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Pozvánka ke slavnostnímu vítání občánků

Vážení rodiče, dovolujeme si Vás a Vaše děťátko pozvat
na slavnostní vítání občánků, které se koná
ve čtvrtek 15. 2. 2018 v 17:00 hod
v Restauraci U Císaře v Mirošovicích
Celou akci zaštiťují:
Sdružená obec baráčníků Mirošovice
Obecní úřad Mirošovice
Prosím, potvrďte svou účast na email:
tselichova@gmail.com

Poděkování voličům v Mirošovicích
Jak tomu v Mirošovicích bývá i na druhé kolo volby prezidenta
České republiky byla tradičně vysoká volební účast (76,72%), za
což všem zúčastněným voličům děkujeme. Zároveň se jako
vždy, volilo s úsměvem na rtu, jak dokumentují fotografie
našich pravidelných voličů manželů Kulhánkových.
Zapisovatel volební komise: Ing. Radek Lhocký

Spolehlivé revize elektroinstalací RD,
bytů a provozoven.

Vážení spoluobčané,

1. kolo

tak je to za námi – supervolební leden skončil. Máme
staronového prezidenta, i když Mirošovice, stejně jako
Praha a Středočeský kraj, volily jinak. Některých scén,
jako třeba ta príma show na Primě, jsme ale opravdu
mohli býti ušetřeni. O to více se můžeme věnovat našim
akcím - začalo odbahňování nádrže U Zvoničky, říčanský
odbor dopravy zahájil stavební řízení u mostu na
Senohraby, odevzdali jsme dotační žádost na IV. etapu
výstavby chodníků. Marius Pedersen rozmístil větší
zelené zvony na sklo a ohlásil termíny svozových dní
(např. budou bio úterky). S našimi baráčníky
připravujeme, resp. obnovujeme, tradici vítání nových
mirošovických občánků – děti narozené v loňském roce
2017 přivítáme v Restauraci U Císaře, před kterou se
díky teplému počasí téměř podařilo dokončit instalaci
nového dopravního značení. A více.. (psáno 28.1.2018):

číslo

kandidát

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Ing. Mirek Topolánek
Mgr. Michal Horáček, Ph.D.
Mgr. Pavel Fischer
RNDr. Jiří Hynek
Mgr. Petr Hannig
Ing. Vratislav Kulhánek
Ing. Miloš Zeman
MUDr. Bc. Marek Hilšer, Ph.D.
prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc.
celkem

Profesionální měření a revize hromosvodů. Revize
spotřebičů a ručního nářadí.

 V Mirošovicích zvítězil v obou kolech Jiří Drahoš,
volební účast byla vysoká – pokaždé přes 70%

Revize "Chytrých elektroinstalací"
Máme bohaté zkušenosti s inteligentními instalacemi v
průmyslových objektech i domácnostech

 Odpadové hospodářství v obci – první svoz bioodpadu
v úterý 17.4.

Firmám nabízíme dlouhodobou spolupráci za zvýhodněných
podmínek

 Demolice mostu na Senohraby až po vydání
stavebního povolení na nový - stavební řízení začalo

Měření provádíme přístrojem Metrel 3152, který je špičkový
profesionální multifunkční přístroj pro provádění revizí
elektrických instalací s dotykovým displejem.

Jiří Lerch
www.revize-ez.cz
TEL: 602 589 710
E-mail:
lerch@revize-ez.cz
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 1. novodobý ročník vítání mirošovických občánků
proběhne ve čtvrtek 15.2. od 17 hodin U Císaře
 Dle roční zprávy o činnosti zlikvidovali myslivci v naší
honitbě 36 divokých prasat

Volby prezidenta ČR – mirošovické
výsledky
Ve stálém volebním seznamu registrujeme již 903 voličů
(to jsou obyvatelé nad 18 let s bydlištěm v obci),
voličských průkazů jsme vydali za obě kola celkem 52,
k nám naopak přijelo odvolit 29 návštěvníků. Volební
účast byla jako v celé republice vysoká, v prvním kole
71,76%, ve druhém dokonce 76,72%. V obou kolech
zvítězil v Mirošovicích Jiří Drahoš před Milošem
Zemanem, další umístění a procentuální zisky
v tabulkách:

počet
hlasů

47
79
58
14
2
3
152
60
225
640

%

7,34
12,34
9,06
2,19
0,31
0,47
23,75
9,38
35,16
100,00

2. kolo
číslo

kandidát

7
9

Ing. Miloš Zeman
prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc.
celkem

