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EXIT 21

Jaké cvičení v Mirošovicích vedete, můžete nám ho nějak přiblížit?
Lekce zdravotní jógy trvá 90 minut a skládá se z krátké úvodní relaxace, série spinálních
cviků, cvičení průpravných cviků a ásan (stabilních poloh) a je zakončena závěrečnou
relaxací. Cílem cvičení je se na začátku krátce zklidnit, pak si při spinálních cvicích
pečlivě rozhýbat páteř, následně zacvičit několik specifických pozic s krátkou výdrží a
na závěr provést celkové hluboké uvolnění celého těla i mysli. Cvičení je svým
charakterem zaměřeno na celého člověka, jak na tělo, tak i na mysl. Účinek na tělo je
rehabilitační a relaxační, účinek na mysl, který není na první dojem tak patrný, je
rovněž silný, očišťující a harmonizační. Hlavním cílem cvičení není posilovat svaly a
dosahovat dokonalosti ve složitých až krkolomných polohách, ale jemně a citlivě
pracovat s naším tělem, dechem a myslí jako s celkem. V dnešní uspěchané době
s orientací na výkon, konzum a pohodlí dostává každý zabrat víc, než tělo dokáže
unést, aniž by se to na něm projevilo. My se pokusíme si to při cvičení vynahradit ve
všech směrech tak, aby naše zdraví, tělesná a duševní kondice nároky dnešního světa
netrpěla, ba naopak, aby se naše vitalita zvýšila, život zkvalitnil a prodloužil.

Co nám pravidelné cvičení zdravotní jógy přinese?
Naučíme se tělo citlivě vnímat a pozorovat „zevnitř“, nastavovat správně opory, pánev
a lopatky, budeme lépe vnímat dech, činnost pánevního dna, bránice, krčního uzávěru
atd. Naše cvičení bude zpočátku velmi usilovné a spíše mechanické, ale postupně se
úsilí sníží, zvýší se naše citlivost, vnímavost a soustředění dovnitř a my se dokážeme
v každé poloze uvolnit a volně dýchat. Tím se naše mysl zklidní, nebude už tak
roztěkaná a my se ji postupně naučíme ovládnout tak, aby ona neovládala nás. Co je na
pravidelném cvičení nejcennější, je to, že časem se tyto získané schopnosti budou
automaticky, bez závislosti na naší vůli, přenášet i do našeho každodenního života.
Nové správné pohybové návyky nahradí původní chybné, zlepší se držení těla i průběh
dechu, omezí se případné bolesti a dostaví se duševní rovnováha. Odměnou za cvičení
nám tedy bude nejen zdravé tělo, ale i pocity lehkosti, nadhledu a vyrovnanosti.
Pokračování v příštím čísle časopisu Exit21

