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200. výročí narození Františka Ringfoffera – 1. část
Velmi často se nejen v našem regionu v našem regionu setkáváme se jménem Ringhoffer. Položili jsme si někdy
otázku spojenou s tímto rodem? Víme, kdo vlastně Ringhofferové byli? Jak žili? Co vše pro Kamenici a okolí udělali?
Proč bychom si jich měli vážit? Na zodpovězení těchto i dalších otázek je ten správný čas právě nyní.
Rok 2017 je rokem, kdy v dubnu uplyne již 200 let od narození Františka Ringhoffera (toho jména druhého).
V souvislosti s tímto výročím bude probíhat mnoho akcí v Praze, Velkých Popovicích i v Kamenici.
Kde hledat kořeny Ringhofferů? Dědeček František Ringhoffer pocházel z vinařské obce Müllendorf a byl čtvrtým z devíti dětí. Jeho otec vlastnil
několik vinohradů a zastával post smírčího soudce. V patnácti letech nastupuje František do učení u kotlářského mistra Pauera ve Vídni. Po učení
se vydal na vandr a v roce 1769 přišel do Prahy, kde nastoupil jako tovaryš do tovaryšského bratrstva cechu kotlářského. Za mistra byl uznán
10. 12. 1771 a na Starém Městě v Platnéřské ulici založil dílnu. Začal v ní dělat pivovarské kotle a další zboží z mědi a slitin. Záhy se domohl jisté
vážnosti - stal se starostou kotlářského cechu, členem městské rady a městským starším.
Jeho syn Josef Ringhoffer začal vyrábět zařízení pro cukrovary a lihovary, proto rozšířil podnik o hamry v Kamenici u Jílového. Získal titul dvorního
kotlářského mistra a roku 1847 mu bylo uděleno zemské tovární právo (vymanil se z cechovní závislosti). Slávu rodu Ringhofferů zajistil jeho syn
František (toho jména druhý) narozený 28. dubna 1817. Po studiích na gymnáziu a technické škole převzal otcův kotlářský podnik a roku 1852
ho přesunul ze Starého Města pražského na Smíchov, kde potřeboval vybudovat továrnu a hodlal postavit celé moderní město. To byla značná
podnikatelská odvaha… V budoucnosti se něco podobného podařilo snad jenom Tomáši Baťovi. Odvaha se mu vyplatila. Základ slavné
smíchovské vagonky – i města Smíchova – byl položen. František Ringhoffer začal roku 1854 s výrobou nákladních vozů. Nutno však
připomenout, že tehdy ještě nebyly ani vlečky, ani nádraží Západní dráhy. První vagóny byly dopravovány na dnešní Masarykovo nádraží na
speciálním valníku o šesti silných kolech s mohutnou gumovou obručí. S pomocí navijáku, sochorů a klínů sehraná parta čtyř až pěti chlapů
vytáhla vagon na vůz, osm silných valachů ve čtyřspřeží zabralo a mohutný povoz se vydal na náročnou několikahodinovou cestu křivolakými
pražskými uličkami po kočičích hlavách pražského dláždění. Teprve Hybernská ulice ústila u vlečky do kolejiště nádraží. Dopravu vagonů po
vlastní ose umožnila až Ringhofferova vlečka k novému smíchovskému Železničnímu mostu. Za šest let po nákladních vagonech začal Ringfoffer
s výrobou vozů osobních. Během několika dalších let se firmě Ringhoffer podařilo z tuzemských železnic vytlačit zahraniční konkurenci a mohla
se věnovat exportu. Od roku 1867 začala firma vyrábět také budoucí pýchu celé vagonky – salonní vozy. Z Ringhofferova podniku se stala
největší vagónka v Rakousku., která dodávala salónní vozy i pro císařovnu Alžbětu. Druhý František z rodu Ringhoggerů byl nejenom dobrý
kovář, ale také manažer. Jako první v Rakousku zavedl výrobu Mannesmannových bezešvých trubek. Roku 1870 vyrobila firma první osobní
výtah v českých zemích. Jezdil na zámku v Zákupech. 4. května 1861 byl tento druhý František z rodu Ringhoffer zvolen starostou města Smíchov
a stal se poslancem Českého zemského sněmu. Ta volba byla plně na místě – velice se o Smíchov zasloužil. Smíchov byl u nás po mnoha staletích
prvním městem, postaveným podle územního plánu. Prosadil zavedení plynu. Pilně se věnoval obchodům s pozemky – vedle Kamenice získal
například Lojovice, Štiřín a Pyšely. Jako jeden z prvních si pro svá panství opatřil telefon. Pozoruhodné je, že pro své dělníky založil uprostřed 19.
století (jako jeden z prvních) nemocenské pojištění (Dělnická nemocenská pokladna), a to v době, kdy to ještě nepřikazoval žádný zákon.
Roku 1870 zřídil i Dělnický penzijní fond. Byl člověk klidný, rozvážný a otevřený.
Miloval hudbu, lesy a přírodu. Obzvlášť si oblíbil velkopopovické panství.
Důvodem byla výhodná poloha poblíž staré císařské cesty do Vídně, ale učarovala
mu i tamní příroda. V hlubokých hvozdech poblíž svého panství Štiřín proto
nechal zřídit anglický park s honitbou a vodu z Mariánské studánky si odtud
dokonce nechával posílat až do svého smíchovského sídla. Místními lidmi byl
oblíbený jako štědrý mecenáš. Na vlastní náklady nechal založit dětský útulek a
dokonce osobně vedl záchranné práce, když byla oblast zasažena povodněmi.
Roku 1862 byl vyznamenán Rytířským řádem Františka Josefa. Za zásluhy o
průmyslový rozvoj mu císařpán udělil baronský titul. V roce 1871 nechal založit
Velkopopovický pivovar, jehož otevření se však nedočkal - zemřel 23. března v
roce 1873 – bylo mu pouhých 56 let..
Pokračování příště - odkaz převzal a v práci pokračoval syn
František Ringhoffer III. Zdroj: Český rozhlas - Toulky českou minulostí, Wikipedie

