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EXIT 21

Různé – jednou větou








Ladovské vepřové hody v areálu velkopopovického
pivovaru – sobota 3. 3. 2018 od 9 - 15 hodin
Mirošovice v divadle na hvězdném triu

Opět jsme obdrželi zprávu o šokující deviantní
činnosti na našem hřbitově – odlupování fotografií
zemřelých z obelisků hrobů. Již nahlášeno policii
Kampaň „Vlajka pro Tibet“ – 10. března opět zavlaje
tibetská vlajka na našem úřadě
Děkujeme za finanční dary pro zaběhlé pejsky a náš
kotec – dámy V. Vaňousová a A.M. Paurová
Akce Čistý LK – neděle 15.4, pochod Krajinou BR sobota 21.4. Podrobnosti příště
„V únoru sníh a led – v létě nanesou včely med.“
(lidová pranostika)
„Můžete mi někdo říct, co se děje? Ne, nevěřím…“
(Ester Ledecká)
S pozdravem MUDr. Tomáš Zvěřina, starosta obce
Mirošovice

Velikonoční hody v restauraci u Hřiště
Poslední březnový víkend 31.3. – 2.4.2018 se budou
v restauraci u Hřiště pořádat velikonoční hody.
Servírovat se budou tradiční velikonoční pokrmy
připravené z jehněčího, rybího a králičího masa.

Restaurace Na Propasti

Vážení spoluobčané,
70 a 2. To jsou hlavní čísla února 2018. A do našeho
mirošovického EXITu 21 lze zařadit ještě čísla 60 i 30.
Sedmdesátka je jasná – tolik let právě dnes uplynulo od
komunistického puče, od nastolení politického teroru a
morálního úpadku, ze kterého se naše republika nejen,
že nikdy nevzpamatuje, ale asi ani nepoučí. Toto tragické
výročí však přebíjí skvělá olympijská dvojka – 2x
fenomenální zlatě dokonalá Ester. Šedesátka pak
znamená, že cca tolik let uplynulo od zbudování vodní
nádrže U Zvoničky, tak dlouho nebyla také čištěna (mj.
nádrž je 60 m dlouhá). No a po 30 letech se podařilo
obnovit jednu pěknou tradici „Vítání občánků“. A více..
(psáno 25.2.2018):
 Společně do Divadla U Hasičů zavítáme v pondělí
5. března
 Veřejné zasedání zastupitelů se koná v úterý
13. března od 18.00 hodin
 Svoz velkoobjemového odpadu proběhne o víkendu
16. a 17. března
 Na Josefa 19. března roztopí silničáři obalovny,
pokračovat bude rekonstrukce ulice Hlavní
 Občánky 2017 jsme přivítali, nyní s baráčníky do
Litoměřic 7. dubna
 GDPR – ochrana osobních údajů podle Evropy

(Stříbrná Skalice, Hradec 26, 28163)

Zasedání zastupitelstva obce

Pořádá v sobotu 17.3.2018 od 20:00 hod vítání jara
s koncertem skupiny LUCIE REVIVAL

Na úterý 13. 3. 2018 od 18:00 hodin je naplánováno
první letošní veřejné zasedání zastupitelů.

Další koncert bude v pátek 30.3.2018 od 20:00 hod, hrát
bude skupina HitFakers
Velikonoční hody budou o víkendu 31.3. – 2.4.2018
Vzhledem k omezenému počtu míst v obou zařízeních je
na hody rezervace nutná na tel: 739 015 347
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Z programu:
 Rozpočtové opatření 1/2018
 Projekty 2018/19, výhled
na roky 2019-22
 Koupě a prodeje
pozemků
 Nová mirošovická
ulice „Na Hůře“
 Nájemní smlouvy,
smlouvy o služebnosti,
spolupráce s obcí Senohraby
 Různé

Sediment (=bahno z nádrže) odvezen, nová
zeď roste, počasí ale nepřeje. Obec se stala
vlastníkem pozemku pro záchytné parkoviště
P+R u nádraží
Vodní nádrž U Zvoničky, revitalizace centra obce –
příroda si s námi hraje. Když jsme pro fázi odbahňování
potřebovali mráz a pevnou půdu, přišel extrémně teplý
leden. Nyní se staví zeď, pokládá dlažba a betonuje – a
začaly třeskuté mrazy – uvidíme tedy, co bude zhotovitel
schopen vykonávat.

