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EXIT 21

Vážení spoluobčané,

SERVIS JÍZDNÍCH KOL
CYKLOSEKY
TEL. 608620390
objednávky telefonicky
Servis do dvou
pracovních dnů.
Odvoz kol do servisu
z Vašeho domova i
k Vám zpět ZDARMA.
Kontakt:
Servis:
Michal Beneš
Sokolská 241
251 69 Velké Popovice
TEL: 608620390
Prodejna:
Jaromírova 50,
120 00 Praha 2
www.cykloseky.cz,
obchod@cykloseky.cz

Restaurace na Hřišti pořádá tradiční Vítání léta

v sobotu 27.6. přijďte uvítat léto a nastávající dovolené s tímto programem:
 od 17 hod. bude pro děti připravené opékání buřtů + diskotéka.
 od 19 hod. hraje pro dospělé country & rocková skupina Živá huba.
Vstupné na Živou hubu bude dobrovolné.
EXIT 21
Zpravodaj obce Mirošovice, vydavatel: obec Mirošovice, Na Ohradě 190, 251 66 Mirošovice, IČ: 00240460
Místo vydávání: Mirošovice. Tel. 323 656 102, e-mail: mirosovice@volny.cz, náklad 470 výtisků, měsíčník, který vychází
zpravidla poslední týden v měsíci, evidenční číslo MK ČR E 221125.
Odpovědný redaktor: Ing. Radek Lhocký e-mail: lhocky@mujbox.cz
Cena při prodeji 5,-Kč, pro občany Mirošovic do poštovních schránek zdarma

skončilo hokejové mistrovství, které, i když ho naši
nevyhráli a dokonce nezískali ani žádnou medaili,
ukázalo ohromnou věc – Češi umí skvěle připravit
vrcholnou mezinárodní akci a lidé jsou stále schopni
ocenit poctivý výkon a 100%-ní přístup. Takový vzkaz
(a vzpruha) jsou do dnešní doby a nálady třeba a jen
toho více! No a těmi, kdo nedůstojným útěkem z ledu
jen potvrdili svou ubohost, trapnost a buranství, byli
opět Rusové. Ale do Mirošovic. Uskutečnilo se několik
schůzek se zástupci ŘSD, kdy jsme jednali o koordinaci
připravovaných prací na dálnici D1 a silnici I/3,
Středočeský kraj potvrdil blížící se rekonstrukci můstku
přes Kunický potok a naopak Lesy Benešov termín
odbahnění potoka zatím nesdělily. Odbor územního
plánování v Říčanech vyhodnocuje a brzy nám snad i
zašle obdržené připomínky k návrhu územního plánu,
s Dopravním podnikem Praha jsme podepsali
rámcovou smlouvu o možném prodeji jízdenek PID a
silnice II/508 se začala novým vodorovným dopravním
značením zpomalovat. Město Říčany pak nabízí snížení
rychlosti v obci i pomocí úsekového měření (probíhající
anketa na našem webu), Policie Nová Hospoda hledá
uchazeče o práci a také jsme již bohužel poznali, co je
to tzv. sociální pohřeb. Naši Baráčníci viděli Litoměřice
a připravují další zájezd, čeká nás červnové veřejné
zasedání zastupitelstva a už plánujeme podzimní
divadelní představení (detektivku Splašené nůžky
v Kalichu jsme s p. Gondíkem zdárně rozřešili) A více..
(psáno 19.5.2015):
 Veřejné zasedání zastupitelů – středa 24.6. od 19 hodin
 Modernizace mirošovického úseku D1 možná v roce 2017
 Zahájení rekonstrukce mostku přes Kunický potok snad
do měsíce
 Zvýhodněné jízdenky na vlak od 1.6. v trafice
 Údržba zeleně okolo svého domu by měla být
samozřejmostí!