ZDRAVÉ A EFEKTIVNÍ HUBNUTÍ

Zvěřinové hody v restauraci u Hřiště

Poradenství zdarma!

O víkendu 11. – 12.3.2017 se
uskuteční v restauraci u Hřiště
tradiční kančí hody.
Těšit se můžete na:

Na základě stravovacího plánu Vám
pomohu dosáhnout trvalých výsledků v
hubnutí, tvarování postavy či zlepšení
kondice a energie v průběhu dne.
Kontaktujte mě kdykoliv na
tel.: 602 811 244 nebo na
http://www.hubnete.cz/hruskovapetra

Tradiční šípkovou omáčku
Medailonky s hříbkovým ragú
Pikantní grilovaná žebra a
další speciality z mladého kance

Vzhledem k omezenému počtu míst je rezervace nutná, tel: 739 015 347
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Vážení spoluobčané,

Rozpočtový výhled - projekty na roky 2017-22

děsivé únorové ODHALENÍ. A hned několikrát. To, že
rychle zmizely hromady sněhu a došlo k odhalení nejen
velkého množství (zatím) letos spotřebovaného
posypového stěrku, ale také papírových kapesníčků,
psích hovínek a jiného nepořádku, se dá (ostatně jako
každý rok, bohužel) očekávat. Předpokládat se asi dalo i
předvolební odhalení proruského a pročínského Zemana
s podporou jeho tajtrlíků (zemanovci a Okamura).
Nepřekvapilo ani Ovčáčkovo odhalené prohlášení o
zamýšleném vstupu do politiky (brr!). Nikdo už se nediví
odhaleným Babišovým švindlům s Čapím hnízdem a jeho
čarovným trikům s dluhopisy za korunu (jenom přeci
ojeb státu, sorry jako). Nejhorším odhalením je však
zoufalým Sobotkou nabízená vládní náruč komunistům.
Uf! Ale zpět do Mirošovic. Zde došlo k odhalení
skutečných záměrů Středočeského kraje s mostem na
hřbitov (letos asi jen demolice?!) i s rekonstrukcí Hlavní
(jsme v zásobníku projektů, ale uvidí se). A my
odhalujeme výhled rozvoje obce na dobu 3 -5 let nebo
třeba termín 1. veřejného zasedání zastupitelů v tomto
roce (7.3. na Tomáše..) a prvního svozu
velkoobjemového odpadu. A více.. (psáno 24.2.2017):

