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Obec Baráčníků Mirošovice
vzpomínka a poděkování
Dne 13.7.2015 jsme se naposledy
rozloučili se sousedem Zdeňkem Pítou,
dlouholetým členem a rychtářem zdejší
Obce Baráčníků, župním rychtářem VII.
župy Vlasákovy a zasloužilým členem
představenstva - vrcholného orgánu
Veleobce Baráčníků.
Spolkové činnosti věnoval velký kus svého života a významně se podílel
na udržení více než stoleté tradice existence tohoto vlasteneckého
hnutí. Patří mu poděkování a úcta všech našich členů a slib, že budeme
v jeho obětavé činnosti pokračovat.
členové spolku OB Mirošovice

Vážení spoluobčané,

Ultra rychlý internet pro každého Mirošováka
V průběhu prázdnin postavila v naší obci své vysílače UWT.cz alias Ultra
Wireless Technology. Internet do obce přivedla rovnou ze tří nezávislých
směrů datovými okruhy o kapacitě 250 Mbps, což je více než dostatečná
rychlost pro celou vesnici a navíc garance vysoké spolehlivosti. V případě, že
se na jedné lince vyskytne porucha, se totiž internet maximálně nepatrně
zpomalí a provoz se automaticky v řádu jednotek vteřin přesměruje na funkční
trasy, jinak zákazníci žádné omezení služeb nepocítí. Připojení k UWT pro
domácnosti stojí jen 350 Kč měsíčně včetně DPH a firma si neúčtuje zřizovací
poplatky, ani není nutné si pořizovat žádný startovací balíček. Zařízení pro
připojení k její síti je po dobu využívání služby pronajímáno zdarma, zaplatíte
si tak pouze kabeláž a vnitřní rozvody ve své domácnosti, které vám zůstanou
napořád. UWT nenabízí více tarifů, fantastické je, že v ceně 350 Kč máte
maximální možnou rychlost, kterou dovolí bezdrátové technologie v dané
lokalitě. Firma ve své marketingové strategii vůbec nepracuje s rychlostmi, na
náš dotaz uvedli, že pro srovnání s konkurencí můžeme uvést rychlost „až 100
Mbps“. Ze zkušeností prvních několika desítek uživatelů z Mirošovic vyplývá,
že reálné rychlosti jsou podle speedtest.net okolo 40 – 50 Mbps a ping
(důležitý údaj pro příznivce online her) okolo 11 ms. Dá se očekávat, že se
zaplněním sítě rychlosti poklesnou, UWT však slibuje, že jejím cílem je udržet
20 – 30 Mbps pro každého. Ostatně svým maximálně férovým přístupem
k zákazníkům jí ani nic jiného nezbývá, uživatelé nejsou vázáni žádnou
smlouvou s minimální dobou plnění a bude-li někdo nespokojený, může bez
problémů odejít ke konkurenci.
Posledním bonusem pro Mirošováky je fakt, že UWT angažovala jako svého
hlavního technika pro naši obec zkušeného budovatele WiFi sítí Jirku
Svobodu, který pomáhal postavit zdejší část sítě Kosmonetu. Je tedy zárukou
rychlého a kvalitního servisu v případě jakýchkoliv potíží. Bližší informace o
UWT najdete na www.uwt.cz nebo telefonu 605 445 444.

ukazuje se, že máme jeden z nejsuprovějších rybníků!
Ano, přestože katastrofální sucho trvá téměř už přes
dva měsíce, čistá (a teplá) voda se drží zatím po okraj.

