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EXIT 21

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

Ještě jedna otázka na závěr. Jak se líbí dětem nový kroužek Dětská jóga?
Děti jsou nadšené. Snažím se udělat hodinu co nejpestřejší, takže po úvodní
rozcvičce krátce opakujeme, např. cvičení s básničkou nebo písničkou. Pak
následuje sestava jógových cviků, kterou cvičíme zábavnou formou a ke každé
poloze si řekneme nějaké zajímavosti. Učíme se jemně kontrolovat dech.
Jednou z možností je vydávání různých zvuků při výdechu, což se dětem moc
líbí. Ve většině případů se cvičení točí kolem zvířátek, která můžeme snadno
napodobovat a je u toho spousta legrace. Děti samy přicházejí se spoustou
zajímavých nápadů a podnětů, kterými okamžitě vylepšujeme naše aktivity.
Děti ocenily i hádanky, kvízy a jiné drobné úkoly, které se také týkají tématu.
Líbí se jim zaskotačit si na hudební doprovod, buďto něco zahraji na kytaru,
nebo jim pustím oblíbené dětské písničky z přehrávače. Na závěr provádíme
nácvik relaxace a čteme si jógový příběh, který v sobě obsahuje malé poučení.
Mým cílem je, aby se děti dobře bavily, aby se hýbaly, uvolnily, něco
dozvěděly a taky aby musely trochu přemýšlet. Přivést je ke skutečné józe je
velmi dlouhá cesta, která nutně musí začít zábavou.

Vážení spoluobčané,

Z D R A V O T N Í
v Mirošovicích

JÓGA

Zdravotní jóga je určena každému, kdo je po celý den v jednom kole a chce se
na chvilku zastavit a udělat něco pro sebe a pro své zdraví. Práce, rodina, domácnost...
Kde na to všechno brát pořád síly?

každý pátek 18:30 – 20:00 v tělocvičně ZŠ Mirošovice
permanentka 10 vstupů 1300 Kč, jednotlivá lekce 150 Kč
Při lekci zdravotní jógy se uvolníte, příjemně protáhnete a načerpáte nové fyzické a duševní síly.
Cvičení je jemné, pomalé a je založeno na citlivém vnímání vlastního těla. Je vhodné pro ženy a
muže bez rozdílu věku, fyzické zdatnosti a pokročilosti v józe. Pravidelné cvičení napravuje vadné
držení těla, přináší úlevu od bolestí a nastavuje duševní rovnováhu.

Těší se na Vás lektorka Ing. JARMILA HORÁKOVÁ z Hrusic – certifikovaná cvičitelka jógy a jógové
terapie (Univerzita Karlova FTVS, 2014) a hathajógy (Český svaz jógy, 2012), tel. 776 106 692.

DĚTSKÁ JÓGA

Koncert - Projekt 76
Kdy: v sobotu 4.7.2015 od 19 hod.
Kde: u restaurace Na Hřišti (Mirošovice)
Čeká vás nevšední zážitek z venkovního koncertu
místní skupiny Projekt 76 v tomto složení: Zdeněk
"voňavka" Hňup – zpěv, Honza Brázda - sólová
kytara, Vladimír „Péca“ Pecka – kytara/zpěv, Karel
Zita - basová kytara/zpěv, Zdeněk Vosecký - bicí
nástroje, Mirek Janovský – klávesy/zpěv.
Tak ať zažijeme pořádnej Bíťáckej ráj...

nový kroužek
pro holky i pro kluky od šesti let
v tělocvičně ZŠ Mirošovice
každé úterý 16:00 – 17:00
15 lekcí – cena 1200 Kč
Dětská jóga je především zábava – při cvičení zpíváme, říkáme básničky a pohádky,
hrajeme si na zvířátka, běháme a skotačíme. Všímáme si dechu a učíme se vnímat
své tělo i okolí v nesoutěživém prostředí. Živé děti jóga zklidní, málo aktivní naopak
povzbudí k činnosti.