V minulém Exitu jsme ve Slově zastupitelů psali mj. o
tom, že jsme v polovině volebního období. Co bychom
tedy chtěli ještě stihnout zrealizovat či alespoň
projekčně připravit? Jaké máme plány, co si myslíme, že
je potřeba v obci dále vybudovat a kolik je na to potřeba
peněz? Tady je výhled na 5 let a finanční analýza
největších projektů, které obec hodlá hradit ze svého
rozpočtu, v případě nalezení vhodných dotačních titulů
pak bude vystupovat jako spolupodílník. Uvedeny jsou
odhady – a to jak doby realizace, tak i nákladů:
1. Víceúčelový (komunitní) dům Hlavní 5 – po
zhotovené architektonické studii (v přízemí 2-3
nebytové prostory, v 1. patře 3 klubovny, 2. patro 3
byty) budou následovat práce na územním a
stavebním řízení. Optimistický odhad začátku
realizace jaro 2018. Náklady 15 mil. Kč
2. Bezpečnostní prvky, chodníky IV. etapa – poslední
etapa výstavby chodníků a souvisejících dopravně bezpečnostních
opatření
podél
krajských
komunikací (v této etapě jde o chodník od ul.
K Rybníku k řadovým RD za SSÚD). Probíhá sloučené
územní a stavební řízení. Odhad realizace a nákladů
jaro 2018/ 4 mil. Kč
3. Nádrž U Zvoničky – odbahnění a oprava vtokového
a výtokového objektu. Nyní probíhá příprava
projektu pro stavební povolení.
Zima 2017-18/ 2 mil. Kč

 Zasedání zastupitelstva obce se uskuteční v úterý
7. března
 Plánovány jsou projekty za více než 90 mil. Kč
 Svoz bioodpadu začíná ve středu 22. března
 A první sběr velkoobjemového odpadu v Karlíně
proběhne 24. a 25. března
 Doručování poštovních zásilek stále v nouzovém
režimu
 28. dubna 1817 se narodil František Ringhoffer II.

Zasedání zastupitelstva obce
Na úterý 7.3.2017 od 19 hodin je naplánováno první
letošní veřejné zasedání zastupitelů.
Z programu:




Projekty 2017/18, výhled na roky 2017-22
Koupě pozemků, rozpočtové opatření 1/2017
Různé
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4. Revitalizace veřejných prostranství – park U
Zvoničky, spojovací cesta podél nádrže s parkem,
mostek. Dále obnova cesty nad hrází mezi Štičím
rybníkem a protihlukovou stěnou, navazující
outdoorové venkovní prvky v proluce mezi
sportovním areálem a vrbami u rybníka, mobiliář,
veřejné osvětlení, výsadba dřevin. Vyvíjí se
projektové návrhy. Podzim 2017-2018/ 2 mil. Kč
5. Místní komunikace – rekonstrukce 3 místních
komunikací. Ke Hradu, Hubačovská, Na Stráni.
Převod do vlastnictví obce (Ke Hradu již byla obci
darována). Spojitost s územním plánem (Na Stráni,
Hubačovská). Včetně veřejného osvětlení. Hotové
studie (Ke Hradu, Hubačovská). Realizace cca 20182022/ 15 mil. Kč
6. ČOV – intenzifikace čistírny odpadních vod pro 2200
EO (ekvivalentních obyvatel). Hotový investiční
záměr, příprava projektové dokumentace pro
územní a stavební řízení. Optimistický odhad
realizace jaro 2019, náklady 15 mil. Kč
7. Rozšíření vodovodní a kanalizační sítě – lokalita Na
Vrchách, Na Stráni, Karlín (jen kanál). Kanalizace
tlaková i gravitační, intenzifikace přečerpávacích
stanic. Jaro 2020/ 35 mil. Kč
8. „Drobnější“ již známé nutné opravy a investice:
 Zásobník oprav komunikací, aj - (parking a cesta
na hřbitově, vjezdy, sportovní areál a hřiště u
obecního úřadu – ochranné sítě, obecní úřad
dlažba, atd.) – 2017/ 0,5 mil. Kč
 Zásobník oprav dešťové kanalizace – (Karlín,
