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Restaurace na Hřišti - akce prosinec
6. - 7.12. - Tradiční zvěřinové hody (daňčí speciality) oba dny
od 11 hod. Vzhledem k omezenému počtu míst je
nutná rezervace na tel: 739 015 347
13.12. - Pravá domácí zabijačka od 11 hod.
Akce v rámci Vánočního jarmarku, není nutná
rezervace
31.12. - Silvestrovská párty od 18 hod.
Vzhledem k omezenému počtu míst je nutná
rezervace na tel: 739 015 347
1.1.2015 - Restaurace se do odvolání stává 100% nekuřácká.

Den otevřených dveří
 s prodejní výstavou našich prací
s představením dramatického kroužku
 s vystoupením country kroužku
Kdy: čtvrtek 11.12.2014 od 15 hodin
Kde: ZŠ Mirošovice
Občerstvení připraveno,
těšíme se na Vás!
Děti ze ZŠ Mirošovice



EVA KOFNOVCOVÁ
HORSKÁ KOLA - PRODEJ – SERVIS
Přejeme všem zákazníkům šťastné a veselé Vánoce.
Vánoční dárky si přijďte nakoupit k nám! Jsme zde
pro Vás a pomůžeme Vám s výběrem. A pokud si
nevíte rady, jaký dárek vybrat, kupte
DÁRKOVOU POUKÁZKU
Přijďte, těšíme se na Vás každou sobotu
dopoledne 9.00 – 12.00 hod. Jestli-že Vám
prodejní doba nevyhovuje, domluvte si
jiný termín na tel. 602972861.

Nemáte čas balit vánoční dárky, nebo vás to nebaví? Využijte
letos nově naši službu. Vaše přinesené dárky vám krásně
zabalíme. Cena zabalení jednoho dárku včetně materiálu
je 50,- Kč. Více informací na tel. 602972861.
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Vážení spoluobčané,
přestože fotbalová sezona končí (Mirošovice v té své
obsadily 3., resp. 4. místo – muži, resp. žáci), červené
karty se dál udělují, a to v obrovském počtu. Ne však na
hřišti, ale v ulicích, ne sportovcům, ale přiopilému
prezidentovi. Navíc se tak bohužel děje po 25 letech,
kdy už by mělo být dobojováno a jasně rozhodnuto.
Takto opět začíná mobilizace k obraně před zvrácenými
myšlenkami ruské družby, které jdou ruku v ruce
s masívním pošlapáváním listopadových hodnot,
prezentované bývalými agenty, komunisty a dokonce
mlátičkami. Jen, aby bylo ještě dost sil.. V Mirošovicích se naopak dávaly karty zelené – proběhlo ustavující zasedání nového zastupitelstva a koncem prosince se zastupitelé opět veřejně sejdou. A také se předčasně nadělovalo – 6. listopadu nám přivezli zametací vůz! Realizací nových domovních vjezdů skončily rekonstrukce místních komunikací („Komunikace
2014“) a 4. prosince je plánována kolaudace
„chodníkové“ akce na Senohrabské. Mezitím se
uskutečnil dílčí krajský audit hospodaření obce,
navštívili
nás zaměstnanci Okresního archívu
Prahy – východ, do Říčan
byl dán pokyn k zahájení
projednávání
návrhu
nového územního plánu.
Od 1. 11. platí novela
vyhlášky o kácení dřevin,
11.11. jsme si připomněli
konec 1. světové války, a
30.12. před Silvestrem
vyrážíme do divadla! A
více (psáno 25.11.2014):
 Nové zastupitelstvo obce bylo ustanoveno, 29.12 se
koná veřejné zasedání
 Rekonstrukce ulic 2014 skončena, kolaudace
chodníků 4.12.
 Zametací vůz zdolává první kilometry
 Dokončení územního plánu koncem roku 2015
 Společně do Divadla Bez zábradlí v úterý 30.12. –
„Příbuzné si nevybíráme“
 Novela vyhlášky o kácení dřevin!