počet
hlasů

245
443
688

%

35,61
64,39
100,00

Odpadové hospodářství v roce 2018,
harmonogramy svozů - bio bude v úterý!
Jak bylo uvedeno v minulém Exitu 12/2017 – téměř celé
odpadové hospodářství v naší obci zajišťuje říčanská
pobočka dánské nadnárodní společnosti Marius
Pedersen. Telefonní číslo na jejich call centrum pro
zodpovězení dotazů a řešení případných reklamací je
739 682 634 (v provozu jen ve všední dny od 8.00 –
16.00 hodin). Na toto číslo tedy 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 – je 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 nyní v zimním období
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pakliže byla popelnice poškozena obsluhující posádkou
nebo pokud třeba spadne do svozového vozu, měli byste
najít 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 2017, popelnice nebude vyprázdněna
- 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

Rozpis svozů 2018
Komunál - čtvrtky, černé popelnice
měsíc

svoz 14-denní

svoz měsíční

leden

11., 25.

25.

únor

8., 22.

22.

březen

8., 22.

22.

duben

5., 19.

19.

květen

3., 17., 31.

17.

červen

14., 28.

14.

červenec

12., 26.

12.

srpen

9., 23.

9.

září

6., 20.

6.

říjen

4., 18.

4.

listopad

1., 15., 29.

1., 29.

prosinec

13., 27.

27.

Bioodpad - úterý, hnědé popelnice, od dubna do listopadu
duben

17., 24.

květen

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

červen

5., 12., 19., 26.

červenec

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

srpen

7., 14., 21., 28.

září

4., 11., 18.

říjen

2., 16., 30.

listopad

13.

Další druhy odpadů v obci:
Separovaný odpad - kontejnery 1100 l pro plast, papír, sklo,
kartony, drobné kovy, oleje a textil rozmístěné na čtyřech
sběrných místech v obci:
1.

plasty

žlutý k.

2x týdně
(pondělí,
čtvrtek)

OÚ, Nádraží,
Karlín,
Senohrabská

2.

papír

modrý k.

1x týdně
(středa)

OÚ, Nádraží,
Karlín,
Senohrabská

3.

sklo

zelený
zvon

1x měsíčně
(středa)

OÚ, Nádraží,
Karlín,
Senohrabská

4.

kartony

černý k.

1x měsíčně
(pondělí)

OÚ, Nádraží

bílý k.

1x za 14 dní

OÚ, Karlín

oleje
oranžová
z domácností popelnice

dle potřeby na zavolání

Karlín

šedá
popelnice

1x měsíčně
(čtvrtek)

OÚ, Karlín

5. textil, hračky
6.

7. drobné kovy
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Z projektů 2018-22. Začalo odbahňování
nádrže, nový most na Senohraby snad letos

Vítání občánků v Mirošovicích – obnova
tradice. V roce 2017 se narodilo 12 dětí

Vodní nádrž U Zvoničky, revitalizace – Vodoprávní úřad
v Říčanech nám zaslal pravomocné stavební povolení a byla
tak zahájena akce letošní zimy. Kromě odbahnění tohoto
vodního díla (tzv. obtočná nádrž je napájena Kunickým
potokem) a zvýšení retenční kapacity dojde ke stavebním
úpravám břehů (nová gabionová opěrná zeď na východní
straně, obnova původní severní zdi a kamenné rovnaniny) a
rekonstrukci požeráku a vtokového objektu. Zhotovitelem se
ve výběrovém řízení stala příbramská firma Šindler s.r.o.
s nejnižší nabídkou 1,3 mil. Kč. Termín cca konec března. Poté
bude dokončena mlatová cesta od nové lávky přes Kunický
potok k mostku U Zvoničky s instalací mobiliáře a výsadbou
zeleně. Celý tento dolní prostor centrální části obce tak bude
propojen s horním parkem U Zvoničky, kde v proluce mezi
cestičkami počítáme s vybudováním hřiště na pétanque.

Vážení rodiče, dovolujeme si Vás a Vaše děťátko pozvat na
slavnostní vítání občánků, které se koná ve čtvrtek 15. 2.
2018 v 17.00 hodin v Restauraci U Císaře v Mirošovicích.
Prosím, potvrďte svou účast na email tselichova@gmail.com
Oficiální pozvánku obdrží rodiny v tomto týdnu přímo do
schránky.
Brzy na viděnou!
Za mirošovickou Obec baráčníků Tereza Šelichová
Již na podzim loňského roku proběhly první schůzky a padaly
nápady na opětovné zavedení akce vítání nových občánků
v Mirošovicích. Už klidnější únorové datum je k tomuto účelu
vhodné a pro maminky a děti je připraven společný krátký
program (obec, škola, baráčníci) a také dárkové pozornosti.