Senohrabská, Ke Křížku a potraviny a další) –
2017/ 0,5 mil. Kč
 ZŠ a MŠ – hygienické zázemí družina, nové
oplocení, výměna plynových kotlů, suterén 2017-20/ 1 mil. Kč
 Nová multikára – 2020 (?)/ 1,5 mil. Kč
Celkem činí odhad těchto plánovaných výdajů
91,5 mil. Kč. V případě, že se podaří najít vyhovující
dotační titul, připravit kvalitně žádost a uspět, lze ze
zkušeností i ze současných nabídek přepokládat, že
finanční spoluúčast obce se bude pohybovat od 15% do
85%. To tedy znamená při lepší průměrné variantě 40%
mít potřebnou hotovost cca 35 mil. Kč. Naše obec s 1150
trvale hlášenými obyvateli byla do roku 2014 schopna
vygenerovat max. cca 1,5 - 2 mil. Kč/rok. Díky lepšímu
rozpočtovému určení daní a upravené dani
z nemovitosti je nyní tento přebytek o 2-3 mil. Kč vyšší.
A s volnu částkou 4-5 mil. Kč/rok se už dá do dotačních
projektů vstupovat, získat úvěr či financovat projekt
úplně samostatně.
P.S.: jedná se o modelovou situaci, při současném stavu
věcí a uvažovaném konstantním průběhu..
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Krajské a státní mirošovické projekty
Podobně je možné sestavit (odhadnout) seznam akcí,
které by se měly v obci uskutečnit, jejich investorem, a
tedy garantem, však už není obec, ale Středočeský kraj
nebo Česká republika. Zde žádáme, jednáme,
argumentujeme:
1. Most přes I/3 na hřbitov – dle nejnovějšího sdělení
zástupců Krajské správy údržby silnic, zastupující
Středočeský kraj, by mělo být do konce letošního
jara vydáno stavební povolení (SP) na demolici
mostu, která by po té měla následovat. Vydání SP na
nový mostní objekt se však očekává až na konci roku
2017, se stavbou je tak počítáno až od jara 2018.
S tímto postupem, kdy na demolici bezprostředně
nenavazuje nová výstavba, zásadně nesouhlasíme.
Kraj argumentuje závěrem znaleckého posudku s
urgencí demolice pro nebezpečí stávajícího mostu.
Samozřejmě se budeme odvolávat, asi poznáme i
paní hejtmanku.
Odhadované náklady činí 10 – 15 mil. Kč.
2. Most před dálnici D1 na Mnichovice, modernizace
mirošovického úseku dálnice – nyní stavba s 1,5 letým zpožděním, začínají propadávat všechna
vydaná stanoviska obce - k demolici a stavbě nového
mostu, k výstavbě dálnice („tichý“ asfalt),
k dostavbě protihlukových stěn, ke kácení dřevin
atd. Realizace letos?
3. Most přes dálnici D1 na Božkov – dlouholetý sporu
s ŘSD ČR o vlastnictví mostu. Únorový dopis od
generálního ředitele ing. Kroupy – probíhají
intenzívní jednání s ministerstvem dopravy a SFDI o
projektové přípravě a rekonstrukci mostu, tak, aby
mohl být most co nejdříve opraven a předán obci.
Rok 2019..?
4. Krajská komunikace II/508 (Hlavní) – rekonstrukce
povrchu této komunikace II. třídy byla už loni
připravena k realizaci, pro kolizi s uzavírkami
neuskutečněno. Slib tedy letos. Projektovou
dokumentaci má již Kraj připravenu. Tak uvidíme.
5. Rekonstrukce břehů a koryta Kunického a
Lomnického potoka, výstavba tůní – už bylo v Exitu
avizováno. Na pracoviště Lesů ČR do Benešova již
byla zaslána žádost o zařazení do zásobníku pro
revitalizaci toků – v našem případě by mělo jít o
komplexní opravu nevyhovující regulace obou
potoků a výstavbu protipovodňových opaření (tůní)
na horním toku Kunického potoku u Všeším místo
rizikového poldru.