Ustavující zasedání nového zastupitelstva
obce, veřejné zasedání 29.12.
Ve středu 5. 11. 2014 se konalo veřejné ustavující
zasedání nově zvoleného zastupitelstva obce
Mirošovice. Zastupitelé složili slib („Slibuji věrnost
České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji
funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce a jeho
občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky“),
který poté stvrdili svým podpisem.
Dále z Usnesení 4/2014 - zastupitelstvo schválilo:
- volbu starosty
zvolen byl:
MUDr. Tomáš Zvěřina
- volbu místostarosty
zvolena byla: Mgr. Dagmar Pilousová
- volbu předsedů
finančního výboru:
Jiří Medřický
kontrolního výboru:
Ing. Radek Lhocký
stavební komise a pro
životního prostředí:
Ing. Adolf Beránek
- stavební komise a oba zřízené výbory budou
minimálně tříčlenné a do příštího zasedání předloží
předsedové návrh na složení výboru a komise
- uvolněným členům zastupitelstva (starosta) a
neuvolněným členům zastupitelstva náleží měsíční
odměny dle § 72 zákona o obcích a nařízení vlády č.
37/2003 Sb. v platném znění - dle přílohy
- pokračování ve tvorbě pořizování nového územního
plánu obce Mirošovice. Zadání ÚP bylo již schválené
27.12.2012 – Usnesení 4/2012. Pořizovatelem je
Město Říčany. Pověřeným zastupitelem pro
pořizování ÚP je určen starosta obce MUDr. Tomáš
Zvěřina
- výsledek výběrového řízení na dodavatele
zametacího stroje v rámci dotační akce Ministerstva
ŽP a souhlasí s podpisem kupní smlouvy na dodávku
0000
zametacího stroje HAKO, Citymaster 600 C komfort
- Smlouvu o smlouvě budoucí o uzavření věcného
břemene mezi obcí Mirošovice a RWE GasNet a
RWE Distribuční služby s.r.o. ve věci zřízení a
provozování plynárenského zařízení na pozemku
parc.č. 1898/1 (ulice Pod Mostem, domovní plynová
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přípojka k domu čp. 59)
- zastupitelstvo přijímá systémové opatření a
upřesňuje Usnesení 2/2014 ze dne 25. 6. 2014 a
schvaluje závěrečný účet „s výhradou“
Veřejné zasedání v pondělí 29.12. od 19.00 hodin ještě před koncem roku se zastupitelé sejdou
k projednání rozpočtu na rok 2015
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Pořízení zametacího stroje – symbolicky den po
ustavujícím zasedání, jako vklad a závazek na další
období, sjel 6.11. z návěsu víceúčelový zametací stroj
HAKO, typ Citymaster 600.

vyhláška č. 189/2013 Sb. Tato novela přinesla zásadní
změnu týkající se kácení dřevin bez povolení. Nově se
kácení v zahradách (zastavěných plochách a nádvořích
nebo ostatních plochách se způsobem využití zeleň)
bez povolení týká jen ovocných stromů a stále i dřevin
o obvodu kmene do 80 cm měřené 130 cm nad zemí.
Původní, celkem logický úmysl, aby majiteli zahrady
nikdo nemohl nařizovat, jak se má ke svému majetku
chovat a kdy péče o zahradu byla svěřena do jeho
rukou, tak vzal za své..

Projekty 2014, zametací stroj dorazil
Komunikace 2014 – opravami domovních vjezdů
v ulicích Ke Křížku, Na Lipce a Pod Ježovem byla
ukončena nejen rekonstrukce místních komunikací
(MK) v roce 2014, ale všech MK v intravilánu obce,
započatá již v roce 2005. Ano, v tento okamžik zde
není žádná komunikace s jiným, než asfaltovým
povrchem a pod kterou probíhají všechny inženýrské
sítě!

„Mirošovice v divadle“
Divadlo Bez zábradlí, úterý 30.12. v 19.00
hodin, „Příbuzné si nevybíráme““

V trochu hektickém tempu se podařilo dotáhnout do
konce celou přípravnou a realizační administraci
spojenou s tímto projektem, který vzešel a je podpořen
z Operačního programu Životní prostředí Ministerstva
ŽP. Cílem projektu je nákup tohoto vozu za účelem
snížení prašnosti komunikací. Dotační podpora činí 90%
všech nákladů vč. DPH, což je skvělé.. Tento stroj,
splňující všechna předepsaná kritéria – především
zachytávání poletavých prachových částic (certifikát
PM 10) a emisní normy, patří ve své třídě k absolutní
špičce. Tak ať to jde!
Chodník Senohrabská (Husova – hřbitov), uzavírka –
ve čtvrtek 27.11. proběhne přejímka hotového díla,
kolaudace je stanovena o týden později 4.12. Pakliže
bude vše v pořádku (což předpokládáme), budou
odstraněny i omezující zátarasy (uzavírka byla
stanovena do 15.12). Vlastníci dotčených domácností
budou vyzváni k úhradě spoluúčasti při budování
dlážděných vjezdů.

Nový územní plán (ÚP) – pokračování
V prosinci 2012 bylo na veřejném zasedání schválené
obecním zastupitelstvem zadání nového ÚP. Na
základě této skutečnosti byl v červenci 2013 v dalším
kroku zhotovitelem - projekční kanceláří C.H.S. Praha
(vedoucí projektu Ing. Arch. Sixta) - zpracován a
předložen Návrh ÚP s regulativy. Protože započala
rekonstrukce obecního úřadu a navíc pominula
zákonná povinnost mít nový ÚP do roku 2015, byly
vzhledem k jiným obecním prioritám v této fázi práce
přerušeny. Nyní je pro nové zastupitelstvo tvorba ÚP
základním programem. Proto již proběhla pracovní
schůzka zastupitelů se zhotovitelem a na Odbor
územního plánování a regionálního rozvoje při MÚ
Říčany (pořizovatel našeho ÚP) byl odeslán pokyn
k zahájení projednávání navrženého nového ÚP. Od
data zahájení se odvíjejí další termíny a jednotlivé
kroky schvalovacího procesu. V příštím Exitu se
pokusíme termíny blíže určit. Přesto je zřejmé, že nový
ÚP nebude platit dříve než za 9-12 měsíců.

