 9. března
 17.20 – 17.25
 17.30 – 18.15

o chatové oblasti, hřbitov: kontejnery celoročně, svoz
1 -2x týdně (úterý, pátek), v zimě 1 x za 14 dní
o železný odpad: nepřetržitě po celý rok lze odvést
před areál pod mostem (Karlín), případně na zavolání
zdarma odvoz zajistíme. Předávat pouze železné věci

Zimní údržba
komunikací

chodníků

a

 19.00 – 21.40
 22.00 – 22.30

Adresa: Divadlo Bez zábradlí, Jungmannova 31, Praha 1,
tel. 224 494 604 www.divadlobezzabradli.cz

místních

Letošní zimní počasí probíhá velmi povedeně. Dle škály
pro povodně se prý jedná o zimu 10-20 letou. A to nejen
množstvím sněhu, ale i panujícími přetrvávajícími mrazy.
A proto je skvělé konstatovat, že se nám ji zatím daří
slušně zvládat - velké uznání a poděkování tak patří
naším pánům z pracovní čety, kteří od časného rána jezdí
po obci a odklízejí sníh z ulic a chodníků nebo je
opakovaně posypávají. Na nejvíce kritická místa byly
rozmístěny popelnice se štěrkem. Aby výsledek jejich
snažení byl ještě lepší, žádají, aby auta parkovala na
chodnících i v ulicích co nejméně! Zároveň vyzývají ke
spolupráci - v případě, že některé místa jsou třeba ještě
lépe ošetřit, neváhejte volat přímo p. Dobrého (tel.
725 860 963) nebo obecní úřad. A velmi nás těší a
povzbuzuje množství děkovných mailů za tuto nyní stále
se opakující činnost.

- sraz před Obecním úřadem
Mirošovice
- odjezd a společná cesta
autobusem do divadla
- divadelní představení
- odjezd po ukončení, návrat do
Mirošovic

Obchod v obci
Přestože práce na projektu víceúčelového domu Hlavní
5 pokračují (a s prodejem potravin či smíšeného zboží je
zde počítáno), zatím se jedná o plány do cca 2 - letého
budoucna. Proto informace o přerušení prodeje v ulici
K Nádraží není vůbec vhodná. Dle sdělení vlastníka
objektu, p. Veselého, zde dochází k organizačním
změnám a prodejna by mohla být ještě v únoru
otevřena. Tak uvidíme.

Obec Mirošovice se zúčastnila aukce a
koupila si (svůj) les!
Titulek s trochou nadsázky, ale opět doklad smutné
státní absurdity – po listopadové revoluci měly být
převedeny všechny státní lesy v katastrech obcí do jejich
vlastnictví.
Díky byrokratickým chybám se tak nestalo, některé
zůstaly ve spoluvlastnictví s Českou republikou, která se
však o ně nestará. Místo toho, aby tedy byly tyto
většinou ideální poloviny převedeny zdarma obcím, musí
obce podstoupit veřejná výběrová řízení a o tyto části
soutěžit, přestože je po celou dobu 27 let obhospodařuje
(stromy nejsou v terénu označeny).
A tak jsme o druhou ideální polovinu lesa o velikosti 1951
m2, nacházející se u hranice s obcí Senohraby, svedli
v místnosti Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových aukční souboj s 2 dalšími zájemci - a uspěli
(11 042,- Kč)!