Jarmila Horáková, tel: 776 106 692

Restaurace na Hřišti pořádá Velikonoční hody
4. - 6.4.2015 - Vás zveme na Velikonoční hody, kdy budeme
podávat vybraná jídla z jehněčího, králíka a čerstvých ryb. Po
všechny tři dny hodů bude začátek vždy od 11 hod. Vzhledem k
omezenému počtu míst je nutná rezervace na tel: 739 015 347
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Vážení spoluobčané,
obecní zastupitelé se na svém nedávném zasedání usnesli, že
letos bude desátý jubilejní ročník turistického pochodu
„Krajinou barona Ringhoffera“ zásadně omezen –
nepovolíme totiž občanům Říčan, Kamenice, Popovic ani
Kunic přejezd přes náš katastr! Jsme sice všichni členy
Ladova kraje, oni přispívají do spolku více penězi a bez nich
bychom si mohli o celém pochodu nechat jen zdát, jejich
města a vesnice však leží na západě, daří se jim a jsou to
bohatí cizáci. Ano, jde s předstihem o apríl nebo o hodně
přitaženou nadsázku, ale v kontextu s děsivou a trapnou
atmosférou kolem skutečného přejezdu amerických vojáků
to vyznívá podobně. Neuvěřitelně absurdní, ubohá a
nedůstojná polemika okolo tak samozřejmé věci, potržená
navíc účastí naší ostudné hlavy státu ve společnosti Kima
s Ovčáčkem na přehlídce v Rusku však už neskrývaně
ukazuje, kde jsme se ocitli a kam směřujeme.
Bohužel i v Mirošovicích musíme zcela vážně obhajovat a
dokazovat, že je správné využívat dotačních projektů a
výzev, že pracně získané dotační peníze na štěpkovač,
kompostéry či zametací stroj a kontejnery budou fajn, že je
lepší si přečíst barevný než černobílý Exit..
Kromě podané žádosti na SFŽP o příspěvek na snížení
vstupních nákladů na zavedení třídění bioodpadu a
finišujících příprav projektů adresovaných na Středočeský
kraj (kanalizace Ke Hradu a oplocení hřbitova) už známe
termín společného jednání v Říčanech o prvním čtení návrhu
nového územního plánu a také datum 2. společné divadelní
návštěvy. Jinak duben znamená vedle zápisu do mateřské
školy tradičně jarní úklid – „Čistý Ladův kraj“ a „Děti Země“
už čekají, kontejnery pro velkoobjemový odpad jsou
objednané a Ringhofferova cesta poslední dubnovou sobotu
bude samozřejmě otevřena všem! Všechno však zahájíme
rozsáhlou výlukou proudu spojenou se skácením 3 líp a jarní
údržbou kurtů ve sportovním areálu. A více.. (psáno
24.3.2015):
 Konalo se první letošní veřejné zasedání zastupitelů
 2. dubna proběhne velké přerušení dodávky
elektřiny!
 BRKO = biologicky rozložitelný komunální odpad
 Čistý Ladův kraj – sobota 11. 4. od 9.00 hodin
 Svoz velkoobjemového odpadu o víkendu 17-18. 4.
 Zapsat se do školky a pak na pochod „Krajinou
barona Ringhoffera“ - sobota 25.4. vždy od 9.00
hodin
 Do divadla Kalich na „Splašené nůžky“ - 30.4.