Telefonní budka v obci - NE
Na základě poskytnuté statistiky o využívání veřejného
telefonního automatu (budky u obecního úřadu), která
konstatuje nulové volání za poslední 3 roky, bylo

rozhodnuto neakceptovat nabídku společnosti O2 o
komerčním pronájmu. Budka bude během jara zrušena.

Odpadový víkend 24. března a 25. března
– velkoobjemový sběr
pátek 24.3. 15.00 – 18.00 hodin,
sobota 25.3. 9.00 – 12.00 hodin
(areál pod mostem Karlín)



Velkoobjemový odpad: nábytek, koberce, matrace,
kamna, kola, saně, boby..aj.
!! Vážení, dodržte tyto sběrné dny a hodiny. Nenoste
pneumatiky, barvy, rozpouštědla, léky. Nevozte suť,
písek, hlínu, nevyklízejte celé půdy!!

Nebezpečný odpad (elektroodpad) - ledničky, pračky,
televize, barvy, léky, rozpouštědla, vysavače, počítače,
telefony, rádia, vrtačky, baterky a autobaterie –
uskuteční se společně s druhým velkoobjemovým
sběrem v červnu. Drobný elektroodpad - po celý rok
sběrný box v budově obecního úřadu nebo zelená
popelnice u ordinace lékaře.
Dále k odpadovému hospodářství
 Bioodpad – svozové dny středy, prvním letošním
dnem bude 22. březen, pak 5. duben a dále již každý
týden. Nezapomeňte si nalepit známky, které jste
zdarma obdrželi při platbách za komunální odpad
 Kontejnery pro chatové oblasti a na hřbitově –
od března svoz již 1x týdně (pátky)
 Komunální odpad – dle zpracovaného hlášení do
celostátního systému ISPOP pro ministerstvo
životního prostředí obec Mirošovice vyprodukovala
– např. 6 tun textilu, 16 t papíru, 21 t plastů, 22 t
barevného skla, 55 t nebezpečného odpadu, 270 t
bioodpadu a 320 t komunálního a velkoobjemového
odpadu.
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Česká pošta oznamuje
omezené doručování listovních zásilek
nabídka pracovního místa
Na žádost o sdělení kompetentních informací
jsme obdrželi vyjádření z detašovaného pracoviště v Říčanech.
Vysvětlují situaci a žádají o pomoc:
K Vašemu požadavku na stanovisko České pošty, s.p. k současné
situaci v doručování listovních zásilek v obci Mirošovice, Vám tímto
sděluji následující:
Personální situace dodejny 251 73 Senohraby, která zajišťuje
doručování listovních zásilek ve Vaší obci, je z důvodu dlouhodobé
pracovní neschopnosti (16.1.-28.3.2017) paní Stanislavy Beutlové
nedostatečná. V současné době je doručování řešeno formou brigádní
výpomoci pana Pavla Fouska, který ovšem vzhledem k důchodovému
věku nezvládá plnou zátěž a nedoručuje technologicky složitější
doporučená psaní. Tyto zásilky jsou pak ukládány bez pokusu o jejich
doručení u ukládací pošty a výzvy k nim doručuje pan Fousek v rámci
své pochůzky v den jejich příchodu.
V 7. týdnu navíc čerpá pan Fousek dovolenou a doručovat tedy
nebude. Doručování bude v tomto týdnu zajišťovat dodejna
251 72 Mnichovice, případně se snažíme oslovit a do doručování
zapojit ještě další brigádníky, kteří by nám pomohli tento
nestandardní
stav
odstranit
a doručování
zkvalitnit.
Váš dotaz dále zněl, jak dlouho budou služby České pošty, s.p.
omezeny. Já doufám a pevně věřím, že budou omezeny pouze
v nejnutnějších případech a že dopad na rezidenty vaší obce bude
minimální a měl by spočívat "pouze" v návštěvě pobočky České pošty,
kde si vyzvednou uloženou doporučenou zásilku.
Vážený pane starosto, ujišťuji Vás, že si plně uvědomujeme závažnost
situace, resp. potřebu řádného doručování poštovních zásilek
a že máme zájem a vynakládáme maximální úsilí doručování zajistit,
stabilizovat a zkvalitnit!
Proto i Vás bych rád touto cestou požádal o spolupráci v oslovení
potencionálních zájemců (aktivní důchodci, matky na rodičovské
dovolené, nezaměstnaní), kteří by měli zájem a ochotu pomoci nám
doručování zásilek zajistit. Pokud by se taková osoba přihlásila,
prosím zašlete mi jeho/její kontaktní telefon, nebo uchazeči
předejte telefonický kontakt na mne (níže) nebo paní Danu
Šimkovou, vedoucí doručovatelek - simkova.dana@cpost.cz, tel.
605 220 657.
Děkuji Vám za pochopení i vstřícnost při oslovení občanů Mirošovic
a také za trpělivost, kterou tato nastalá situace vyžaduje.
S pozdravem Petr Pechek, vedoucí depa Pechek.Petr@cpost.cz,
GSM: +420 730 554 111

Různé – jednou větou
 Připomínáme telefonní číslo na call centrum Marius
Pedersen – 739 682 634
www.hodinazeme.cz
 Akce Hodina Země se koná 25.3. od 20.30-21.30.
Symbolické gesto (zhasnutí světel na památky a veřejné
budovy) k ochraně životního prostředí a klimatu.
 Krizová linka krajské veterinární správy pro hlášení nákaz
(ptačí chřipka, aj.) - 720 995 204
 Společné divadlo 9.3. – sraz v 17.25
 Kdo odhazuje balíky reklamních letáků za rybníkem
v lokalitě Na Vrchách..?!



Nepořádek po zimě – přestože ještě zimní období
neskončilo, naši pánové chodníky již zametají a
zbavují je štěrku a nepořádku (!). Ulice zatím
obezřetně, ale také postupně. A na duben (asi 8.4.)
se již připravuje tradiční akce Čistý Ladův kraj.

„Jedna ženská vidí často dál, než pět mužských s
dalekohledem“
(Jan Werich)
„Archeolog je ideální manžel. Čím je jeho žena starší,
tím je pro něj zajímavější“
(Agatha Christie)

S pozdravem MUDr. Tomáš Zvěřina, starosta obce
Mirošovice