2. veřejné zasedání zastupitelstva obce
Uskuteční se ve středu 24. června od 19.00 hodin
v budově obecního úřadu. Z programu:


závěrečný účet obce, audit hospodaření 2014






rozpočtové opatření 2/2015
projekty 2015, územní plán
OZV o komunálním odpadu a dani z nemovitosti
Převody pozemků, různé

K OZV o dani z nemovitosti – tato daň, jejíž výnosy se
100%-ně vrací do obecního rozpočtu, zůstává
(Mirošovice jako jedna z mála obcí v našem regionu) na
nejnižší možné úrovni (zvýšení v roce 2009 jsme
nakonec ještě v témže roce zrušili, aby nově stanovená
celostátní sazba nebyla násobena). Už tehdy jsme však
viděli (a počítali), že mohutně se rozvíjející Mirošovice
(za období 2000 - 2014 zde investice přes 175 mil. Kč!)
budou potřebovat nejen se dále koncepčně měnit, ale i
mnohem nákladněji udržovat. Že evropské či národní
dotace (někdy však ani ne 50%-ní) nebudou věčné, a už
vůbec ne snadno dosažitelné.
Současný příjem z této daně činí cca 600 000,- Kč/rok,
úpravou (místní koeficient 3) by do obecního rozpočtu
přibylo navíc 1,2 mil. Kč. A čemu to např. může
pomoci? Krátkodobý horizont, zamýšlíme:
 rekonstrukci obecního domu čp.5 na víceúčelový projekt a inženýring. Nemluvě o samotné realizaci,
na kterou asi bude nutné vzhledem k stále
nejasným dotačním programům požádat o úvěr
 plnou každoroční úhradu svozu sběrných hnědých
nádob na bioodpad pro každé číslo popisné, a další
výhody – již avizovaný připravovaný systém
likvidace bioodpadu
 odbahnění požární nádrže – opakované zamítnutí
dotačních žádostí, nejsme památková oblast
 v případě neúspěchů již podaných dotačních žádostí
(kanalizace Ke hradu, hřbitovní zeď) aspoň jeden
tento připravený projekt realizovat z vlastních
zdrojů
0000
 místní komunikace Hubačovská (dolní část), Ke
Hradu – zcela určitě na místní komunikace dotace
nebudou
 podnikatelé budou moci oficiálně využívat obecní
systém pro tříděný odpad..
O jaké konkrétní navýšení daně jde - u domu velikosti
kolem 120 m2 a 4-členné domácnosti navýšení dělá cca
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Projekty 2015. Oprava mostku přes
Kunický potok
Dopravně bezpečnostní úpravy III. etapa, ulice Senohrabská
– výbor SFDI schválil vyhlášení 2. kola pro podávání žádostí termín 19. červen. Na fondu již proběhla konzultace projektu
pro opakovanou žádost a tak jsme stále ještě ve hře.
Splašková kanalizace VI. etapa – ulice Ke Hradu, Hřbitovní
zeď - přestože termín podání žádosti byl do 14.4.,
Středočeský kraj si nechává lhůtu pro rozhodnutí až do
20.7..!
BRKO (biologicky rozložitelný kom. odpad - kompostéry,
štěpkovač a kontejnery) - nic nového
Rekonstrukce mostku přes Kunický potok – ANO!! „Stavba
III/3352 Mirošovice, most ev. č. 3352-1“, jejíž součástí bude i
výstavba 1,5 m širokého levostranného chodníku, je dle
týden starého sdělení od představitelů KSÚS připravena
k předání výherci výběrového řízení a to by se mělo
uskutečnit do 10.6. Zhotovitel pak bude řešit uzavírku
Senohrabské (plán trvání celé stavby kolem 4 měsíců). Bližší
informace zatím neznáme, sledujte web a hlídejte SMS
zprávy. Každopádně to vypadá, že naše téměř 5-leté úsilí
směřuje k vrcholu..

Modernizace dálnice D1, silnice I/3 –
jednání s ŘSD
Hned několik věcí (5!) se řešilo se zástupci ŘSD ČR při
formulaci stanovisek obce pro stavební povolení
k předmětným akcím.
U dálnice D1 jde o souběh samotné 1. modernizace
(rozšíření o 80 cm a novým povrchem přes mirošovický úsek
bude místo plánovaného betonu tzv. „tichý asfalt“), 2.
rekonstrukce mostu na Božkov (ev. č. 024), 3. dostavbu
protihlukové stěny o tohoto mostu, 4. snesení a stavbu
nového mostu na Mnichovice a ještě o 5. realizaci
služebních sjezdů a výjezdů pro vozy SSÚD. Vše je v běhu,
probíhá aktuální diagnostika stavu mostu na Božkov a
vypadá to, že všechny akce budou připraveny probíhat
zároveň při modernizaci, která je zatím plánována (o délce 3
stavebních sezón) na rok 2017.
Silnice I/3 - uspořádání 2+1 – stále platí, že do konce roku
2015 by mělo být vydáno stavební povolení, do jara 2016
proběhne výběrové řízení, celá realizace pak etapovitě
během roku 2016.
I tato dokumentace pro stavební povolení obsahuje
slibovanou pokládku „tichého asfaltu“ od 0.9 km až do
Senohrab a u obou staveb platí, že po dokončení stavby před
vydáním kolaudačního rozhodnutí bude provedeno měření
hlukových zátěží (umístění měřících bodů bude konzultováno
s obcí a hygieniky).