Nicméně
podoba
nových
břehů
s malým
„poloostrovem“ se rýsuje, štěrkové podkladové vrstvy
pro vjezd do nádrže a na cestičce mezi potokem a nádrží
už také zůstanou. Po úpravách velkou část vhodného
odtěženého a živičně velmi bohatého sedimentu
vrátíme pro terénní okolní zásahy včetně parku
U Zvoničky nebo současné proluky po odstranění domu
čp. 5 a také jako materiál k zalesňování
nebo výsadbám trávníků.
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Parkoviště P+R – pozemek parc.č. 961/2 o rozloze 1901
m2 je náš! Dle dotačních podmínek IROP (Integrovaný
regionální operační program) začínáme s přípravou
projektové dokumentace pro společné územní a
stavební řízení a čekáme na oznámení termínu výzvy, zda
se podaří podat žádost ještě letos. Zatím budeme
vyjímat pozemek ze ZPF a také s Českými drahami řešíme
napojení nádražní budovy na obecní kanalizační řad..
Cyklostezka
Mirošovice
- Mnichovice kolem
Božkovského jezírka – společný projekt s Mnichovicemi
a koordinace s DSO Ladův kraj. Stávající hliněná polní
cesta (cyklotrasa č. 0020) mezi Mirošovicemi a
Mnichovicemi je již geodeticky zaměřena a byl zhotoven
mapový podklad pro následné projekční práce.
Z majetkového eleborátu vyplynuly očekávané závěry,
že stezka nevede jen ve své katastrální trase, čeká nás
tedy její „narovnání“ nebo složitější varianta
s uzavíráním smluv o zřízení služebností.
Intenzifikace ČOV a rozšíření vodovodní a kanalizační sítě
(lokality Na Vrchách, Karlín) – SÚ Mnichovice vydal
začátkem února územní rozhodnutí (ČOV pro 1900 EO),
vodovodní řad celkem 1630 m, tlaková kanalizace 1083
m, gravitační 696 m. Dále tedy bude pokračovat
projekční a inženýrská činnost na zajištění stavebního
povolení a samozřejmě intenzívní mapování a hlídání
všech vhodných dotačních možností a výzev (Kraj, MZe,
SFŹP, aj.).
Most přes I/3 na Senohraby – aktuální informace
z Odboru dopravy v Říčanech – vydání stavebního
povolení se blíží, z KSÚS - Středočeský kraj vybírá
zhotovitele. Také obě instituce potvrdily, že březnové
pokračování rekonstrukce II/508, náš úsek Hlavní, není
nijak ohroženo.
ŘSD - modernizace dálnice D1 (most na Mnichovice),
oprava nájezdů a sjezdů z I/3 do Mirošovic („brejle“),
most 024 na Božkov – zde dostáváme informace, že
vlastně nevíme.. Kácení stromů sice probíhá (a my
připravujeme půdu pro náhradní výsadbu pod dálnicí),
ale termín u žádné akce nikdo zatím konkrétní, ale ani
orientační, nesdělil. Tak uvidíme, čekáme.

Odpadový víkend 16. a 17. března –
velkoobjemový odpad
První letošní sběr velkoobjemového odpadu bude
v areálu pod mostem v Karlíně. Nebezpečný odpad bude
až v červnu.
Dodržte sběrný čas v pátek a sobotu! Zdarma lze
odevzdat v: pátek 16.3. 15.00 - 18.00 hodin
sobota 17.3. 9.00 - 12.00 hodin
Velkoobjemový odpad - nábytek, koberce, matrace,
kamna, kola, saně, boby... apod.
Drobný elektroodpad - po celý rok sběrný box před
vchodem do obecního úřadu nebo zelená popelnice u
ordinace lékaře.
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„Mirošovice v divadle“

Vítání mirošovických občánků v Mirošovicích.

