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EXIT 21

Mirošovická kuličková liga – přijďte si s námi zacvrnkat!

Baráčnické okénko

Od března letošního roku se v Mirošovicích bude konat již druhý ročník
Mirošovické kuličkové ligy. Pro rok 2020 je připraveno 8 turnajů, které se
budou konat vždy poslední neděli v měsíci. Letošní ročník navazuje na čtyři
turnaje z loňského roku, kdy se k mirošovickým důlkům sjíždělo na každý
turnaj v průměru 15 hráčů. První Březnový turnaj se koná tedy již v neděli
29.3.2020. Opět se svolením obce máme možnost využít hřiště nedaleko
obecního úřadu a doufáme, že letos přivítáme co nejvíce místních hráčů a
hráček, pro něž je účast na turnajích zdarma či jen dobrovolné startovné.
Určitě stejně jako loni přivítáme i ostřílené hráče z celostátního kuličkového
žebříčku. Přijďte si tedy zahrát a zabojovat o jednu z připravených medailí či
pohárů, nebo se přijďte jen tak pobavit a zavzpomínat na dětská léta při této
hře.
Hrací systém – samotné zápasy se hrají dle oficiálních pravidel Českého
kuličkového svazu. Tedy s deseti kuličkami, na dvě vítězné hry. Systém celého
turnaje pak záleží na počtu účastníků. Každý s každým (do 12 hráčů),
skupinový (do 24 hráčů) nebo skupiny s přechodem do pavouka (25 a více
hráčů). Výsledky turnajů se počítají i do celorepublikového kuličkového
žebříčku, jako výsledky z Open turnajů (jen poslední Říjnový turnaj je veden
jako nežebříčkový). Každopádně všechny mirošovické turnaje jsou součástí
Mirošovické kuličkové ligy. Ta se pro rok 2020 skládá z osmi turnajů.
Každému hráči se do celkového hodnocení započítá pět nejlepších turnajů.
Body se přidělují dle speciální tabulky, již od účasti 3 a více. Více také webu
obce!
Jarda Jarušek

Tak dvě největší baráčnické akce letošní zimy jsou
úspěšně za námi! Jak se nám to povedlo posoudíte již
sami. 7.února bylo přivítáno 20 nově narozených dětíbudoucích občánků naší obce Mirošovice. Jejich vstup
do života posvětily i baráčnické sudičky. Samozřejmě i
starosta obce Zvěřina, Michal Růžička i ředitelka naší
ZŠ paní Pilousová připojili, co které jméno holčičky,
nebo kloučka, znamená a zároveň mrňouskům popřáli
jen to dobré. No a včera proběhl u nás v Mirošovicích
již druhý "Masopust!" Baráčníkům se povedlo
zvednout děti, i jejich dospělý doprovod, od mobilů,
počítačů, televizních obrazovek a dalších pasivních
radovánek a poskytnout aktivní, poučný i zábavný
náhradní program. Kdo se účastnil masopustního
průvodu, určitě neprohloupil Hlavní postavou byl
herec ND v roli Masopusta. Ten přítomné nejen
seznámil s tradicí masopustního veselí, ale postaral se
i o zábavný komentář celé akce. Přítomné po cestě obcí
obveselovaly nápadité tradiční masopustní masky,
doplněné o neméně zábavné převleky dětí. Průvod
obešel 5 domů, kde měly "hospodyně a hospodáři"
připravené pohoštění a "inspiraci" v podobě něčeho
ostřejšího pro výborné muzikanty i naše šikovné
"mládence", kteří předvedli lidový tanec na melodii
písně Já mám koně. O výzdobu jejich klobouků se
postaraly moc šikovné baráčnické tetičky. A že se jim
to povedlo, to již posoudili všichni přítomní. Veselý
masopustní průvod, již trošku unavený z náročné
obchůzky, dorazil konečně před restauraci U Císaře,
kde bohužel, musela být utracena přítomná velmi
zábavná kobyla. Započaté dílo dokončil přítomný
Smrťák a všichni se šli vzpamatovat, z toho děsivého
zážitku, kam jinam, než do hospody. Zde již byla
připravena paní Havlíčková s obětavým manželem a ti
už se postarali o naši maskovanou drobotinu. Pro děti
bylo připraveno zábavné soutěžení i s odměnami. A že
to bylo pořádně náročné v malém prostoru plném
neposedných masek, to jsme ocenili všichni. O hudební
doprovod celou dobu pečovala doprovodná kapela.
Největší obdiv zasloužil jistě stylově oblečený basista,
který svůj objemný hudební nástroj po celou cestu obcí
vozil na rúdlu. Škoda, že již zmizely vozy s koňským
spřežením!