Na Vaše děti se těší lektorka Ing. Jarmila Horáková, tel. 776 106 692.
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červnový Exit dostáváte na začátku dovolených - nelze
se proto nedotknout už prázdninové tragédie, kdy na
turisty, užívající si svůj zasloužený odpočinek, sáhla
z rukou dalšího fanatického šílence smrt. A dále pak ani
nemluvě o problematice (a nebezpečí) nového
historického stěhování lidstva. A že v Česku a ve
sněmovně zase vznikají kompromitující složky a
zavádějí se fízlovské a estébácké metody..? Naštěstí do
Mirošovic doputovaly i dobré zprávy, a to hned několik
– SFŽP nám oznámil kladné rozhodnutí o poskytnutí
podpory na nákup kompostérů a štěpkovače (v Exitu
byste měli najít přihlášku k odběru - komentář k celé
akci níže v kapitole BRKO), Středočeský kraj potvrdil
přidělení dotace na výstavbu VI. etapy kanalizace ulice Ke Hradu, rekonstrukce mostku přes Kunický
potok by měla začít každým dnem (uzavírka
Senohrabské od 1.7 sice není super informace, ale bez
ní prostě most opravit nelze) a SFDI nám akceptoval
přijetí žádosti o chodníky do 2. kola (to samo o sobě
ještě neznamená přiznání dotace, ale zatím aspoň tato
nezbytná předehra). Obecní zastupitelstvo na veřejném
zasedání schválilo Závěrečný účet za rok 2014 a tři
obecně závazné vyhlášky, Baráčníci uskutečnili výlet na
zámek do Žleb, velmi dobře se rozjel prodej jízdenek
PID do Prahy. Ve dnech 10. a 11.7. proběhne velký
sběrový víkend a ve středisku SSÚD nám vyčlenili
prostor pro 24 hodinový azyl zaběhnutých psů. A více..
(psáno 27.6.2015):
 Ve středu 24.6. se konalo veřejné zasedání
zastupitelů
 Od 1.1.2016 je plánován nový systém likvidace
bioodpadu
 Uzavírka Senohrabské na 3 měsíce
 Výstavba IS v ulici Ke Hradu cca 8-11/2015
 Sběr nebezpečného a velkoobjemového odpadu o
víkendu 10.-11.7.

2. veřejné zasedání zastupitelstva obce
Minulou středu 24.6. se uskutečnilo 2. letošní veřejné
zasedání obecního zastupitelstva (OZ). Děkujeme

všem občanům za hojnou účast a zapojení se do
diskuse ke všem projednávaným bodům.
Z Usnesení 2/2015, zastupitelé schválili:


Závěrečný účet hospodaření obce Mirošovice za
rok 2014 bez výhrad
 Účetní závěrku obce za rok 2014
 Závěrečnou zprávu o výsledku auditu hospodaření
obce Mirošovice - nebyly zjištěny chyby a
nedostatky
 OZ bere na vědomí účetní závěrku příspěvkových
organizací - Základní školy Mirošovice a Mateřské
školy Mirošovice. Obě organizace uzavřely
hospodaření roku 2014 se ziskem a tento zisk byl
v obou případech převeden na rezervní fondy
organizací k zlepšení hospodářského výsledku
v následujících obdobích.
 OZ souhlasí s uzavřením Darovací smlouvy a
s uzavřením Smlouvy o zřízení služebnosti
inženýrských sítí (vodovodu a kanalizace) mezi obcí
Mirošovice a současnými vlastníky (dárci)
Michaelou Barančínovou, Vlastou Dolejšovou,
Janem Dolejšem, Lucií Chlumskou, Ivanou
Mackovou, Lidmilou Jelínkovou a Janou
Tvrzníkovou ve věci převodu IS do vlastnictví obce
Mirošovice na pozemcích 745/1, 747/5, 747/6,
757/7 a 788/5 - vše obec Mirošovice, k.ú.
Mirošovice u Říčan
 OZ souhlasí s uzavřením smlouvy mezi obcí
Mirošovice a ŘSD ČR o možnosti umístit stavbu na
pozemku parc.č. 698/1 a 702/3 ve věci dostavby
protihlukové stěny
 OZ souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout
pozemek parc.č. 698/1, 702/3 a 2007
 OZ souhlasí se zveřejnění záměru prodat část
obecního pozemku parc.č. 1897/3 (cca 30 m2)
0000
OZ schvaluje obecně závaznou vyhlášku (OZV) obce
Mirošovice 1/2015 o stanovení systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění a
odstraňování komunálních odpadů a nakládání se
stavebním odpadem a OZV obce Mirošovice
2/2015 o poplatku za komunální odpad
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OZ schvaluje OZV obce Mirošovice 3/2015 o
stanovení koeficientu pro výpočet daně
z nemovitých věcí a stanovuje, že výnos
z případného
navýšení
koeficientu
daně
z nemovitých věcí při přípravě obecních rozpočtů
bude použit na výdaje investičního typu.