Divadlo U Hasičů – pondělí 5. března v 19.00
hodin, „Nebyla to pátá, byla to devátá“
Zahajujeme další divadelní sezónu, v tomto uměleckém
stánku jsme už dlouho nebyli. Podařilo se zajistit
vstupenky na komedii o dvou dílech, režírovanou panem
Jiřím Menzelem, který v těchto dnech oslavil 80 let!
Uvidíme R. Hrušínského, J. Švandovou a J. Cardu. Motto
příběhu? - „manželský trojúhelník s řešením vskutku
originálním..“
Organizace: zájemci si mohou zakoupit lístek (2.- 4. ř.) na
obecním úřadě. Cena činí 300,- Kč.
Program pondělí 5. března





17.20 – 17.25 - sraz před Obecním úřadem Mirošovice
17.30 – 18.15 - odjezd a společná cesta busem do divadla
19.00 – 21.30 - divadelní představení
21.45 – 22.15 - odjezd po ukončení, návrat do Mirošovic

Adresa: Divadlo U Hasičů, Římská 45, Praha 2, tel.
222 516 910, www.divadlouhasiců.net

GDPR – General Data Protection Regulation

Restaurace U Císaře se stala 15. února historickým
místem, kde jsme při obnově této tradice mohli společně
s mirošovickými baráčníky přivítat do života 8 (z
celkových 10) miminek, narozených v naší obci v roce
2017. Celé slavnostní odpoledne se velmi povedlo,
organizace pod vedením paní Terezy Šelichové klapla na
jedničku. Dětem přejeme, ať je jejich život pestrý a
dlouhý, rodičům pak hodně radosti a hrdosti.

Baráčníci zvou na výlet na Zahradu Čech do
Litoměřic
Sdružená Obec Baráčníků Mirošovice Vás srdečně zve na
autobusový zájezd na výstavu Tržnice Zahrady Čech 2018
v Litoměřicích v sobotu 7.4.2018. Odjezd od autobusové
zastávky (u prodejny potravin) v 8.00, návrat mezi 15 16.00. Vstupné na výstavu činí 90 Kč dospělý, 70 Kč
senioři, bus je plně hrazen z rozpočtového příspěvku obce
Mirošovice.
Přihlášky podávejte telefonicky nebo emailem:
Tereza Šelichová, tel. 728 550 662,
email tselichova@gmail.com.
Těšíme se na Vás, další informace a ještě více o
pořádaných akcích naleznete na:
https://www.facebook.com/obecbaracnikumirosovice/
Za mirošovickou Obec baráčníků Tereza Šelichová

V pátek 25. května 2018 nabude účinnosti tzv. GDPR,
tedy evropské nařízení o ochraně fyzických osob
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném
pohybu těchto údajů, které se bude týkat nejen všech
orgánů veřejné moci (to jsou i obce), ale i mateřských a
základních škol, dále třeba nemocnic apod.. Tato
obrovská a nákladná byrokratická zátěž tohoto složitého
předpisu, jehož výklad ale není stále ustálen ani
v Evropské komisi, přivede mj. zavedení tzv. pověřenců
a změní vnitřní předpisy pro nakládání s osobními údaji.
Pro každou obec a město se vzniklé nové náklady budou
pohybovat v závislosti na velikosti od 50 – do třeba 500
tis. ročně. Co je však pevně stanoveno, jsou vysoké
sankce při nedodržení všech stanovených předpisů..
Obce budou muset provést analýzu získávání a
zpracování osobních údajů (tj. třeba číslo telefonu,
mailový kontakt, ale i běžná adresa..), upravit všechny
smlouvy, aj. Mimo jiné se na Vás třeba obrátíme k získání
souhlasu pro zasílání informačních SMS zpráv. V tuto
chvíli nám na úrovni obecních úřadů skutečně není jasný
smysl, charakter a dopad těchto nařízení a jak to bude
vše fungovat a jestli to zase ta Česká republika nějak
jinak nepochopila..

