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Psi - za 2. a dalšího psa je dle vyhlášky stanovena roční částka 300,- Kč,
žádáme případně vyrovnat nedoplatek. Čísla čipů hlaste při platbách
místních poplatků
Dalších 5 stromů se podařilo zasadit za uloženou náhradní výsadbu (ŘDS
- SSÚD) v lokalitě Na Hůře u rybníka (2 duby zimní a 3 javory mléč)
Jako první (4.1.) letos zahájili zimní přípravu fotbalisté Realu Madrid,
Slavie Praha a SK Mirošovice..
„V tom šlendriánu našeho století už není viníků, ani těch, kdo jsou
zodpovědní. Nikdo za nic nemůže a nikdo to nechtěl. Všechno se to řítí
a někde to vázne. K nám se hodí už jen komedie“
(Fridrich Dürrenmatt – Návštěva staré dámy)
„Můj projev nemůže být jiný než chaotický, protože doba je hysterická“
(začátek projevu p. Jaroslava Kubery 18.1.2020 na kongresu ODS..)
S pozdravem MUDr. Tomáš Zvěřina, starosta obce Mirošovice

Milí přátelé,
dovolte mi, abych vám trochu přiblížila spolek "baráčníci".
Hlavním posláním tohoto spolku je uchování starých českých tradic a
lidových zvyků a péče o kroje, ale také vzájemná pomoc v době, kdy je to
nejvíce potřebné. Snažíme se u nás v Mirošovicích postupně obnovovat
akce, které by se vám mohly líbit. Náš spolek má již u nás v obci dlouholetou
tradici, a tak se i dnes snažíme přijít s něčím novým, co by se vám mohlo líbit.
Obnovili jsme tradiční Vítání občánků, které zdůrazňuje radost nad tím, že
na svět přicházejí ti naši nejmenší a naše obec se tak zdárně rozrůstá nejen
do krásy, ale i do počtu obyvatel. Nejbližší přivítání dětiček se bude konat v
pátek 7. 2 . v restauraci U Císaře od 17 hod. Nejen tuto akci se nám podařilo
obnovit, ale vymýšlíme i další. 22.2.2020 pořádáme již podruhé Masopustní
průvod, na který jste srdečně zváni. Pokusím se vám přiblížit, co vlastně
znamená pojem masopust. Zmínky o něm pocházejí již ze13. století, z doby
předkřesťanského kultu boha Saturna. Je to čas od Tří králů do Popeleční
středy. Tehdy se veselili chudí i bohatí, což velmi nelibě přijímala Církev.
Jedly se tradiční masopustní pokrmy např. kobližky, šišky, ale i vepřo-knedlo
třeba na tzv. tučný čtvrtek Samozřejmě se také tancovalo, zpívalo a hlavní
veselí finišovalo o masopustním úterý, před popeleční středou, tzv.
fašunkovým průvodem se spoustou veselých masek. Tento den se
pochovávala také basa. V dnešní době se vše časově posunulo k nejbližší
sobotě a neděli. V den masopustního průvodu musí i starosta povolit
procházení obcí po jednotlivých domech. V průvodu byly různé žertovné
postavy např. Pohřebenář, který byl celý ze slámy a symbolizoval úrodu.
Tanečníci předváděli tanec Na konopi a jak vysoko vyskočili, tak vysoké
konopí narostlo. Medvěd zase symbolizoval zdraví a sílu. Také se objevil žid,
cikánky, nevěsta se ženichem, policajt a třeba i klaun. Dnes se fantazii meze
nekladou, a tak určitě budeme překvapeni, kdo všechno se objeví. Jak již
jsem zmínila, v noci na popeleční středu se pochovávala opři smutečním
obřadu basa, ale ani tady humor nescházel. No a byl konec veselí a
radovánek. Život našich předků byl plný pověr a zvyků, nelze ani část z nich
objektivně zmínit.
Přijďte proto do našeho fašunkového průvodu a možná, že ochutnáte i
nějakou tu dobrotu a posilníte se na další cestu dobrým mokem, i když to
nebude v přísně tradičním podání. Těší se na vás baráčníci !!!
Marta Vlasáková-vzdělavatelka

Vážení spoluobčané,

Mirošovické odpady v roce 2020

první dvanáctina nového roku je už zase pomalu za námi,
ale zima sice zatím žádná – to nám však tentokrát tolik
nevadí, protože aspoň můžeme pořádně zajet a
otestovat nový obecní elektromobil - možná jste našeho
bílého pomocníka už viděli, ale určitě neslyšeli a už
vůbec necítili!