První letošní veřejné
obecního zastupitelstva

zasedání

Proběhlo 18. března, výběr z rozsáhlého Usnesení 1/2015
(celé znění na webu) – zastupitelé:
 schvalují rozpočtové opatření 1/2015.
 schvalují koncesní projekt „Provozování vodovodního
přivaděče Javorník – Benešov“.
 Schvalují poskytnutí částky 1 373 820,- Kč jako podíl obce
Mirošovice na spolufinancování investiční akce „Skupinový
vodovod Benešov - Sedlčany, výstavba vodovodu“ v roce
2015.
 berou na vědomí vrácení podílu ve výši 52 000,- Kč, který
vznikl v rámci vypořádání zájmového sdružení Javorník Benešov, při transformaci na současný Dobrovolný svazek
obcí Javorník - Benešov.
 souhlasí s uzavřením kupní smlouvy na prodej předmětné
části pozemku parc.č. 2014 zájemci ŘSD ČR za kupní cenu
146 744,- Kč.
 souhlasí s uzavřením nájemních smluv mezi obcí Mirošovice
a ŘSD ČR v rámci modernizace D1 a výstavby služebních
sjezdů.
 souhlasí s uzavřením kupní smlouvy na prodej předmětné
části pozemku parc.č. 1922/3 zájemci SŽDC za kupní cenu
56 610,- Kč.
 souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene
(služebnosti) mezi obcí Mirošovice a SŽDC.
 souhlasí s bezúplatným převodem části pozemku parc.č. KN
1977 a 1978 ve vlastnictví ŘSD ČR obci Mirošovice v rámci II.
etapy budování bezpečnostních prvků (chodníků) na ulici
Senohrabská.
 schvalují převod hospodářských výsledků za rok 2014 u
příspěvkových organizací MŠ a ZŠ Mirošovice do jejich fondu
odměna a rezerv.
 schvalují podání žádosti o dotaci na akci „Splašková
kanalizace Mirošovice VI. etapa – ulice Ke Hradu“
z Programu 2015 Středočeského kraje (SK).
 schvalují podání žádosti o dotaci na akci „Mirošovice –
oplocení hřbitova“ z Programu 2015 SK.
 schvalují podání žádosti o dotaci na projekt „Doplnění
systému nakládání s bioodpady v obci Mirošovice“ na SFŽP
ČR z Operačního programu Životní prostředí.
0000
 souhlasí s uzavřením smlouvy o partnerství a spolupráci
s obcí Struhařov, provozující kompostárnu, ve věci zajištění
spolupráce na likvidaci biologicky rozložitelného odpadu.
 berou na vědomí zprávu o výsledku krajského přezkoumání
hospodaření obce Mirošovice za rok 2014 se závěrem –
nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky.
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Projekty 2015
Dopravně bezpečnostní úpravy III. etapa, ulice Senohrabská +
Rekonstrukce mostku přes Kunický potok – na nové zprávy stále
čekáme
Splašková kanalizace VI. etapa – ulice Ke Hradu + Hřbitovní zeď –
nabývá právní moci prodloužené stavební povolení, územní souhlas
u zdi již vydán, kompletace posledních podkladů, věříme, že do
rozhodného data 15.4. budou obě žádosti na Kraji zaregistrovány.
BRKO (biologicky rozložitelný komunální odpad) – od začátku roku
platí vyhláška, která stanovuje obcím povinnost třídit bioodpad.
Ministerstvo ŽP prostřednictvím SFŽP vypsalo svou 64. výzvu, kdy
bylo možné v termínu 2.2. – 19.3. zpracovat dotační žádost a zkusit
získat podporu na dovybavení zvoleného obecního systému
likvidace bioodpadu. V našem konkrétním případě jsme požádali o
dotaci (90%) na nákup 1 štěpkovače, 3 velkoobjemových
kontejnerů a 170 ks kompostérů (900 l). Naše úvaha – domácnosti
budou mít možnost odebrat smluvně kompostér (výpůjčka na 5 let
za manipulační poplatek), požádat o hnědou popelnici (dodávka
nádoby i svoz zdarma), veřejná zeleň a případné objemné křoviny
ze zahrad budou sváženy, seštěpkovány (štěpka zdarma k odběru) a
zbytek odvezen do kompostárny Struhařov (zde bude možné si
v rámci partnerské smlouvy zakoupit kompost, cca 150,- Kč/tunu!).
Děkujeme za vypovídající (a ještě stále probíhající) anketu na
obecním webu.

Nový územní plán obce Mirošovice,
lesní hospodářský plán
Nový územní plán (ÚP) – 24. února byl pořizovateli (Město Říčany)
na odbor územního rozvoje a regionálního plánování odevzdán
upravený návrh ÚP, který vycházel z již schváleného zadání ÚP
(12/2012) a který v sobě zahrnuje všechny jak předepsané podklady
(krajské Zásady územního rozvoje = ZÚR, Územně analytické
poklady = ÚAP), tak pohledy zhotovitele, tj. samozřejmě názory
architekta a přání občanů a zastupitelů obce Mirošovice. MÚ Říčany
veřejnou vyhláškou oznámil zahájení projednávání návrhu ÚP a
určil termín společného jednání zástupců pozvaných dotčených
orgánů, krajského úřadu, sousedních obcí a obce Mirošovice –
14.4.2015. Vyhláška a návrh územního plánu jsou od 24.3.
vystaveny k veřejnému nahlédnutí na úřadech v Říčanech a
v Mirošovicích, včetně elektronické verze na webových stránkách, a
každý může do 30 dne ode dne doručení vyhlášky (do 8.5.2015)
uplatnit u pořizovatele písemné připomínky.
Lesní hospodářský plán LHP – hodně v ústraní ve srovnání
s územním plánem je už od konce roku 2013 vznikající nový
desetiletý lesní hospodářský plán (na období 2015 – 2024), neboť
platnost toho předcházející letos končí. Zpracovatelem je
společnost Lesprojekt Stará Boleslav. Zhotovení plánu je povinné
pro vlastníky lesů o rozloze větší než 50 ha, což naše lesy mají
(60,15 ha). V současné době je finální podoba LHP hodnocena a
schvalována Krajským úřadem SK, odborem životního prostředí.
Definitivní verze včetně textové části a porostní mapy v měřítku
1:10000 bude umístěna na webu obce.
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„Krajinou barona Ringhoffera“
sobota 25. dubna v 9.00 hodin

