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Změny v
rozvrhu
tělocvičny
Nově:
Cvičení
Seniorek
(seniorů)
p.
Semerádová

Středa
1800-1900
hod.

JÓGA
p. Čapková
Středa
1830-2000
hod.
Kontakt
info:
602 268 354

Mirošovický Vánoční Jarmark

Vážení spoluobčané,

Zasedání zastupitelstva obce

máme za sebou zase jeden hodně bouřlivý měsíc. A
nešlo zdaleka jen o republikové volby do sněmovny,
které dopadly, jak dopadly. Výsledky u nás
v Mirošovicích, kde jsme 71%-ní účastí o dost překonali
celostátní průměr, níže přinášíme. Na začátku října jsme
nejprve na mimořádném zasedání rozhodli o tom, že už
se dále nebudeme spoléhat na říčanské úředníky, ale
územní plán si sami doděláme. Proběhly opravy na
komunikacích, byly usazeny poslední koše a lavičky,
skončily revitalizační akce U Zvoničky a Štičího rybníka,
kde se jejich letošním vrcholem stala realizace a
slavnostní otevření workoutového hřiště. Zástupci
krajské SÚS nám potvrdili ještě letošní rekonstrukci ulice
Hlavní, ale především jsme zažili další „out“ – díky
vichřici šlo o klasický „blackout, kdy byla bez elektřiny
téměř polovina obce. Žebříček priorit se pak rázem
změní, člověk si pokorně uvědomí, že přeci jen
rozhodující je teplo, světlo, jídlo. Ale ta naše památná
borovice, ta to skutečně odnesla. A protože venku stále
fičí, píši rychle (30.10.), dokud jde proud! A více..

Mimo obvyklý 3-měsíční cyklus proběhlo v pondělí 9.10.
veřejné zasedání zastupitelů. Jeho kompletní zápis
s komentářem najdete na webu obce. Z usnesení - bylo
projednáno a schváleno:
 změna pořizovatele územního plánu Mirošovic v souladu s § 6 odst. 2 a s § 24 zákona č. 183/2006 Sb.
o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon) bude tímto pořizovatelem s okamžitou
platností Obecní úřad Mirošovice
 zpětvzetí žádosti obce Mirošovice o pořizování
územního plánu Mirošovic Městským úřadem Říčany,
Odbor územního plánování a protokolární zpětvzetí
všech dokladů z dosavadního pořizování územního
plánu Mirošovic
 uzavření smlouvy příkazní se společností PRISVICH,
oprávněnou k výkonu územně plánovací činnosti a
zajištění tak pro pořizovatele, Obecní úřad
Mirošovice, splnění kvalifikačních požadavků pro
výkon územně plánovací činnosti
 záměr odstranění domu Hlavní 5 a stavby nového
víceúčelového domu na stejném pozemku.
Poznámky:
Byly podány podrobné informace o historii pořizování
ÚP obce od roku 1998 (v roce 2000 byl schválen první
ÚP, změny č. 1 byly provedeny v roce 2005). V roce 2010
bylo rozhodnuto o zahájení pořizování nového ÚP a
v prosinci 2012 již byl schválen návrh jeho zadání.
V letech 2013-14 v důsledku legislativních změn i jiných
priorit rozvoje obce bylo pořizování této strategické
plánovací dokumentace chvíli pozastaveno. Od konce
roku 2014 probíhají další povinné administrativní úkony,
nastává sběr stanovisek dotčených orgánů i fyzických
osob. Spolupráce s MÚ Říčany (pořizovatel) však vázne a
je nedostatečná v důsledku jeho personálních
problémů, navíc se přidává spor s jeho odborem
životního prostředí ve věci náhledu na další možný
rozvoj lokality Na Stráni. Zde se proces zastavuje a
dostává do patové situace – odbor územního rozvoje,
který má názor shodný s obcí Mirošovice, není schopen
dále pokračovat, tajemník MÚ Říčany nechce
rozhodnout proti svému odboru.. Na základě konzultací