Jak bylo uvedeno v Exitu 12/2019 – téměř celé odpadové
hospodářství v naší obci zajišťuje říčanská pobočka
dánské nadnárodní společnosti Marius Pedersen. Opět
připomínáme telefonní číslo na jejich call centrum pro
zodpovězení dotazů a řešení případných reklamací –
463 647 701 (v provozu jen ve všední dny od 8.00 –
16.00 hodin). Opakujeme - na toto číslo volejte,
když Vám např.:
• nevyvezou popelnici
• když bude poškozena (pokud nádobu poničíte
vlastní vinou (např. žhavý popel), musíte ji
uhradit
• 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
• 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, letos už jen pro černé
popelnice)
• pokud by došlo k poškození majetku – opět musí být
zaznamenáno protokolem o nehodě
• řešení stížnosti na chování zaměstnanců

Pronájem bydlení
Rodina se dvěma dětmi hledá podnájem na
přechodnou dobu v průběhu rekonstrukce svého
bydlení (duben až prosinec 2020) nejlépe
v Mirošovicích, popř. blízkém okolí. Může být i
zahradní domek k celoročnímu užívání, min. 2kk.
V případě, že byste o něčem věděli, tak mě
prosím kontaktuje, moc by nám to pomohlo,
děkujeme!
Kontakt: jirkok@centrum.cz, 702 136 231

Prodám chatu
zastavěná plocha
41,7 m2
se zahradou
637 m2
v lokalitě pod
Ježovem.
Tel. 725133737.
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Pomáhal odklízet i zdemolovaný sběrný box na textil
v Karlíně – tento vandalismus (na Štědrý den) šetřila i
policie a rozum jen zůstává stát.. Policie ČR, tentokrát už
i kriminální, má však nyní plné ruce práce s pátráním po
zlodějském gangu, který řádí v celém prstencovém okolí
Prahy, Mirošovice bohužel nevyjímaje. V lednovém Exitu
opět nacházíte osvědčený celoroční intuitivní
harmonogram všech svozů domovního odpadu a další
informace
o organizaci
celého odpadového
hospodářství, díky teplému počasí bylo možné zasadit
v lokalitě Na Hůře pět nových stromů, na březen již
máme zamluveno Vinohradské divadlo, kde navštívíme
„Starou dámu“.. A více (psáno 24.1.2020):
▪ Odpadové hospodářství – kompletní rozpis.
Komunál i bio zůstávají ve čtvrtek
▪ PETku s jedlým olejem lze přidat ke každé popelnici,
svoz 6.2. již pouze se známkou 2020
▪ Policie nás více hlídá, ale zloději zatím nebyli
dopadeni!
▪ Do Divadla na Vinohradech ve čtvrtek 12.3. –
„Návštěva staré dámy“
▪ Kůrovec - v únoru zmizí za rybníkem Na Mlázovech
dalších 1,5 ha obecního lesa
▪ Doprava - rekonstrukce obou silničních ramp
(„brejle“) začne v půlce dubna

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 2019, popelnice nebude
vyprázdněna
- zákonná povinnost poplatku za likvidaci komunálního
odpadu, vyhláškový termín úhrady do 31.1.
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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
každý podnikatel v obci má mít uzavřenou smlouvu na
zajištění svozu směsného a tříděného odpadu. Tuto
povinnost začne obecní úřad kontrolovat, nelze využívat
obecní systém likvidace tříděného odpadu!