Také jsme měli na základě udávajícího podnětu
návštěvu z Ministerstva vnitra ČR a na úřadě proběhly
dvě hloubkové kontroly. Ladův kraj pak v září
připravuje 12. ročník pochodu kocoura Mikeše.
A více.. (psáno 13.8.2015):
 Ve

DERATIZACE BEZ POUŽITÍ JEDŮ?
Nový způsob mechanické deratizace to je RODENATOR.
Již řadu let tento systém používají v západní Evropě. V
současné době přichází i k nám. Jedná se o efektivní,
ekologický a humánní systém, který dokáže snižovat
populaci škůdců, kteří žijí v norách. Velkou předností
systému je jeho schopnost likvidovat podzemní tunely a
nory daného škůdce. Jedná se především o potkany,
krysy, hryzce, hraboše a i tolik diskutované krtky. V
zahraničí se velmi osvědčil i pro likvidaci opuštěných nor.
Více
informací
o
Rodenatoru
najdete
na
www.rodenator.cz, kde jsou k vidění i velmi zajímavá
videa zachycující aplikace.

Fotbalový oddíl SK Mirošovice
Pořádá nábor chlapců a dívek do fotbalového týmu žáků, a to každé
Po, St a Čt od 18.00 hod. Nábor je určen pro děti navštěvující první až
devátou třídu základní školy ale také pro děti navštěvující mateřskou
školku. Nezávazně se přijďte podívat na trénink nebo si jej rovnou
vyzkoušet (kopačky nejsou podmínkou). K dispozici máme kvalitní
travnaté hřiště, hřiště na malou kopanou s umělým povrchem a
tělocvičnu po dobu zimních měsíců. Dětem se věnuje hlavní trenér a
pomocní trenéři z řad rodičů, další zájemci o trénování vítáni. Pro bližší
informace nás kontaktujte na níže uvedených číslech:
Michal Hruška (mladší děti do 8 let) tel. 724 313 229
Ing. Milan Trojanovič (děti do 14 let) tel. 778 405 929
Závěrem bychom touto cestou rádi poděkovali dlouholetému trenérovi
žáků Janu Horálkovi za úspěšné vedení žákovského týmu v minulých
letech. Honzo děkujem…
SK Mirošovice, Ing. Milan Trojanovič
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Ani horkost z blízké dálnice a silnice I/3 Štičímu rybníku
vážnou újmu nezpůsobila, avšak díky i v noci
otevřeným oknům blízkost těchto komunikací více
vnímáme a zase si je uvědomujeme. Ale jinak by mírný
dlouhotrvající déšť fakt neuškodil, protože pohled na
spálenou zemi začíná být už hodně frustrující.
Zásobování pitnou vodou ze Želivky však ohroženo není
(tedy pokud při nedaleko probíhající rekonstrukci
přivaděče Javorník – Benešov neudělají bulharští
stavaři chybu..). A co dále přinesl červenec a půlka
srpna v Mirošovicích? Pilně jste odevzdávali přihlášky
k zapojení se do systému svozu bioodpadu, rozběhla se
oprava mostku na Senohrabské, ale vypadá to, že i přes
počáteční optimistické odhady bude platit původní
termín dokončení, tj. 30. září. Středočeský kraj po 3,5
měsících oficiálně oznámil a potvrdil výsledky
dotačních žádostí – Kanalizace Ke Hradu díky
individuální dotaci ANO, hřbitovní zeď NE. Na zprávy ze
SFDI (chodníky III. etapa) stále čekáme, vítěze na
dodavatele štěpkovače a kompostérů však už víme.
Známe také první stanoviska a vyjádření dotčených
orgánů i fyzických osob na návrh našeho nového
územního plánu, schválen Krajem byl definitivně plán
lesní. Na okraji chat Na Vrchách u propustku probíhá
oprava stále podmáčené lesní cesty a již existuje studie
výstavby cyklostezky do Mnichovic. Baráčníci připravili
svůj podzimní plán a také jsou již zakoupeny lístky na 3.
společnou divadelní návštěvu. Lesy ČR stále slibují, že
se oba potoky ještě letos čistit budou a do trafiky
objednáváme další várku výhodných vlakových jízdenek

středu 19.8. se koná veřejné zasedání
zastupitelů!
 Výstavba sítí v ulici Ke Hradu a hřbitovní
zdi v září
 Distribuce kompostérů a hnědých
popelnic v říjnu/listopadu
 Do divadla Palace na „Rodina je základ státu“
8.10. od 19 hodin
 „Hrbaté duše“ i v Mirošovicích