Různé – jednou větou


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
o chatové oblasti + hřbitov: kontejnery celoročně, svoz 1 x
týdně (pátek)
o železný odpad: nepřetržitě po celý rok lze odvést před
areál pod mostem (Karlín), případně na zavolání zdarma
odvoz zajistíme. Předávat pouze železné věci
Z reportu Marius Pedersen - výměna kontejnerů na sklo za
zvony
Důvodem jsou trvale odevzdávané nevhodné materiály a také
špatná kvalita čistoty „skla“, kdy takové „sklo“ od nás nechtějí
koncoví odběratelé přebírat. A ze střepů jde už jen velmi
obtížně a velmi draze vytřídit nevhodný odpad.

Z tohoto důvodu jsme se rozhodli zavést i na Říčansku zvony –
třeba v Říčanech však již tyto nádoby fungují několik let. Jejich
hlavní výhodou je omezená velikost vhozu, která neumožňuje
do nádoby vhodit např. záchodovou mísu, autosklo, drátosklo,
luxfery aj. Zvon má zvětšený otvor i na 5 l sklenice a průřez na
tabulové sklo, čili veškeré vhodné sklo do nádoby vložit lze – je
to několik let ověřená praxe. Další výhodou zvonu na sklo je
jeho životnost – naplněný kontejner někdy nešlo ani
výklopníkem svozového vozu zvednout nebo se vylomily kolečka
pod náporem váhy. Zvony (ještě navíc větší o 400 l) se
vysypávají jinou technikou – auto s rukou, která má mnohem
vyšší nosnost, tedy tento problém odpadá, stejně tak nádoba
nemá kolečka, „sedí“ na zemi. Pokud bychom v obcích nechali
1100 l plastové kontejnery na sklo, muselo by se za tento odpad
začít opět více platit.
Ing. Petra Javůrková, zástupce MP, pobočka Říčany



Pondělní právní poradna zdarma na úřadě pokračuje –
v únoru 12.2 a 26.2. od 16-17 hodin, připravena je
advokátka Mgr. Mára Paurová, 608 806 360,
office@akmp.cz, www.akmp.cz
Ještě více využívejte sáčky a koše na psí exkrementy.
Děkuje obec i pejskové

Bezpečné a bezbariérové chodníky IV. etapa,
křižovatka I/3 a II/508 – žádost podána.
Přesně ve vypsaném termínu do 11.1. jsme
odevzdali kompletní žádost o poskytnutí
příspěvku z rozpočtu SFDI pro rok 2018 na dokončení
výstavby chodníků při krajských komunikacích v Mirošovicích. V případě úspěchu
počítáme s realizací ještě letos na podzim (od ulice Rybníku k ul. Na Stráni).
Parkoviště P+R – obec Mirošovice podepsala kupní smlouvu
na pozemek parc.č. 961/2 (nyní probíhá vklad na KN) pro účely
 Hlaste nám případné změny Vašich telefonních čísel do
výstavby záchytného parkoviště. Následovat tedy bude
obecní SMS databáze
příprava projektu a dotační žádosti z evropského program
IROP, podprogram ITI a také v této věci zahajujeme intenzívní
 Pochvala od distributorů volebních lístků – velká většina
jednání se Středočeským krajem
domů má viditelná čp. a také schránku!
 V příštím čísle zpráva o činnosti myslivců a aktuální
Intenzifikace ČOV a rozšíření vodovodní a kanalizační sítě
kontakty
(lokality Na Vrchách, Karlín) – společnost RECPROJEKT,

Celý tento rok Vás budou doprovázet pranostiky ze
zastupující obec Mirošovice, podala na SÚ do Mnichovic
staročeského kalendáře.
žádost o vydání územního rozhodnutí – bylo zahájeno územní
řízení.
Most přes I/3 na Senohraby – KSÚS Středočeského kraje
zažádala o vydání stavebního povolení na stavbu nového
mostu přes silnici I/3 na Benešov a ČB a Odbor dopravy při MÚ
Říčany oznámil zahájení stavebního řízení. Vše tedy snad
směřuje k definitivnímu pozitivnímu rozuzlení, že odstranění
starého mostu proběhne 2-3/2018, stavba nového pak 410/2018.

„V lednu mráz – těší nás,
v lednu voda – věčná škoda.“
„Nesmíme dělat rozdílu mezi politikou a mravností.
Jaké má kdo mravy, takovou dělá politiku.“
(Tomáš Garrigue Masaryk)
S pozdravem MUDr. Tomáš Zvěřina, starosta obce Mirošovice