Zpráva o činnosti Honebního společenství
(HS) Kunice za rok 2017
Zpráva HS Kunice – pan Jiří Pačes, honební starosta, nám opět
předal roční zprávu spočívající v zajišťování ochrany přírody,
zdraví divoké zvěře a v jejím přikrmování v součinnosti
s pokyny státní veterinární správy:
Myslivecká stráž /aktuální seznam/: Pačes J.602 335 276,
Chejn S. 733 676 847, Zima V. 724 322 578,
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Zima M. 776 838 330, Moulík J. 724 008 738,
Zouplna J. 731 233 940, Jakešová P. 602 520 112
Tito jmenovaní mají statut úřední osoby a jsou oprávněni
zasahovat v působnosti honitby dle zákona proti osobám
páchající přestupky nebo trestnou činnost. Dále
k mimořádným zásahům, usmrcování poraněné zvěře,
usmrcování zdivočelé zvířeny, psů, koček a jiných šelem dle
zákona.Stráže provádějí průběžně kontroly honitby a reagují
na výzvy Policie ČR, OÚ nebo občanů.
HS Kunice zakoupila vakcinu CERMIX, kterou provedla
celoplošně ve dnech 18.2. a 19.2. 2017 vakcinaci spárkaté
zvěře proti parazitům. Zakoupení přípravku CERMIX cíleně
financuje Obecní úřad Mirošovice. Pro maximální omezení
škod působených černou zvěří byly provedeny společné hony
ve dnech 28.10.2017, 10.11.2017, 25.11.2017 a 9.12.2017 a
další mimořádné naháňky 11.11.2017, 15.12.2017 a
30.12.2017 dle aktuálního výskytu černé zvěře. Mimořádně
bude také vydána povolenka k lovu černé zvěře i lesním
správcům p. Maršálkovi a p. Pacovskému. Jako každoročně
byla podána a kladně vyřízena žádost o povolení
mimořádného neomezeného lovu prasete divokého bez
omezení věku dle §39 zák.č.449/2001 Sb a dále dle § 45/1g, o
povolení použití osvětlení cíle a použití vhodných zaměřovačů
s nočním viděním. V období od 1.1.2017 do 31.12.2017 bylo
celkem uloveno 25 ks prasete divokého, usmrceny 2 ks
zdivočelého prasete a likvidováno 9 ks úhynů prasete
divokého. Všechna ulovená divoká prasata byla veterinárně
vyšetřena s negativním výsledkem. Usmrceno auty, psy
nezodpovědných majitelů, úhyny vlivem zemědělské činnosti
/řepka/, bylo mysliveckou stráží likvidováno 29 ks srnčí zvěře a
6 ks dančí zvěře. Srnčí zvěř nebyla z důvodů vysokých úhynů
v posledních letech vůbec lovena. V roce 2017 byl proveden
pouze odlov nevhodných srnců do chovu / 2ks /. Podobně
drobná zvěř / zajíc, bažant / nebyla vzhledem k velmi nízkým
stavům lovena a HS Kunice dne 28.10.2017 zakoupila
v bažantnici Skuheř za částku 12 500,-Kč 50 ks dospělé bažantí
zvěře, která byla vypuštěna do honitby. V průběhu zimy
probíhá pravidelné přikrmování zvěře na místech
vybudovaných krmelišť obilím, senem s přidáváním
vitamínových granulí a solným lizem. Na místech nejčastějšího
střetu zvěře s vozidly jsou průběžně aplikovány pachové
ohradníky zakoupené OÚ Kunice. V roce 2017 byly díky
příspěvku OÚ Kunice zakoupeny odrazové patníky a
instalovány na nejfrekventovanějších místech. Na 30%
mysliveckých zařízeních byla provedena oprava za finanční
pomoci OÚ Kunice. V roce 2018 budou vybudována další nová
myslivecká zařízení k individuálnímu odlovu zejména divočáků.
Průběžně bude prováděna likvidace již nevyhovujících zařízení.
V posledních letech jsou zaznamenány případy pytláctví a
střelby z vozidel na zvěř. Proto žádáme občany, kteří se s tímto
jevem setkají, aby neprodleně informovali Policii ČR a
příslušníky myslivecké stráže, a to i v zájmu vlastní
bezpečnosti. Upozorňujeme majitele volně pobíhajících psů
v honitbě na nebezpečí napadení jejich psů divočáky. Ani naši
lovečtí psi se zkušenostmi s prasaty nejsou ušetřeni vážných
poranění. V letošním roce došlo v naší honitbě ke dvěma
napadením a náklady na jejich ošetření a doléčení přesáhly
vždy cenu 10 000,-Kč. Na závěr chceme poděkovat zástupcům
obcí Kunice a Mirošovice za finanční příspěvky a podporu naší
činnosti.
Myslivosti zdar Jiří Pačes, honební starosta