Velké přerušení dodávky elektřiny, skácení
3 ks líp - možnost odběru palivového dřeva
Ve čtvrtek 2. dubna dojde od 7-18 hodin k rozsáhlé výluce dodávky
proudu, vyvolanou poměrně náročnou revizí trafostanic. Proud
nepůjde v celé oblasti mezi ulicí Hlavní a dálnicí od řadových domů
nad SSÚD až po Hrusickou a v lokalitě pod ulicí Hlavní k ulici Ke
Mlejnu, tedy včetně ulice Na Ohradě a obecního úřadu. Za Dálnicí
budou postiženy ještě domy čp. 54, 94, 106, 114, 137, 227 a 380.
Z logistického důvodu byl posunut i termín skácení 3 ks líp (1x
Senohrabská, 2x Pod Mostem) – i při kácení by se musela elektřina
vypínat. Práce z plošiny (mistr p. Petr Kůstka, asistence všichni naši
pánové) budou zahájeny v ulici Senohrabská. Možnost odběru
dřeva zdarma.

Jubilejní 10. ročník tradičního jarního turistického
pochodu na kole i pěšky – a to v sobotu 25. 4. od 9.00
hodin. A pozor – novinka! Na startu na parkovišti a
večer pak na hřišti u rybníka je připraveno
Astronomické pozorování Ing. Rudolfa Mentzla:


Zápis do mateřské školy
Řádný zápis dětí do mateřské školy na školní rok 2015/
2016 se uskuteční v sobotu: 25. dubna od 9:00 – 11:00
hodin v budově mateřské školy.




S sebou: OP, rodný list a očkovací průkaz dítěte.
U zápisu rodiče obdrží: „Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu
vzdělávání“, kterou po vyplnění vrátí zpět k rukám ředitelky MŠ
nejpozději do 15. května 2015.
Do MŠ přijímáme děti, které dovršily věk 3 let k 31. srpnu
2015.V případě, kdy počet žádostí podaných zákonnými
zástupci dětí o přijetí překročí stanovanou kapacitu
maximálního počtu dětí pro mateřskou školu, bude ředitelka
postupovat při rozhodování přijetí dítěte dle těchto kritérií:
1. dosažení věku dítěte 6 let v období od 1. září do 31. srpna
následujícího kalendářního roku (v souladu se školským
zákonem § 34)
2. přednostně budou přijímány děti s žádostí zákonných
zástupců o celodenní pobyt v mateřské škole s trvalým
pobytem dítěte v Mirošovicích
3. ostatní




o přijetí rozhodne ředitelka školy ve správním řízení.
Podle novely školského zákona č.561/2004 Sb., k 1. lednu 2012 §
183 odst.2 – rozhodnutí o přijetí bude oznámeno na webových
stránkách školy pod registračními čísly. Pro tyto účely bude
přiděleno při zápisu k Vaší žádosti registrační číslo. Seznam bude
zveřejněn po dobu 30 dnů.
Těšíme se na Vás Bc. Anetta Šachová, ředitelka MŠ Mirošovice
tel: 323 656 165, www.msmirosovice.cz