Různé – jednou větou
•
•
•
•
•
•

Čistý LK proběhne v neděli 19.4., pochod Krajinou BR v sobotu 25.4. zapište si do deníčku!
I letos se bohužel kácí lesy - požádali jsme o dotační příspěvek 333 tis.
Kč, prvních 30 už dorazilo
Odstranění náletů i nebezpečných stromů v ulici K Rybníku, na Hlavní a
u nádrže – vyčištěno!
I letos zavlaje 10. března na obecním úřadě vlajka Tibetu
Do Vinohradského divadla na paní Havlovou odjíždíme 12.3. v 17.30
hodin!
A koronavirus se stává globální hrozbou..
„Už jsme někdy byli oslněni zajímavým vládním nápadem, opatřením,
jehož důvtip nám udělal radost? Ne, bezmála každý příkaz, vyhláška či
zákon této vlády směrem k občanům je v lepším případě zbytečný,
v horším škodlivý a v nejhorším nebezpečný.“
(Karel Steigerwald)
„Tady Vám předáváme Řád za boj proti byrokracii. Vyplňte a
podepište nám k tomu tyhle formuláře.“
(Vladimír Renčín – z roku 2010..)
S pozdravem MUDr. Tomáš Zvěřina, starosta obce Mirošovice

No a co dodat nakonec?
Velkou
pochvalu
všem
maskovaným, kteří celou
dobu
obveselovali celý masopustní
průvod a hlavně všem
tanečníkům
a
také
organizátorům celé akce!!!
Tak napřesrok zas, přijďte
mezi nás, v ten masopustní
čas!!!
Za baráčníky Marta Vlasáková
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Vážení spoluobčané,
ten únor! Opět je náš stát (a s ním i Mirošovice) tvrdě
zasáhnut a vystaven zkoušce, co ještě snese. Ať už jde o
těžko ovlivnitelné přírodní živly (vichřice Sabina
s několika pokračováními) nebo o opakovaná odporná
vloupání do rodinných domů (dokud nedojde
k rapidnímu navýšení počtu policistů v okolí Prahy a
navíc se legislativně zásadně nezmění ochrana majetku
ve prospěch vlastníka, nelze čekat nějaký velký útlum)
nebo o další kocourkovské daňové úpravy (pivo, vleky x
lanovky, kadeřníci x kosmetické služby aj.) či
dvourychlostní doručování Českou poštou. Obecnímu
úřadu Mirošovice se ale i v tomto historicky zakletém
měsíci podařilo veřejnou vyhláškou oznámit zahájení
řízení o územním plánu, tzv. veřejné projednání návrhu
nového ÚP, což jeden z rozhodujících kroků pro jeho
definitivní schválení. Předáním staveniště a následnou
terénní úpravou pláně začala první letošní velká akce –
výstavba záchytného parkoviště P+R u nádraží. Velmi
brzy v závěsu by pak měl odstartovat i druhý z našich
dopravních projektů – rekonstrukce cyklostezky do
Mnichovic. S baráčníky jsme přivítali nové občánky,
prošli se v masopustním průvodu a na konci března si
třeba již zase můžete zahrát kuličky na hřišti Na Ohradě.
A více (psáno 23.2.2020):
▪ Veřejné projednání návrhu ÚP – pondělí 9.3. od 16
hodin
▪ Vykradače RD zatím nechytli, ale snad přihořívá
▪ Nová parkovací plocha pod nádražím se začíná
rýsovat

▪ V roce 2019 jsme odevzdali přes 700 tun veškerých
sběrných surovin!
▪ Odpadový víkend v Karlíně proběhne 13.-14.3.
▪ První kuličkový turnaj se koná už 28.3.!