Zvýhodněné vlakové jízdenky PID do
Prahy a Říčan
Podařilo se! S DP Praha byla podepsána rámová smlouva o
prodeji zvýhodněných jízdenek PID (Pražské Integrované
Dopravy). To mj. znamená, že po příjezdu do Prahy hl. n.
(42 min.) je možné ještě 112 minut zdarma jezdit metrem,

EXIT 21

busem, tramvají, dokonce i lanovkou na Petřín. Prodejním
místem bude trafika paní Tomáškové. Zatím jsme nakoupili
nejžádanější jízdenky za 46,- Kč (dětské 23,-) a do Říčan za
18,- Kč (9,-). Jedná se o pilotní projekt, budeme sledovat
zájem, prioritou zůstává instalace prodejního automatu na
zastávce.
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Smutná zkušenost – sociální pohřeb

EXIT 21



Udržujte pořádek před svým prahem, posekejte si trávu
okolo domu..!



Říčanská nemocnice nově nabízí specializovanou
kardiologickou, hematologickou a nutriční ambulanci.

6. května došlo na železniční trati z Mirošovic do Mnichovic
k úmrtí mladého člověka. Protože rodinná situace
pozůstalých neumožňuje zařídit pohřeb, dle zákona o
pohřebnictví je povinna tuto povinnost splnit obec, na jejímž
území k úmrtí došlo.

Obec Baráčníků Mirošovice
Poděkování
Dne 10.5.2015 jsme uspořádali v Restauraci U Císaře
společenské
setkání
při
příležitosti
oslavy
Svátku matek a rádi bychom poděkovali:

Zklidnění silnice II/508,
měření rychlosti na Hlavní

úsekové

Odbor dopravy MÚ Říčany vydal veřejnou vyhlášku
o stanovení úpravy provozu na komunikaci II. třídy
na Mnichovice (II/508). Úprava spočívá v instalaci nových
prvků vodorovného i svislého dopravního značení. Již je
obnovena vodící čára o šíři 25 cm, objevily se klikaté čáry
upozorňující na zvýšené nebezpečí. Následovat by měla
instalace směrových sloupků a značek pro omezení rychlosti
nákladních vozidel. Dalšími krátkodobými úkony budou
lokální opravy vozovky a odstranění zeleně, bránící řidiči
ve výhledu. Řešeními, která budou opravdu funkční a trvalá,
jsou výstavba stezky pro chodce a cyklisty, vybudování
směrových ostrůvků a samozřejmě celková rekonstrukce
silnice. Poděkování za dosud vyvinutou aktivitu a koordinaci
celé akce patří do Mnichovic panu poslanci Miloši
Babišovi. Věřme, že i dlouhodobé cíle budou stejně úspěšně
zrealizovány.

 dětem z místní školy za skvělé hudební a pěvecké
vystoupení, paní ředitelce Mgr. Pilousové a ostatním
pedagogům a pracovníkům školy za přípravu vystoupení
a doprovod dětí
 všem milým hostům za přijetí našeho pozvání
 panu Moravcovi za poskytnutí prostor a ochotnému a
příjemnému personálu za obsluhu přítomných
 slečně Terezce Pálové za úpravu a dodání květin pro
maminky a babičky
 Obecnímu úřadu Mirošovice za finanční podporu

Gratulace
V měsíci květnu slaví soused Josef Indra, syndik našeho
spolku, životní jubileum 70 let. Všichni srdečně blahopřejeme
s přáním pevného zdraví do dalších let.