V sobotu 9. 12. 2017 od 13 do 17 hod se uskuteční již třináctý vánoční
jarmark u fotbalového hřiště. Připraveny budou stánky s vánočním zbožím,
dále tvořeníčko ve vyhřívaném stanu pro nejmenší a na závěr klasický
velkolepý ohňostroj. Přijďte si užít pravou domácí zabijačku, ochutnat
medovinu a svařák, nebo jen příjemně strávit sobotní odpoledne s přáteli,
odreagovat se a nasát vánoční atmosféru.
(výzva pro prodejce, objednejte si stánek včas na tel: 606 787 644)
Srdečně zve obec Mirošovice a MC Čolek

Svatomartinské hodování.
Po tři víkendy kolem svátku svatého
Martina budou v restauraci Na Hřišti
v pořadí již páté Svatomartinské husy
s šéfkuchařem Vojtou. O Víkendech 2-3 možnost ochutnávky Svatomartinských vín.
Víkend 1: 4 - 5. 11. 2017
Vzhledem k omezenému počtu
Víkend 2: 11 - 12. 11. 2017
míst je rezervace nutná,
Víkend 3: 18 - 19. 11. 2017
tel: 739 015 347.
EXIT 21
Zpravodaj obce Mirošovice, vydavatel: obec Mirošovice, Na Ohradě 190, 251 66 Mirošovice, IČ: 00240460
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Odpovědný redaktor: Ing. Radek Lhocký e-mail: lhocky@mujbox.cz
Cena při prodeji 5,-Kč, pro občany Mirošovic do poštovních schránek zdarma

 Od MÚ Říčany jsme si převzali kompletní spis
pořizovaného územního plánu
 I v Mirošovicích zvítězilo hnutí ANO, Piráti byli druzí
 Přibyly další lampy, lavičky, koše, sáčky pro psy, lávka
přes potok..
 Nové street workoutové hřiště zprovozněno!
 Říčany vydávají stavební povolení na odbahnění
nádrže a stavbu chodníků k SSÚD
 I Mirošovice zažily přírodní kalamitní stav
 Do Divadla Palace před koncem roku – 29.12.
„Miláček Anna“
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na Odboru regionálního rozvoje Středočeského kraje a MÚ
Říčany se tak jediným řešením nabízí a zůstává možnost dále
konat jen po vlastní linii. Věříme, že tímto krokem bude moci
obec Mirošovice již samostatně dokončit celý náročný proces
pořizování nového územního plánu. Navíc se pokusíme ještě
požádat o dotační příspěvek pro pořizovatele.
Host Ing. Ladislav Vich ve svém projevu podal po odborné
stránce vysvětlení současné situace v pořizování ÚP Mirošovic
a nastínil kroky a harmonogram dalšího postupu - reálný
termín platnosti nového ÚP je podzim 2018.

EXIT 21

Park U Zvoničky, hráz u Štičího rybníka – hotové obě štěrkové
cesty a výsadby zeleně vč. spojky k nádrži a lávky přes Kunický
potok. Po odbahnění nádrže bude dokončena cesta mezi
potokem a nádrží ústící na místní komunikaci U Zvoničky.
Mobiliář – sloupy a lampy VO přibyly na hrázi, v ulici na Výsluní
a Školní. Nové lavičky (10 ks) kromě parku a hráze najdete
v ulicích K Nádraží, Spojovací a v Karlíně. Koše a sáčky na psí
exkrementy (celkem už 16 stanovišť) jsou pravidelně
rozmístěny po celé obci (viz mapa na webu).

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
výsledky v Mirošovicích
Z celkového počtu 904 zapsaných voličů se jich k urnám
dostavilo 641, což činí velmi vysokou účast 70,91 procent.
Platných hlasů bylo odevzdáno 639. Prvním voličem se stal
v pátek ve 14 hodin 25 vteřin již tradičně p. ing. Viktor Mentzl.