K darovací smlouvě a zřízení služebnosti (dříve věcného
břemene): lokalita horní úsek ulice Hubačovská,
soukromé neobydlené pozemky. Předmětné IS,
zbudované na náklady současných vlastníků, budou
zdarma věnovány obci do další správy (VHS Benešov
vyjádřila souhlas). Netýká se však samotné
komunikace, pro další případnou údržbu tak bylo nutné
zřídit právo služebnosti.
OZV o odpadech: jen drobné známé změny - kromě cen
za známky u černých popelnic a chatařského poplatku
pro rok 2015 jde o doplnění informací o nových
sběrných komoditách - jedlé tuky a oleje (popelnice
v Karlíně), kovy (obecní úřad, Karlín)
OZV o koeficientech pro výpočet daně z nemovitosti:
mění se místní koeficient na hodnotu 3, ostatní
zůstávají stejné. Úprava koeficientu se týká pouze
staveb, ne pozemků (orné půdy, chmelnic, vinic, zahrad
nebo travních porostů). Výnosy z této daně se jako u
jediné daně celé vrací do obecního rozpočtu. A o jaké
konkrétní nové hodnoty jde? Daň z nemovitosti je
velmi nízká. U domu půdorysné velikosti 90 - 130 m2
bude činit navýšení cca 600-900,- Kč/rok. A jaká je vize,
jaké investice budou takto podpořeny? Vedle již
v minulém Exitu uvedených některých cílů (odbahnění
požární nádrže, víceúčelový dům čp. 5, místní
komunikace Ke Hradu a Hubačovská, hřbitovní zeď aj.)
plánujeme v souladu s chystaným novým územním
plánem realizovat rozvoj lokality Na Vrchách (IS,
osvětlení, komunikace), dokončit kanalizaci v Karlíně (je
evidentní, že pro další nové stavební lokality bude
nutné zkapacitnit stávající ČOV), výstavbu chodníků je
třeba ukončit IV. etapou ke středisku SSÚD a další..
Nemluvě o obnově a údržbě všeho již před lety
realizováno. Letošní rozpočet navzdory dotačním
podporám odhadujeme končit se saldem minus
3 mil. Kč.

Projekty 2015. Uzavírka Senohrabské
Rekonstrukce mostku přes Kunický potok – stěžejní
stavba letošního roku, přestože obec je zde jen
„dotčenou osobou“. Investorem a zajišťující technický
dozor je
Středočeský
kraj a jeho
SÚS.

EXIT 21

Proběhl 1. kontrolní den, při kterém zástupce
zhotovitele (ZKP Kladno) oznámil, že k uzavírce silnice
Senohrabská dojde od 1. července a potrvá do 30. září.
Po levé straně (směr Senohraby) bude zbudována
dočasná dřevěná lávka pro pěší.

Dopravně bezpečnostní úpravy III. etapa, ulice
Senohrabská, chodníky – byly bychom rádi, kdyby obě
akce probíhaly souběžně, opakovaná žádost na SFDI
byla podána.
Splašková kanalizace VI. etapa – ulice Ke Hradu – na
Středočeský kraj již byly odeslány dokumenty pro
přípravu veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace,
nicméně jsme již začali připravovat podklady pro
vypsání výběrového řízení. Termín realizace
(kanalizace a vodovod) odhadujeme polovina srpna konec října.
Hřbitovní zeď - zde Středočeský kraj stále mlčí..