3. veřejné zasedání zastupitelstva obce
Ještě před koncem prázdnin je nutné kvůli dotačním
projektům uskutečnit veřejné zasedání zastupitelů –
středa, 19.8. od 19.00 hodin. Program:
 Rozpočtové opatření 2/2015
 Dotační projekty:
o "Mirošovice, Středočeský kraj - dopravně
bezpečnostní úpravy III. etapa"
o Doplnění systému nakládání s bioodpady v obci
Mirošovice"
o Splašková kanalizace "Mirošovice VI. etapa - ulice
Ke Hradu"
o "Oplocení hřbitova - nová hřbitovní zeď
v Mirošovicích"
 Volba členů finančního a kontrolního výboru
 Prodej části obecního pozemku parc.č. 1897/3 (30 m2)

Projekty a akce 2015
Splašková kanalizace VI. etapa – ulice Ke Hradu: teprve
5. srpna nám byla potvrzena zpráva, že Zastupitelstvo
SK schválilo žádost o individuální dotaci a tedy lze
0000
přistoupit (po výběrovém řízení) k realizaci. Odhad
zahájení prací v ulici tak vychází na ½ září. Vedle
částečné krajské dotační podpory jen splaškové
kanalizace bude z obecního rozpočtu uhrazena
pokládka vodovodu a veřejného osvětlení. Už nyní tak
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žádáme všechny vlastníky předmětných pozemků a
objektů, aby si rozmysleli (a označili) místo pro trasy
domovních přípojek. Veřejné části budou vyvedeny
z hlavního řadu cca 1 m do pozemku. V případě, že
někdo nemá zájem o připojení na vodovodní řad,
žádáme o sdělení této skutečnosti. Připojení na
kanalizaci je povinné. Pro připojení je nutné si zajistit
na stavebním úřadě územní souhlas. Obcí bude
vyměřen poplatek za zhodnocení stavebního
pozemku.
Hřbitovní zeď: „na Vaši žádost nestačil objem
alokovaných prostředků Středočeského kraje“, i když
jsme tuto odpověď předpokládali, přeci jen z důvodu
nabízené královské 35% spoluúčasti jsme naivně
věřili, že by to mohlo hrát roli – nehrálo. Projekt je
však kompletně připraven, kontejner pro hřbitovní
odpad objednán - akce bude uhrazena z vlastních

Strana 3 / 4 17. srpna 2015

EXIT 21

Dopravně bezpečnostní úpravy III. etapa, ulice
Senohrabská, chodníky: na výsledky 2. kola ze SFDI
stále netrpělivě čekáme. Akce nebude realizována,
pokud v dotační žádosti neuspějeme.

Nový územní plán: MÚ Říčany, Odbor územního
plánování (jako pořizovatel) obdržel stanoviska
Krajského úřadu SK (jako nadřízeného správního
orgánu), dotčených orgánů a institucí, sousedních
obcí a fyzických osob. Během dvou jednání v Říčanech
byla většina připomínek architektem zapracována do
nové podoby ÚP, která se opět zasílá na krajský úřad
ke „druhému čtení“. Po obdrženém dalším vyjádření
se vypíše veřejné projednávání – termínově to
vychází na konec listopadu. Bude v zákonných lhůtách
oznámeno na úřední desce.