Dopravní značení na místních komunikacích (MK) – nejvíce se
tato úprava silničního provozu na MK týká z avizovaných
důvodů lokality U Zvoničky (parking, vjezd vozidel, zarážky aut
před parkem, aj.), dále přibude zpomalovací práh (polštáře) Ke
Mlejnu a jednotlivé značky v ulicích Školní (parking), Luční
(tonáž 6 tun) a K rybníku (přednost v jízdě). Povolení vydá po
odsouhlasení policií říčanský odbor dopravy. Realizace cca
konec listopadu.
Ochranná zábrana 5x12 m u nohejbalového hřiště Na Ohradě
– i toto dílo lze zařadit mezi akce dekoračně - revitalizační,
neboť byla nahrazena děravá síť a staré dřevěné kůly. I když by
pánové nohejbalisté už možná žádnou ochranu nepotřebovali,
jistota je jistota.

Z projektů 2017-22, revitalizace obce
Výstavba víceúčelového domu Hlavní 5 – stavební povolení na
výstavbu nového domu nabylo právní moci, objekt již byl
odpojen od elektřiny, ještě čekáme na izolaci horního vedení
a po té lze začít s postupným odstraňováním stavby – termín
cca do konce prosince.
Vodní nádrž – vodoprávní úřad v Říčanech obdržel všechna
kladná stanoviska a zahájil stavební řízení. Vypouštění nádrže
s následným přemístěním případných organizmů (škeble, raci,
plazi, aj.) je plánováno na druhou polovinu listopadu, samotná
realizace (odbahnění, oprava vtokového a výtokového
objektu, obnova původní a výstavba nové gabionové zdi)
proběhne leden - březen 2018. Dojde také k renovaci
zborcených dešťových kanalizací a další výsadbě zeleně.
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Novodobý street workout začal být reprezentován především
černochy z newyorského Bronxu, kteří nemohli chodit do
posiloven, tak cvičili a posilovali venku v parcích a vytvořili
„cool“ vlnu a svými kousky a neskutečně vypracovanými
postavami inspirovali celý svět. Mj. i vlastní americkou
armádu. Pravidelným cvičením budou svaly pevné a
vyrýsované, nebudou tak objemné, ale bude v nich nezměrná
síla a vytrvalost. Je zde i dopad společenský – hlavně u
dospívajících našly workoutová hřiště velkou oblibu.
Scházejí se, nesedí u PC, komunikují spolu
ústně, cvičí, mají pěkné postavy a nic je to to
nestojí. Každá investice, která pomůže
smysluplnému trávení volného času, je to
nejlepší, co se dá udělat, a přináší nejvyšší
úrok.
Z provozního řádu –
hřiště je volně přístupné
365 dní v roce, mladší 14
let
s doprovodem,
cvičení
na
vlastní
nebezpečí. Prostor je 24
hodin
kamerově
monitorován.

Rekonstrukce ulice Hlavní, úsekové měření,
opravy na místních komunikacích
Opakovaně jsme ujišťováni, že rekonstrukce povrchu naší
hlavní tranzitní silnice letos proběhne. A to jak Středočeským
krajem (KSÚS), tak přímo již i vybraným zhotovitelem BES
Benešov. Úsek mezi oběma mosty dlouhý cca 1300 m by měl
být opatřen novým povrchem ve druhé polovině listopadu.
S tím souvisí i připravované úsekové měření rychlosti – také
Říčany, jako zaštiťující subjekt, už vybral zhotovitele, čile
probíhá inženýring a s instalací radarů se počítá na brzké jaro
2018.
Opravy na místních komunikacích, poklopy – nutné zásahy
včetně pokládky odvodňovacích žlabů a obrub v ulicích Ke
Křížku, K nádraží, Senohrabská a Na Ohradě jsou hotové.
Během tohoto měsíce pak vyzkoušíme technologii společnosti
Poklopsystém – kanalizační šachty a vodovodní šoupata na
Senohrabské.

Nové street workoutové hřiště u Štičího
rybníka
Podařilo se to, stihlo se to a už ho máme také! V sobotu 28.
října, tedy symbolicky svátečně, jsme otevřeli a zahájili provoz
tohoto velmi populárního sportoviště, umístěného na ploše
jen 9x9 m. Celý sportovní areál u rybníka (otevřen byl
v 9/2009) tak rozšiřuje nabízené spektrum vyžití. Street
workoutové hřiště – nebo jen workoutové hřiště - znamená
volným překladem venkovní cvičení a jeho podstatou je
využívání váhy a síly vlastního těla, což je jeden z nejlepších a
nejpřirozenějších pohybů. Tento způsob cvičení je starý 2000
let, kdy už antičtí Řekové či římští gladiátoři takto tužili svá
těla. Proto se také tomuto formování těla říká z řečtiny:
kalisthenika = spojení řeckých slov kálos (krása) a sthénos (síla).