od 9.00 do 12.00 … Slunce a Venuše na startu u nádraží
Slunce není dokonalá koule, jak by se mohlo zdát při letmém
pohledu přes svářečské sklo. Již Galileo si na jeho povrchu
povšiml tmavých skvrnek, později nazvaných sluneční skvrny.
Při bližším ohledání je rozpoznatelná i jakási struktura, ale na
to je již třeba dalekohled. Ovšem ne obyčejný, ten by poškodil
zrak. Na sobotním pozorování takový dalekohled bude k
dispozici. Díky tzv. helioskopickému okuláru přiblížíme Slunce
bez nebezpečí a dostatečně na to, aby byly sluneční skvrny
patrné.
Venuše je Zemi nejbližší planeta. Na obloze je po Slunci a
Měsíci tím nejjasnějším přirozeným objektem. Je tak jasná, že ji
můžeme za dobrých povětrnostních podmínek pozorovat i za
dne.
od 20.30 do 21.00 … Měsíc, Jupiter, Venuše (bez záruky Mars
a Saturn)- hřiště u rybníka
Období vhodné k pozorování Měsíce kupodivu není v době
kolem jeho úplňku. Tehdy je příliš jasný a především - zdá se
plochý. Kolem první čtvrti je nasvícen ze strany, povrchové
útvary vrhají dlouhé stíny a zvýrazňují plasticitu povrchu.
Jupiter je největší planeta Sluneční soustavy. Přestože je více
než pět krát dále než Slunce, uvidíme i při malém zvětšení jeho
největší měsíce a povrchové útvary, jako jsou pásy nebo
největší známé tornádo - Velká rudá skvrna.
O Saturnu se mluví jako o nejkrásnější planetě Sluneční
soustavy. Jistě je to pro jeho prstenec, který je touto dobou v
příhodné poloze pro pozorování.
Mars bude v době pozorování již nízko nad obzorem, což ztíží
jeho pozorování. Pokud vidět bude, pak jen jako výrazná
červená ploška.
Podmínkou dobrého pozorování je jasná obloha bez velkých
mraků. Rudolf Mentzl

„Mirošovice v divadle“
Divadlo Kalich, čtvrtek 30. dubna od
19.00 hodin „Splašené nůžky“

„Čisté Mirošovice – čistý Ladův kraj“
sobota, 11. dubna, 9.00 hodin
Mikroregion Ladův kraj opět přichází v rámci celosvětových
kampaní „Ukliďme svět“ a „Den Země“ s organizovaným úklidem
obce (je to třeba!!) a přírody. Sraz bude v sobotu 11.4. v 9. 00
hodin před Obecním úřadem Mirošovice, kde obdržíte igelitové
pytle, rukavice i občerstvení. Několika směry pak vyrazí pracovní
rojnice do terénu. Bližší organizace v den na místě. Celá akce je
podporována
společnostmi
Maruis
Pedersen,
(zajistí
velkoobjemové kontejnery) a Ekocentrem
Říčany. Ukončení nejpozději do 12.00 hodin.
Pro všechny účastníky úklidové soboty bude
opět odměnou:
pohyb a dobrý pocit
tatranka
poukázka na nápoj (limo, čaj, káva, pivo pro
 18 let) v místní restauraci s platností do
30.4. 2015

EXIT 21

Po nádherném zážitku z Amadea nabízíme jiný žánr – ojedinělou
detektivní komedii „Splašené nůžky“, ve které o tom, kdo je vrah,
můžete rozhodnout vy! Tato hra je zapsána v Guinessově knize
rekordů jako nejdéle hraná činohra v historii Amerického divadla a
u nás získala cenu divácky nejúspěšnější hra roku 2008. Výborné
výkony přestavují Dalibor Gondík, Otakar Brousek ml., Ladislav
Županič, Ivana Jirešová a další. Režie a překlad Petr Novotný. Motto
příběhu - „můžete přechytračit autora a určit za něj, kdo je vrah..“.
Organizace: Zájemci si zakoupí lístek osobně na OÚ. Cena 250,- Kč,
výběr místa (4. - 6. řada)