BRKO – biologicky
komunální odpad

rozložitelný

Náš dotační projekt z Operačního programu SFŽP
„Doplnění systému nakládání s bioodpady v obci
Mirošovice“ byl vybrán k podpoře spolufinancování
nákupu štěpkovače, 170 ks kompostérů a 3 ks
kontejnerů! Tím bude možné spustit od 1.1.2016
avizovaný způsob kompletní likvidace bioodpadu
v obci. Co to znamená? Každá domácnost bude mít
možnost odevzdat svůj bioodpad (tráva, listí, větve,
zbytky jídla rostlinného původu, aj.) do hnědé
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popelnice a také do kompostéru. Hnědé popelnice –
svoz zdarma březen až prosinec, kompostéry –
zapůjčení na 5 let za jednorázový poplatek 200,- Kč.
Přiložená přihláška pro odběr kompostéru a popelnice
je závazná, dle ní bude objednáno přesné množství!
Termín odevzdání vyplněných přihlášek je do
31.7.2015 - na obecní úřad. Pro toho, kdo žádný
bioodpad nevytváří nebo nemá o kompostér či
popelnici zájem, se nic nemění, přihlášku žádnou
neodevzdá. Distribuce kompostérů (podpis smlouvy o
výpůjčce, poplatek) a popelnic v říjnu/listopadu.
Kompostéry jsou určeny pouze pro trvale bydlící
občany, hnědé popelnice i pro chataře, pokud je svoz
možný (bude posuzováno individuálně). Přihláška ke
stažení také na webu obce. Další info průběžně,
případně kontaktujte OÚ. Očekáváme, že zmizí
bioodpad z popelnic a z lesů, razantně také ubyde
potřeba svozu naší „pracovní četou“. Velkoobjemový
odpad (velké větve, spadlé stromy apod.) bude svážen
a likvidován (štěpkován) zdarma.
Připomínáme, že už nyní je možné odvážet bioodpad
do kompostárny Struhařov, se kterou byla podepsána
partnerská smlouva. Při návštěvě kompostárny je
nutné se prokázat Potvrzením od obce Mirošovice –
tato potvrzující kartička a více info našem obecním
úřadě.

EXIT 21

Společnost EKOKOM oznamuje: obec Mirošovice
předala k využití v roce 2014 78,8 tun separovaného
sběru, což představuje v přepočtu 2 719 618 MJ úsporu
energie.

Zvýhodněné vlakové jízdenky PID do
Prahy a Říčan
Prodej jízdenek PID (Pražské Integrované Dopravy), kdy
je možné ještě po příjezdu na Hlavní nádraží (po 42
minutách) cestovat dalších 108 minut zdarma pražskou
MHD, se pěkně rozjel – do trafiky paní Tomáškové jsme
dokupovali dalších 500 ks!!
Výborná spolupráce paní Evo!

Velmi vstřícná dálniční policie a SSÚD
Na jednání s vedoucími SSÚD (pan Šimon) a dálniční
policií (npor. Čihák) byl domluven společný postup
ve věci řešení (bohužel stále častějších) nálezů
zaběhnutých
nebo
odložených
psů.
V
případě zajištěného psa na dálnici nebo převzetí
od občanů nebude hned volána odchytová služba a pes
převezen do útulku, ale ponechán na minimálně
24 hodin v kotci se zateplenou boudou. Ten na své
náklady zřídí obec Mirošovice, včetně zásoby granulí.
Obec - a hlavně pejsek - tak bude mít větší čas
k nalezení majitele, vého pána. Děkujeme za pomoc
a příkladný a chápavý přístup. Policii byla také předána
aktuální databáze mirošovických psů. Opět apelujeme
na označení psa známkou!

Odpadový víkend 10. a 11. července –
velkoobjemový sběr a nebezpečný
odpad včetně barev!
Druhý letošní sběr velkoobjemového a první sběr
nebezpečného odpadu, který je navíc rozšířený:
Zdarma lze tedy odevzdat v:
pátek 10.7. 15.00 - 18.00 hodin
sobota 11.7. 9.00 - 12.00 hodin
Místo: areál pod mostem Karlín







Velkoobjemový odpad: - nábytek, koberce,
matrace, kamna, kola, saně, boby..aj.
Nebezpečný odpad (elektroodpad): ledničky,
pračky, televize, vysavače, žehličky, fény, počítače,
telefony, rádia, vrtačky, pájky, baterky
Ostatní nebezpečný odpad:- barvy, rozpouštědla,
oleje, lepidla, léky, autobaterie, zářivky,
fotochemikálie, pryskyřice, plechovky od barev,
štětce.
Drobný elektroodpad: po celý rok sběrný box před
vchodem do obecního úřadu nebo zelená
popelnice u ordinace lékaře.

Různé – jednou větou – poděkování!





Všem občanům za údržbu trávníků před svým
domem
Všem občanům za dodržování vyhlášky o nedělním
a svátečním klidu
Paním ředitelkám a kolektivům MŠ a ZŠ za
zodpovědnou celoroční práci
Za vzpomínku - 600 let od smrti mistra Jana Husa –
u pomníku bude položena kytice

„Zlořečený je ten, kdo pro skývu chleba opustí pravdu.“
(Jan Hus)
„Usmívej se před lidmi, kteří Tě nemají rádi – zbaví je
to síly“ (Erich Maria Remarque)
S pozdravem MUDr. Tomáš Zvěřina, starosta obce
Mirošovice