Vyhláška č. 222/2014 Sb. – ochrana
dřevin, povolování kácení
1.11.2014 nabyla účinnosti vyhláška, kterou se změnila






Den před koncem roku 2014 si pojedeme udělat náladu
do našeho oblíbeného divadla! Podařilo se zajistit opět
kvalitní lístky (2.-7. řada) na úspěšnou komedii, hodící
se jako předsilvestrovský předkrm. V příběhu tří bratří,
kde není jasné, komu patří milenka, uvidíme pány
Skopala, Zahálku, Vydru/Čenského a jejich dámské
protějšky. Režie J. Novák, překlad A. Jerie. Motto
příběhu – „paní švagrové se zrovna nemusí..“
Organizace: Zájemci si vyberou a zakoupí lístek osobně
na obecním úřadě. Cena činí 300,- Kč.
Program úterý 30. prosince
17.20 – 17.25 - sraz před Obecním úřadem
Mirošovice
17.30 – 18.15 - odjezd a společná cesta autobusem
do divadla
19.00 – 21.15 - divadelní představení
21.30 – 22.00 - odjezd po ukončení, návrat do
Mirošovic
Adresa: Divadlo Bez zábradlí, Jungmannova 31, Praha
1, tel. 224 494 604 www.divadlobezzabradli.cz

Předání archiválií k trvalému uložení
Před týdnem nás navštívili pracovníci Státního
okresního archivu Praha- východ (sílo ve
Zdibech) a provedli výběr dokumentů
k archivování a ke skartaci. V drtivé většině
se jednalo se o dokumentaci z let 1989–2005.
Novější data jsou uschovány na obecním
úřadě v prostorách nově zrekonstruované
suché půdy. Mistři archiváři si prohlíželi
i zachovalé kroniky a pochválili
nám kroniku stávající - ročníky
našeho obecního časopisu Exit 21
od počátku 1998-2014!

Den válečných veteránů
Už potřetí proběhlo pietní setkání u našeho
zrenovovaného Pomníku padlých U Zvoničky. Datum
celosvětově jako Den veteránů nebo Den vzpomínek.
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11. listopad byl vybrán symbolicky, neboť toho dne roku
1918 v 11 hodin bylo ve vlakovém voze ve Francii podepsáno
příměří mezi Spojenci a Německem, jímž byly na západní
frontě ukončeny boje 1. světové války. Symbolem Dne
veteránů se stal květ vlčího máku. Jako den válečných
veteránů se slaví nejen v Evropě, ale i v USA a Kanadě.
Oslavuje se tak nejen konec 1. světové války, ale i jako pocta
vojákům z druhé světové války, jakožto i všech dalších
konfliktů. V České republice se 11. listopad jako Den
veteránů poprvé připomínal v roce 2001. Novodobí čeští
váleční veteráni se účastní vojenských misí od roku 1989.
Tento den by tedy měl být příležitostí připomenout si
všechny, kteří ve válečných konfliktech ve všech částech
světa obětovali své životy v bojích na obranu principů
svobody a nezávislosti.
Děkuji Dušanovi Havlíčkovi za celoroční péči o pomník a za
pečlivou
přípravu
slavnostního
okamžiku.

Různé – jednou větou





Krajský dílčí přezkoumání hospodaření obce za měsíce 110/2014 - bez výhrad
ČEZ - 9.12. od 9-12 hodin nepůjde proud v ulicích
V Lipách a Karlín (zde čp. 46, 47, 73)
ŘSD provedlo rozsáhlý úklid odvodňujících koryt podél
komunikace I/3
Kontejnery pro chatové oblasti zůstanou do 12.12.,
přistaveny budou v březnu 2015
„Základem úspěchu je vybrat si pravý čas.
Přijít s něčím moc brzo je stejně špatné
jako přijít moc pozdě.“
(Lacocca)

„Nevěřte nikomu, komu je přes třicet.“
(John Lennon)
S pozdravem MUDr. Tomáš Zvěřina, starosta obce Mirošovice

Mirošovický Vánoční Jarmark
V sobotu 13.12.2014 od 13 do 17 hod se
uskuteční již desátý vánoční jarmark v areálu u
fotbalového hřiště. Připraveny budou stánky
s vánočním zbožím, soutěže a tvořeníčko pro
děti. K nastolení pravé pohody budou
celým areálem znít vánoční koledy
a na závěr v 1700 hod se můžete těšit na
již klasický velkolepý
ohňostroj. Přijďte si užít
pravou domácí
zabijačku, ochutnat punč, medovinu,
svařák. Nebo jen tak nasát vánoční
atmosféru,
nakoupit
drobné vánoční
dárky, příjemně si užít
odpoledne a odreagovat se.
Obec Mirošovice, MC Čolek