Zavřený obchod s potravinami,
rekonstrukce, pojízdná prodejna pečiva
27. října p. Veselý zavřel krám a dle kusých informací to
vypadá, že by během jednoho měsíce měla být prodejna
novým majitelem zrekonstruována a opět v provozu. Škoda,
že se tak nestalo až za rok, kdy by už mohl stát nový dům čp.5..
Nicméně informace zjišťujeme, podařilo se zkušebně zajistit
příjezd prodeje pečiva:
 ve středu 1. a 8.11. vždy od 11.40 – 11.50 bude stát před
prodejnou potravin v ulici K Nádraží auto se základním
sortimentem. Tedy záleží na našem zájmu, zda sem bude
i nadále dojíždět.

EXIT 21

„Mirošovice v divadle“
Divadlo Palace – pátek 29. prosince v 19.00 hodin,
„Miláček Anna“
Opět se vracíme k divadelní návštěvě mezi vánočními svátky a
kromě tradičního wellcome drinku Vás čeká předsilvestrovská
komedie s D. Prachařem, S. Rašilovem, L. Rybovou, P.
Špalkovou a M. Hudečkovou. Režie Z. Tyc. A motto příběhu?
„není šikovné přivést si domů milence, když je doma
manžel s přítelkyní..“
Organizace: zájemci si mohou zakoupit lístek (3.- 6. ř.)
Na obecním úřadě. Cena činí 300,- Kč.
Program pátek 29. prosince
 17.10 – 17.15 - sraz před Obecním úřadem Mirošovice
 17.20 – 18.15 - odjezd a společná cesta autobusem
 19.00 – 21.30 - divadelní představení
 21.45 – 22.15 - odjezd po ukončení, návrat do Mirošovic
Adresa: Divadlo Palace, Václavské nám. 43, Praha 1, tel. 224
228 814, www.divadlopalace.cz

Mirošovický BLACKOUT
Přestože jsou Mirošovice obecně považovány za místo s velmi
přejícím klimatem, silná vichřice s názvem Herwart tentokrát
plně zasáhla i je. Celou neděli bylo mnoho domácností včetně
obecního úřadu bez elektřiny, což způsobil pád stromu na
dráty VN v lesíku Pod Ježovem. I když jsme se s energetiky
snažili o co nejrychlejší příjezd hasičů či jiné techniky, prostě
toho bylo hodně a jinde byly ještě více postižené obce a města.
Naštěstí dráty vydržely a elektřina
začala k večeru zase proudit. Opět
poděkování senohrabským hasičům,
ale i hochům z ČEZu. Bohužel, lokální
výpadky v obci ještě někde přetrvávaly
až do úterý. Asi největší emoční zásah
nám však způsobil vichr vyvrácením
borovice za hřbitovem. Ale jak se
všichni shodujeme – zasadíme novou!

Různé – jednou větou
 Očkování psů a koček proti vzteklině
úterý 7.11. od 15.30 do 16.00 hodin před obecním úřadem
 Černá skládka nad hřbitovem zčásti uklizena, stavební
buňka bude také odvezena, vlastníci pozemku spolupracují
 Poslední letošní svoz bioodpadu proběhne až ve středu
13.12.
 Velké poděkování pánům – R. Burcevovi za detekci a
vyřešení problému veřejného osvětlení na Hlavní a okolí,
M. Růžičkovi za dozor při opravách MK a inženýring při
instalaci mobiliáře, R. Lhockému za přípravu

slavnostního otevření workoutového hřiště.
„Konec světa bude, až přestanou lidé zpívat“
Albert Einstein
„Život je jako jízda na kole. Abys udržel rovnováhu,
musíš pokračovat v pohybu“
Albert Einstein
S pozdravem MUDr. Tomáš Zvěřina, starosta obce Mirošovice