Tedy domácnosti – směsný odpad + bio čtvrtky, plast 4.
pondělí v měsíci, papír 4. úterý v měsíci. Tabulka rozpisů svozu
popelnic na rok 2020 je v příloze tohoto čísla Exitu21 1/2020.
Další druhy odpadů v obci
o Separovaný odpad: kontejnery pro plast, papír, sklo,
drobné kovy, oleje a textil rozmístěné na čtyřech
sběrných místech v obci:

•

Může to být tedy nádoba na směsný komunální odpad,
bioodpad, ale i 240 l nádoba na plast nebo papír. Všechna
naše auta jsou vybavena tak, aby mohla PET lahve
s olejem odvézt. Důležité je, že to musí být uzavřené PET
lahve, na jiné nádoby není box na autě nachystán. Pokud
třeba někdo zanechá olej ve sklenici, kanystru apod., je
pravděpodobné, že taková nádoba mu tam zůstane.
Samozřejmě dále je možné použitý olej v PET lahvi odnést
na sběrné místo do Karlína.
Potravinové kartony (od mléka, džusů apod.) – vhazujte
do žlutých kontejnerů na plasty, k ručnímu třídění dochází
až na třídící lince.
Ing. Petra Javůrková, zástupce MP

Sběrné místo v Karlíně, vandalismus –
kamerový monitoring.
Primitivní rozbití boxu na textil jen potvrdilo náš úmysl celý
objekt hlídat a monitorovat bezpečnostními kamerami.
Nabídka sběru všeho odpadu a jeho celoroční organizace je
natolik dostatečná, že již není možné tolerovat chaotické a
vlastně nepovolené (drzé) odhazování odpadu před vrata
areálu.

o
o

o
o

o

směsný velkoobjemový odpad: 1x za 3 měsíce (březen,
červen, září, prosinec)
nebezpečný odpad: 2x za rok (červen, prosinec), drobný
elektroodpad celoročně u obecního úřadu – box před
vchodem nebo malá zelená popelnice u kontejnerů
chatové oblasti + hřbitov: kontejnery celoročně, svoz 1 x
týdně (čtvrtek nebo pátek)
železný odpad: nepřetržitě po celý rok lze odvést po
domluvě s pány z pracovní čety před areál pod mostem
(Karlín), případně na zavolání zdarma odvoz zajistíme.
Zdůrazňujeme – předávat pouze železné věci
Všechny sběry odpadu kromě směsného jsou hrazeny
z obecního rozpočtu. Bezplatný domovní servis je tak
určen pouze pro objekty s trvale hlášenými občany
v Mirošovicích.

Z reportu Marius Pedersen:
•

PET lahve s jedlým olejem – kuchyňský olej do kanalizace
nepatří!! Nejenom, že může způsobit ucpání trub, ale
poškozuje technologie čistíren. Nyní je možné dát PETku
s jedlým olejem ke kterékoliv nádobě (nejen tedy bio),
kterou vyndáte před dům.
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V pondělí 6.1. se uskutečnilo setkání zástupců Policie ČR územního odboru Praha venkov JIH a krajského ředitelství
Policie Středočeského kraje se starosty postiženého regionu.
ZÁVĚRY
▪ stav od září 2019 stále trvá - zloději nebyli dosud chyceni,
jedná
se o organizovanou
skupinu(y) mladých
maskovaných mužů
▪ rychlé "5-ti minutové" krádeže peněz a šperků do baťohu
▪ nezastaví je alarm ani pes - toho po hození
návnady (neotrávené) zavřou v místnosti
▪ nejčastější doba krádeží je mezi 16-22 hodinou
po setmění. Nenovější případy však byly zaznamenány i
v časných ranních hodinách. Nejdříve tipování a venkovní
monitoring
domů,
pak
po (i
krátkodobém)
opuštění zloději vniknou do domu, prohlédnou a rychle
kradou, vyhýbají se konfrontace s majiteli
DOPORUČENÍ
✓ všímat si svého okolí, sledovat pohyb cizích osob a vozidel
v místech, kde to není obvyklé, případně si poznamenat