Zájezd
6.6.2015 pořádá náš spolek s finanční podporou
OÚ Mirošovice zájezd s prohlídkou zámku ve Žlebech u
Čáslavi. Informace pro přihlášené :
 odjezd v 8.00 z autobusové zastávky v Mirošovicích dopravu hradí OÚ
 ceny vstupenek:
- prohlídkový okruh cena základní 143 Kč, cena
snížená 99 Kč (senioři nad 65let,ZTP a ZTPP,
studenti, děti
- prohlídkový okruh cena základní 176 Kč, cena
snížená 121 Kč (senioři nad 65let,ZTP a ZTPP,
studenti, děti)
 vstupné hradí účastníci, návrat přepokládán asi v 17.00

Za OB Mirošovice Zdeňka Ošlejšková

Různé – jednou větou




„Občas v životě děláme tu chybu, že dáváme určitým
lidem místo v našem životě, které si nikdy nezasloužili“
S pozdravem MUDr. Tomáš Zvěřina, starosta obce Mirošovice

ZDRAVOTNÍ A DĚTSKÁ JÓGA V MIROŠOVICÍCH
(pokračování z březnového Exitu21)

Ještě máme volná místa. Přihlásit se můžete na
tel. 774 268 557 (pokud možno SMS)
K dalšímu snížení rychlosti na silnici II/508, tentokrát přímo
v obci, vybízí účast v projektu města Říčany instalovat
v obcích úseková měření. K tomuto tématu aktuálně probíhá
anketa na webu a předběžně jsme zájem o spolupráci do
Říčan potvrdili. Měření je možné zároveň i obousměrně,
kontrolovaným úsekem by případně byla ulice Hlavní od
vinotéky až po Spojovací. Výzkum prokázal, že při dodržování
povolené rychlosti 50km/h je brzdná dráha vozidla 28 m. Již
při bagatelizovaném překročení rychlosti o 10 km/h se tato
dráha prodlužuje téměř o 10 m..!

Za každým „dělám si srandu“ je trocha pravdy
Za každým „nevím“ je trochu vědomostí
Za každým „je mi to jedno“ je trochu emocí
Za každým „je to v pořádku“ je trocha bolesti

ČEZ – vypnutí proudu 29.5. od 7.30 – 13.30, ulice Za
Dálnicí (čp. 171, 378 a parc.č. 730/8)
30.5. - Pohádkové Hrusice a Cesta kocoura Mikeše, už
11. ročník, od 9 hodin v Hrusicích
Policie ČR hledá nové zájemce o práci ve sboru –
viz www.policie.cz/nabor

Zní to téměř neuvěřitelně, je reálné, že by toho mohl
dosáhnout opravdu každý?
Ano, všeho toho může dosáhnout každý z nás, ale vyžaduje
to opravdu pravidelnost, trpělivost a taky trochu úsilí. Každý
z nás je jiný, takže i každý trochu jinak vnímá a prožívá, proto
i pokrok v józe je značně individuální. Cvičitel je pouhým
zprostředkovatelem, může vás navést, ale nemůže se naučit
vnímat vaše tělo, to je práce pro každého z nás. Kdo na sobě
objeví a prožije naplno blahodárné účinky jógy, ten už
nebude chtít s jógou přestat. Cesta jógy je cestou na celý
život. Bude mi velkým potěšením předávat dál své zkušenosti
a zprostředkovávat tak svým cvičencům vlastní cestu k
sebepoznávání.
Pro koho je zdravotní jóga vhodná?
Zdravotní jóga je vhodná jak pro ženy, tak pro muže všech
věkových kategorií. Každý cvičí jen tak, jak je mu příjemné a
jak mu jeho tělo dovolí. Cviky nejsou obtížné, méně pohyblivé
osoby mohou cvičit jednodušší varianty cviků a mohou zkrátit
výdrž v poloze, případně snížit počet opakování. Každý cvik se
snažím jednoduše vysvětlit, takže mohou cvičit jak úplní
začátečníci, tak i pokročilí, kterým naopak mohu doporučit
nějakou pokročilejší jógovou techniku nebo obtížnější
variantu stejného cviku. V průběhu cvičení obcházím
tělocvičnu, když si všimnu nesprávného provádění cviku,
citlivě cvičence opravuji. Mým cílem je, aby se všichni
v průběhu cvičení i po cvičení cítili dobře a odcházeli osvěženi
a s úsměvem na tváři. V tělocvičně používáme tlumené
osvětlení, na pozadí hraje neutrální relaxační hudba a pro
atmosféru si zapálíme několik svíček. Účast na takovém
cvičení je pak pro každého příjemným zážitkem, na který se
může zase celý týden těšit. Cvičení si už v Mirošovicích
pomalu nachází své stálé příznivce.
Pokračování v příštím čísle Exitu21 Jarmila Horáková, tel: 776 106 692