Nový územní plán (ÚP) – veřejné projednání,
vyhláška
Tak jsme se dočkali! Tento neuvěřitelně dlouhý a
byrokraticky složitý proces pořizování územního plánu (v
případě Mirošovic navíc rok a půl zdržený sporem
s úředníky OŽP Říčany, který jsme pyrhovsky sice
vyhráli..) se snad blíží do finále. Návrh nového ÚP,
zpracovaný na základě zadání z roku 2012, projednaný
dle §50 stavebního zákona, posouzený Krajským úřadem
Středočeského kraje a upravený dle výsledků
společného jednání, je vystaven k nahlédnutí v listinné
podobě na Obecním úřadě Mirošovice a v elektronické
podobě na webu obce Mirošovice. Veřejné projednání
s výkladem projektanta je nařízeno výkonným
pořizovatelem (kterým se stala společnost PRISVICH
poté, co jsme MÚ Říčany kvůli nečinnosti a navíc
evidentnímu střetu zájmů pořizování plánu odebrali) na
pondělí 9.3. od 16.00 hodin v zasedací místnosti OÚ
Mirošovice. Veřejná vyhláška s více informacemi na
webu obce.

Vloupání do RD na Ježově, zvýšená
přítomnost policie v obci
Bohužel stav ohrožení stále trvá. I přes evidentní
vysokou přítomnost příslušníků policie (včetně civilních
automobilů či uniforem) došlo na přelomu ledna a února
ke dvěma agresívním a drzým vniknutím do RD v lokalitě
Na Ježově spojené s majetkovou škodou. Následně to
samé se událo v nedalekých Choceradech. Na místě však
vždy zůstane kromě spouště a nepořádku i několik stop,
policii jsou předávány bezpečnostní záznamy (i u nás Na
Ježově přibyly po poradě s policií 2 obecní kamery),
občané všech obcí dobře spolupracují a předávají
podněty o neznámých osobách či autech, a tak soudě dle
nedávného prohlášení Kriminální policie Středočeského
kraje se snad smyčka utahuje. Zůstávejte ale pořád ve
střehu, dodržujte všechna dříve uvedená základní
doporučení:
✓

všímejte si svého okolí, sledujte pohyb cizích osob
a vozidel v místech, kde to není obvyklé, případně si
poznamenejte registrační značku vozidla, neváhejte
kontaktovat PČR na linku 158.
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✓
✓

řádně uzamykejte objekt, zapínejte alarmy a signalizace,
byť opouštíte nemovitost i na relativně krátkou dobu.
pokud při návratu domů zjistíte, že došlo k vloupání, nebo
jste dokonce spatřili zloděje, ihned zavolejte na linku
158. Vyčkejte příjezdu policistů v blízkosti domu a popište
jim vše potřebné (popis pachatele, směr jeho útěku, auto
apod.). Před příjezdem hlídky, pokud už jste do objektu
vstoupili, nemanipulujte s předměty a nic neuklízejte. Též
nepřemisťujte předměty, které nejsou Vaše a je
pravděpodobné, že je na místě zanechal pachatel.