„Mirošovice v divadle“

DOPORUČENÍ
✓ všímat si svého okolí, sledovat pohyb cizích osob a vozidel
v místech, kde to není obvyklé, případně si poznamenat
registrační značku vozidla. U zvlášť podezřelého pohybu
osob a vozidel (např. delší dobu na místě bez jakékoliv
činnosti) neváhejte kontaktovat PČR na linku 158
✓ řádně uzamykat objekt, používat bezpečnostní
rolety, zapínat alarmy a signalizace, byť opouštíte
nemovitost i na relativně krátkou dobu. Alarmy sice
pachatelům vyloženě nezabrání ve vloupání, nicméně
neumožní
pachateli pohybovat
se v nemovitosti
dostatečně dlouho pro důkladné prohledání a také
záznamy z alarmů dávají taktickou a operativní informaci
pro policii
✓ neupozorňovat na svou nepřítomnost v rodinných
domech např. diskuzí informacemi na sociálních sítích,
nechlubit se cennými předměty, nehovořit o nich,
nezveřejňovat jejich foto apod.
✓ zapnuta venkovní světelná pohybová čidla. V období
dřívějšího stmívání, často již od 16-té hodiny, kdy majitelé
odjíždějí na nákupy, vozí děti na kroužky nebo jedou
za zábavou, ponechat některé světlo v domě rozsvícené
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, bytu
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.
Doporučujeme přednostně využívat volání na linku 158 (než
linku 112, která je i pro hasiče či záchranku).
Policie ČR

Vykrádání RD na Praze východ stále
pokračuje - zloději stále nebyli dopadeni!
Petice pro posílení policejního sboru do
10.2. na obecním úřadě
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Divadlo Na Vinohradech – čtvrtek 12.3.,
v 19.00 hodin, „Návštěva staré dámy“
Pro první letošní společnou divadelní návštěvu 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, pomáhat jí budou pánové D.
Ratajský, P. Kostka, T. Töpfer, J. Maryško, V. Svoboda, dámy
P. Hahodová, Z. Vejvodová a další. Režie Jan Burian. Mottem
této nadčasové hry je moralizování společnosti, která však
pro iluzi své prosperity obětuje základní lidské hodnoty, na niž
byla ustanovena..
Organizace: zájemci si mohou zakoupit lístek (2.- 6. ř.) na
obecním úřadě. Cena činí 350,- Kč.
Program čtvrtek 12. března 2020
❖ 17.20 – 17.25 - sraz před Obecním úřadem Mirošovice
❖ 17.30 – 18.15 - odjezd a společná cesta autobusem
❖ 19.00 – 21.45 - divadelní představení (135 minut)
❖ 22.00 – 22.45 - odjezd po ukončení, návrat do Mirošovic
Adresa: Divadlo na Vinohradech, Náměstí Míru 7, Praha 2,
tel. 296 550 111
www.divadlonavinohradech.com

Projekty 2020–22, aktuality. Oprava
nájezdů a sjezdů z I/3 do Mirošovic, ulice
Hubačovská – převod pozemků do
vlastnictví obce
Parkoviště P+R u nádraží – začátkem února dojde k předání
staveniště zhotoviteli a zahájení stavby. Termín dokončení do
30.6.2020
Cyklostezka do Mnichovic kolem Božkovského jezírka,
intenzifikace ČOV a řady – v koordinaci s poskytovateli dotací
(MMR, MZe) probíhá příprava pro výběr zhotovitele,
předpoklad
zahájení
obou
staveb
je
3,4/2020,
termíny
dokončení 11/20, resp.
9/2021.
„Brejle“ – tj. vjezdy
z I/3 do Mirošovic.
Rekonstrukce
v termínu 4-7/2020
Hubačovská – už 11 vlastníků (ze 17) katastrálně převedlo své
podíly do vlastnictví obce, děkujeme za spolupráci v tomto
našem Kulovém blesku…

Různé – jednou větou
•
•

Rekonstrukce mostu D1-024 na Božkov – bylo zahájeno
územní řízení na přeložku sítí
Zelené balisety na silnici II/508 do Mnichovic – pro lepší
přehlednost a navádění ještě přibude vodorovné
dopravní značení