Rekonstrukce silnice II/508 Mnichovice –
Mirošovice, dopravně bezpečnostní opatření
Docela rychle probíhají přípravy k možné realizaci
bezpečnostních opatření stávající nevyhovující krajské
silnice II. třídy do Mnichovic - pod patronací pana
poslance Babiše. Projekční kancelář AF - CITYPLAN už
předložila obsáhlou studii, zahrnující navíc už i např.
záborový elaborát, inženýrskogeologický průzkum,
průběh sít, aj. Podstatou tohoto rozsáhlého projektu
(předběžný rozpočet kolem 100 mil. Kč) je jednak
kompletní rekonstrukce silnice II/508 (nový povrch
a lokální rozšíření na předepsané limity), jednak
výstavba stezky pro pěší a cyklisty spojující obě obce.
Stezka (šíře 2 m, délka 2,9 km)) povede cca
v polovině celé délky odkloněna od komunikace.
Způsob financování akce je projednáván, předpokládá
se však rozhodná účast státu (SFDI) a dále
Středočeského kraje bez účasti dotčených obcí
(Mirošovice, Mnichovice a Hrusice).

Rekonstrukce mostku přes Kunický potok, uzavírka
Senohrabské: za monitoringu poloviny obce probíhá
s většími či menšími úspěchy od začátku července a
bohužel to vypadá, že potrvá celé 3 měsíce, tj. do 30.
září.
Čištění Kunického a Lomnického potoka: vlastník obou
toků, Lesy ČR, zastoupené Správou toků – oblast
povodí Vltavy v Benešově, zhotovil již projektovou
dokumentaci pro ohlášení stavby (údržba koryt
a břehových porostů a odstranění sedimentu
z průtočných profilů). Opět potvrzují termín
realizace podzim 2015. Postup prací je
garantován po proudu. Tak uvidíme..

zdrojů. A o příspěvek zažádáme také obec Senohraby
(nájemce třetiny hrobových míst). Předpokládaná
realizace září – prosinec.
BRKO (biologicky rozložitelný komunální odpad):
k dnešnímu dni jsme obdrželi 385 přihlášek k odběru
kompostérů a hnědých popelnic. Děkujeme za
spolupráci, potřebovali jsme znát toto orientační číslo
k objednávce nádob. Odpovědi na nejčastější dotazy:
 ANO, předání kompostérů a popelnic proběhne (jedna
nebo dvě logistické akce!) odhadem koncem října
 ANO, platba poplatku 200,- Kč a podpis smlouvy o
kompostéru při distribuci
 ANO, svoz popelnic jako stávající harmonogram (tj. asi
středy 1x týdně, počáteční měsíce 1x za 14 dní)
 NE, kompostér se nevyváží
 ANO, známku na hnědou popelnici obdržíte zdarma
v lednu 2016
 ANO, zavedením systému předpokládáme i zásadní
omezení potřeby svozu multikárou ze zahrad a
prostranství před domem (ano zdarma velkoobjemový
bioodpad ke štěpkování)
 ANO, pro váhavé – je možné se stále kdykoliv přihlásit
k odběru kompostéru i popelnic – menší množství už
nebude problém zajistit
Vítězem na dodávku mulčovacího štěpkovače (velmi
výkonný GS TIGER), kompostérů a kontejnerů se stala firma
RAMOS KOO z Rokycan za celkovou částku 1 043 720,- Kč.

Oprava konce lesní cesty v lokalitě Na Vrchách u
propustku přes Lomnický potok: v týdnu 10.-14.8.
dojde k zásadnějšímu zásahu tohoto úseku
(odhrabání do ¾ m, lomový kámen, odfrézovaná
živice a instalace 2 odvodňovacích žlabů).