Projekty 2020–22, aktuality. Stavba parkoviště
zahájena, cyklostezka v březnu, vjezdové
brejle (s objížďkou po Senohrabské) od dubna
Parkoviště P+R u nádraží – uskutečnilo se předání staveniště
zhotoviteli (společnost MACHIDO), nyní probíhají základní
zemní práce – vytýčení, úprava pláně, odstranění křoví a
náletové zeleně, přeložky a zabezpečovací zásahy v zemi
uložených sítí (optika CETINu a kabel ČD). Ukončení do
30.6.2020.
Cyklostezka do Mnichovic kolem Božkovského jezírka –
skončilo výběrové řízení na zhotovitele, kterým by měla být
firma SWIETELSKY. I zde již dochází k vytyčování průběhu osy
a okrajů pásu budoucí trasy nové cyklostezky. V nejbližších
dnech pak bude speciální frézou probíhat kácení letité velmi
bujné keřovité zeleně. Předání staveniště a zahájení stavby
začátkem března, dokončení cca 10/2020.
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Odpadové hospodářství 2020, oprava čísla na
call centrum (!), reporty od Marius Pedersen,
kontejner na bioodpad u nádraží
Z povinně odevzdávaného ročního hlášení o nakládání
s odpady (do tzv. systému ISPOP) je vidět, že jsme
v Mirošovicích v roce 2019 celkem vyprodukovali přes 700 tun
odpadu, z toho 38 tun papíru, 37t plastu, 18t skla, 15t
nebezpečného odpadu, 6t textilu, 310t bioodpadu, 6t železa,
280t směsného vč. velkoobjemového odpadu. Výborné je, že
už nyní (51%) splňujeme stanovený minimální podíl odděleně
recyklovatelných komunálních odpadů z celkového množství
odpadu, který ministerstvo ŽP stanovilo na minimálních 35%
v roce 2020 a 45% v roce 2021. To, že nesmyslně pak dále
podíly navyšuje až na 70% už v roce 2025 (EU tuto výši
požaduje až v roce 2030), je zase papežštější nařízení.. Ale
potěší, že spolu s Kunicemi jsme nejlepší v celém regionu!
Oprava chybně uvedeného čísla na call centrum – v čísle
1/2020 došlo k tiskařské chybě, kdy v prvním trojčíslí místo
čísla 9 byla uvedena 6.. tedy platí: 493 647 701.
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z domácností - nedávat oleje do skleněných lahví (mohou
se rozbít, jak při manipulaci, tak hlavně při přepravě),
nedávat oleje do plastových kanystrů (nepobereme je,
nevejde se do boxu), plastové láhve musí být pevně
uzavřeny šroubovacím
uzávěrem, nejde na ně dávat jen „zacvakávací“ víčko – při
přepravě olej vytéká. Často to jsou důvody, proč oleje
nejsou od nádob odvezeny. Opakujeme - ideálem je
zavřená PET lahev!
• zákon o odpadech (§ 66): „..právnická nebo podnikající
fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že využívá tříděný
systém zavedený obcí bez písemné smlouvy s touto obcí,
nebo která nemá zajištěno využití nebo odstraňování
odpadů v souladu s tímto zákonem. Za přestupek lze uložit
pokutu do 300 000 Kč..“
Ing. Petra Javůrková, manažerka MP
Velkoobjemový bio kontejner u nádraží – od 1. 3. - 30.4. bude
v ulici Spojovací u nádraží přistaven kontejner 11 m3 pro
velkoobjemový bioodpad, který se nevejde do popelnic. A
stále je možnost odevzdat zdarma bioodpad přímo do
struhařovské kompostárny (tel. 778 007 742).

Stavebnímu úřadu Mnichovice je tato věc velmi dobře
známa, je vždy mezi adresáty podávaných stížností a
podnětů. Zahájením územního řízení stavební úřad zcela
nepochopitelně hrubě porušil i stavební zákon, když řízení
zahájil bez doložené smlouvy s vlastníkem dopravní a
technické infastruktury (tj. s obcí). Byla samozřejmě podána
námitka s výzvou k přerušení řízení. Podmínkou obce
k jakémukoliv pokračování v rozvoji tohoto území musí být
uvedení pozemků ZPF do původního stavu.

Baráčníci - Vítání občánků, Masopust 2020
Celkem 20 nových mirošovických občánků (5x ročník 2018)
bylo 7.2. přivítáno do života na slavnostním odpoledni
v Restauraci U Císaře – to přesně odpovídá průměrnému
počtu 16 ročně narozených dětí (od roku 2015).