Program čtvrtek 30. dubna
17.30 – 17.35 - sraz před Obecním úřadem Mirošovice
17.40 – 18.30 - společný odjezd autobusem do divadla
19.00 – 21.30 - divadelní představení (délka s přestávkou 150 min.)
22.00 – 22.30 - odjezd po ukončení, návrat do Mirošovic
Adresa: Divadlo Kalich, Jungmannova 9, Praha 1, tel. 296 245 311,
www.divadlokalich.cz

Odpadový víkend 17. a 18. dubna –
velkoobjemový sběr
pátek 17.4. 15.00 – 18.00 hodin,
sobota 18.4. 9.00 – 12.00 hodin
(areál pod mostem Karlín)


Velkoobjemový odpad: nábytek, koberce, matrace,
kamna, kola, saně, boby..aj.
!! Vážení, dodržte tyto sběrné dny a hodiny. Nenoste pneumatiky,
barvy, rozpouštědla, léky. Nevozte suť, písek, hlínu, nevyklízejte celé
půdy!!
Nebezpečný odpad (elektroodpad) - ledničky, pračky, televize,
vysavače, žehličky, fény, počítače, telefony, rádia, vrtačky, pájky,
baterky – uskuteční se společně s druhým velkoobjemovým sběrem
v červnu. Drobný elektroodpad - po celý rok sběrný box v budově
obecního úřadu nebo zelená popelnice u ordinace lékaře.

Různé – jednou větou







Věříme,
že
skončí
nepovolené
vyvážení
bioodpadu v pytlích na
Božkov!
Kontejnery pro chataře
přistaveny, svoz nyní 1 x
týdně (pátky)
Od 1.4. posílí naši pracovní četu p. Kulvajt – těšíme se!
Zahájení tenisové sezóny až po údržbě umělého trávníku
firmou ENVOS (začátek dubna)

„Humor je solí země. Kdo je jím dobře prosolený, vydrží
dlouho čerstvý.“
(Karel Čapek)
„Skoro každý stárnoucí mužský začne psát paměti, ale
málokterý je dopíše.“
(Jan Werich)
S pozdravem MUDr. Tomáš Zvěřina, starosta obce Mirošovice

ZDRAVOTNÍ A DĚTSKÁ JÓGA V MIROŠOVICÍCH
Od března 2015 se rozšířila nabídka pohybových aktivit v obci
Mirošovice. Bylo otevřeno nové večerní cvičení pro dospělé
s názvem Zdravotní jóga, které probíhá každý pátek od 18:30 do
20:00 hod. a dále nový kroužek pro děti nazvaný Dětská jóga, který
se koná každé úterý od 16:00 do 17:00 hod. Obě cvičení probíhají
v nové tělocvičně ZŠ Mirošovice. Jedná se o velmi zajímavé
pohybové aktivity, proto jsme požádali cvičitelku Jarmilu
Horákovou, aby nám o cvičení a také o sobě něco prozradila.
Ing. Jarmila Horáková (36 let) pochází
z Moravského Slovácka, odkud po maturitě
odešla na studia do Prahy. Následně pracovala
jako soudní znalkyně v oboru forenzní
biologie. Momentálně je na rodičovské
dovolené s druhým dítětem. Do Hrusic se
s rodinou přestěhovala před dvěma lety. Józe
se věnuje téměř 12 let, z toho poslední 4 roky
se intenzívně vzdělává jako cvičitelka. V roce 2012 pod Českým
svazem jógy absolvovala kurz cvičitele hathajógy a navázala
tříletým studiem jógy a jógové terapie na Fakultě tělesné výchovy a
sportu Univerzity Karlovy. Letos v červnu dokončí studium jako
certifikovaná cvičitelka jógy a jógové terapie I. třídy, což je nejvyšší
možné vzdělání v oblasti jógy v ČR a je uznáváno i na mezinárodní
úrovni.
Pokračování na str. 4