Extrémní sucho – zákaz ohňů, vjezdu do
lesů a polí, šetření vodou, pojištění lesů
Ve středu 22. července vyhlásil hejtman Miloš Petera
na území Středočeského kraje až do odvolání období
déletrvajícího sucha. Během vyhlášeného období sucha
vstupují v platnost následující opatření, omezení
a povinnosti:
 Zákaz kouření, rozdělávání ohně na místech, kde
může dojít k jeho rozšíření, zákaz spalování
hořlavých látek (suchá tráva, plevel, větve apod.)
na volném prostranství.
Zákaz vjezdu motorových vozidel do lesů a na polní
cesty; zákaz neplatí pro vlastníky a uživatele lesních
a zemědělských
pozemků
při jejich
obhospodařování. Neplatí rovněž pro fyzické
a právnické
osoby
provádějící
pro vlastníky
a nájemce lesů práce zajišťující hospodaření v lese.
Vodoprávní úřad Říčany upozorňuje na nedostatek
vody a žádá používat vodu pouze pro osobní spotřebu
(nepoužívat vodu k zalévání či dopouštění bazénů).
Obec Mirošovice navýšila pojištění obecního majetku lesů.
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„Mirošovice v divadle“
Divadlo Palace, čtvrtek 8. října, od 19.00 hodin
„Rodina je základ státu“
Připravené je 3. společné divadlo – opět po čase zavítáme do
divadla Palace na komedii se suchým britským humorem „Rodina je
základ státu“, kdy se lékař Miroslav Etzler připravuje před Vánoci
na důležitou přednášku. Dále se představí Sabina Laurinová, Vanda
Hybnerová, Petr Motloch, Martina Hudečková, Richard Trsťan a
další. Režie Petr Hruška. Motto příběhu - „komedie, ve které jde o
život..“.

Organizace: Zájemci si zakoupí lístek osobně na OÚ. Cena
300,- Kč, výběr místa (5. - 8. řada)
Program čtvrtek 8. října
 17.30 – 17.35 - sraz před Obecním úřadem Mirošovice
 17.40 – 18.30 - společný odjezd autobusem do divadla
 19.00 – 21.30 - divadelní představení
 22.00 – 22.30 - odjezd po ukončení, návrat do Mirošovic
Adresa: Divadlo Palace, Václavské nám. 43, Praha 1, tel.
224 228 814, www.divadlopalace.cz

Hrbatá duše
Na podnět mirošovického občana provedli úřednicí
z ministerstva vnitra hned dvě kontroly zaměřené na
fungování obce Mirošovice na úrovni samostatné působnosti
(tj. vydávání vyhlášek, jednání a práce zastupitelstva,
disponování s majetkem obce, výběrová řízení, poskytování
informací, vyřizování žádostí, podací deník, úřední deska,
aj.). Se třemi pracovníky MV jsme ještě s paní
místostarostkou strávili 5 hodin - s výsledkem „Ministerstvo
vnitra ČR neshledalo v postupu a práci obce Mirošovice
v uvedených záležitostech rozpor se zákonem“. Očekávali
jsme toto sdělení, jen nás mrzí ztracený čas, který jsme mohli
(nakonec i úředníci) daleko užitečněji využít. Například práci
na přípravě tak potřebných dotačních projektů.
Kdysi malostranský spisovatel Karel Pecka označoval typ lidí,
kteří byli hloupí, udávali a sloužili špatné věci, chovali se
agresívně, protivně a zle na základě náhle získaného
falešného pocitu moci a důležitosti, jako „hrbaté duše“.
(časopis Reflex, číslo 31).

Různé – jednou větou








Obecní knihovna - zavřeno do 13.9., úřad - od 28.8 - 9.9.
přítomen jen sekretariát, 21.9. - 1.10. přítomen pouze
starosta
Ostrůvky (6x) při výjezdu z obce po urgenci posekány!
Odpadový víkend ok, odvezen byl i hřbitovní odpad.
Třeba už naposled, příště bude kontejner..
Počet prodaných jízdenek PID se blíží číslu 2.000!
SMSInfoKanál – zasílejte svá čísla, hlaste nám případné
změny
Pod Jiřím pozor na odvodňovací val

„Ve své skromnosti se považoval za grafomana, ač byl udavačem.“
(Stanislaw Lee)
„Vedro je šílené. Ještě večer je v lese horko k zalknutí. Neměl jsem
se vůbec oblékat. Plně chápu, že indiáni chodí po pralese nazí.
Veškeré šatstvo je v tomto počasí pouze na přítěž.“
(Arthur Schopenhauer)

S pozdravem MUDr. Tomáš Zvěřina, starosta obce Mirošovice