Odpadový víkend 13. a 14. března – velkoobjemový odpad
První letošní sběr velkoobjemového odpadu. Nebezpečný
odpad bude v červnu. Dodržte sběrné časy! Zdarma lze
odevzdat v: Pátek 13.3. 15.00 - 18.00 hodin
Sobota 14.3.
9.00 - 12.00 hodin
Místo: areál pod mostem Karlín
Velkoobjemový odpad: nábytek, koberce, matrace, kamna,
kola, saně, boby, apod.

Lokalita na Hůře – neuvěřitelné selhání
Stavebního úřadu Mirošovice

Z reportu Marius Pedersen:
•
I/ 3 Mirošovice, Senohraby – „Rampy“ – tak zní přesný název
akce započatý loni v Senohrabech. Celé vjezdové „brejle“
Mirošovic včetně zásahů na přilehlé silnici I/3 projdou
rekonstrukcí v 4-7/2020, akce je však spojená s téměř stejně
dlouhou objížďkou po silnici na Senohraby. Opět apelujeme na
upozornění policie – Na Senohrabské nelze parkovat,
předmětná komunikace III/52 je široká jen 5,5 m a každé stání
automobilu je porušením ustanovení §25, odst. 3 zákona o
provozu na komunikacích (při stání na silnici musí zůstat volný
alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m pro každý směr
jízdy). Přestupky už jsou, a budou i dále, pokutovány. Nemluvě
o začínající modernizaci D1 s kolapsy na I/3.
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•

•

•

Začátkem února jsme veřejnou vyhláškou obdrželi Oznámení
o zahájení územního řízení ve věci zástavby lokality u
bývalého seníku Na Vrchách (mj. seniorský dům s bungalovy).
Tento záměr, resp. konečný cíl využití lokality, je v souladu
s územním plánem obce. Jak jsme však před časem i v Exitu
psali, na pozemcích (půlka je pod ochranou ZPF) probíhá
masívní nepovolená činnost – návoz zeminy, asfaltu,
vyfrézované živice, štěrku a jiného neznámého materiálu až
do výše 10m, kácení zeleně, parking odložených či
odstavených strojů, to vše mající za následek trvalou
devastaci zemědělské půdy.

pytle od stavebních materiálů (cement, lepidlo aj.) nepatří
do papíru!
se svozem papíru z 240 l modrých nádob bude brán i
papír/karton, který bude umístěn vedle nádob. Příklad:
zakoupená televize zabalená ve velké krabici. Papírovou
krabici po vybalení stačí sešlapat nebo rozříznout a nechat
jí před svozem u 240 l nádoby. Spolu s papírem z nádoby
bude svezen i papír/karton vedle nádoby přiložený.
Do žlutých 240 l nádob na plasty lze vhazovat i nápojové
plechovky (plechovky od piva, energy drinků, nealko
nápojů apod.), nikoliv však plechovky od konzerv, ryb či
jiných potravin, zvířecích pokrmů aj. – znečistí to platy,
což je nežádoucí!)
Postřehy od řidičů, co sváží jedlé oleje a tuky od nádob

A minulou sobotu 22.2. se konal již druhý ročník
Mirošovického Masopustu, tentokrát spojený s dětským
karnevalem.

Jsme přesvědčeni, že „projekt“ výstavby seniorského domu
s navrženými opěrnými zdmi má sloužit nejen k legalizaci této
letité trestné činnosti, ale k jejímu dalšímu pokračování.

Ráda bych za spolek Baráčníků
poděkovala nejen zúčastněným,
kteří si, věřím, obě akce užili, ale
především všem, kteří se na
úspěšné organizaci podíleli. Sešlo
se nás vždy spousta, zatancovali
jsme si, něco pojedli, popili a
nakonec si i děti zasoutěžily.
Pokud máte nějakou připomínku,
či byste se na další akci rádi
podíleli, prosím, ozvěte se.
Kontakt je tselichova@gmail.com, https://1url.cz/Pz18z

