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Vážení spoluobčané,

Pronájem skladu
Vlastenecko-dobročinná sdružená Obec baráčníků v
Mirošovicích slaví 110 let od založení.
"Počestné právo, vážený rychtáři, milí sousedé a tetičky"....tak
právě tímto oslovením začínali dialog se svým rychtářem baráčníci v
Mirošovicích před 110 lety a podobně i dnes.
Ano, spolek baráčníků v naší obci slaví v tomto roce právě 110.
výročí svého založení. Podívejme se však do historie baráčnictva
obecně. První spolek baráčníků byl založen již v roce 1874 v Kolíně a
průkopníkem baráčnické myšlenky byl nezapomenutelný
pantatínek Petr GUTH. Programem těchto spolků, které v následné
době po celé naší zemi vznikaly, bylo udržování starých zvyků a
obyčejů a hlavně dobročinnost. V dnešní době jsou tyto aktivity,
zvláště pro mladou generaci, spíš úsměvné a možná i
nepochopitelné. Avšak i v Mirošovicích je skupina odvážlivých
vytrvalců, kteří se snaží v těchto tradicích pokračovat. Spolek byl
založen v lednu 1902 a na první "valné hromadě"/schůzi/ byl
prvním rychtářem zvolen František VLASÁK. Na domku čp. 48 zbyla
po něm pamětní deska. Tento "soused" byl rychtářem od 29. června
1902 až do roku 1913 a právě po něm nese název: VII. župa
Vlasákova i sdružení sedmi okolních baráčnických obcí.
V minulosti byla činnost tohoto spolku velmi pestrá. U nás v
Mirošovicích ti dříve narození určitě pamatují tradiční krojované
baráčnické plesy, staročeské Máje s tradiční Českou i Moravskou
Besedou, práci s dětmi a podobně. V současnosti se každoročně
konalo "Vítání léta" s country kapelou Duha a také "Rozloučení s
létem". S dětmi se pořádaly maškarní karnevaly a Mikulášské
besídky, velikonoční řehtání a hlavně se stále něco tančilo, hlavně v
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u D1 v Mirošovicích
Přímo od majitele již od 12 000 Kč/ měsíc/ 726 m2
www.e-nemovitosti.com
Nabízíme také hlínu zdarma: www.hlina.net
lidovém tónu. Na každoroční výroční valné hromadě se podávaly a
podávají dosud, zprávy jednotlivých činovníků často i ve veršované
podobě.
Ano, u baráčníků má vše a všichni svá specifická označení.
Např. soused a tetička, rychtář, syndik, dráb, ponocný, kominík,
tetička berní, panímaminka a pantatínek, šafář a šafářka,
vzdělavatelka, švandymistr, slídilové účtů, praporečník a další.
V čele spolku stojí samozřejmě rychtář a konšelstvo.
Vím, že tato označení znějí dnes dost nevšedně a možná i starodávně,
ale i když je dnes život jiný, než jaký prožívali naši předkové, je tady
stále pár lidí, kterým nejsou lhostejné odkazy, které se zachovaly po
minulých generacích.
Stále se s úctou pečuje o staré kroje, zvyky a uchovávají se tradice pro
naše děti, vnuky i další generace. Pravda, není to dnes lehké a
populární, ale náš spolek se snaží přizpůsobit době a zaměřit se
hlavně na nejmladší.
Předáváme naše poselství dál, a jestli se nám to podaří a vytrváme, na
to nám přinese odpověď čas.....
Sepsala a zároveň se i omlouvá, že se vyhnula jmenování jednotlivců,
vzdělavatelka baráčníků M.V.
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končí nejen „další“ mirošovický školní rok, ale především
první školní rok „v novém“, tj. deset měsíců
v rekonstruovaných budovách s tělocvičnou. Nyní budou
spočítány a sepsány případné záruční závady a stejně jako
v případě ostatních dotačních akcí EU (Štičí rybník,
komunikace, sportovní areál) můžeme začít psát povinné
monitorovací zprávy o udržitelnosti projektu. Přes prázdniny
bychom chtěli dokončit kompletní obnovu i venkovního
prostoru – po již hotové výsadbě zeleně nastane přestavba
dětského hřiště a zahrady – nová pískoviště, herní sestavy,
altán, lavičky a především pokrytí zbylé asfaltové plochy
víceúčelovým hracím povrchem. V květnu a červnu
pokračovaly práce na tvorbě nového územního plánu,
uskutečnily se tradiční akce – divadlo a sběrový víkend a
tento týden ještě jednou veřejně zasedne obecní
zastupitelstvo. Jinak před třemi týdny proběhla v blízkosti
Božkova bez souhlasu obce technopárty, musíme bohužel
konstatovat, že není dodržována vyhláška o svátečním a
nedělním klidu, a také se objevily případy nepovoleného
pokácení stromu nebo i černé stavby. Dle dostupných
informací se má rozšiřovat nejen dálnice D1, ale i přivaděč na
ni – silnice I/3 na Benešov. No a naši fotbalisté po dosažení
svého maxima dohráli na Euru a už jsou doma..
A více (psáno 24.6.2012):
 Rekonstrukce ulice K Nádraží kompletně hotova
 Stavba obou chodníků na Hlavní také ukončena
 Amatérský zásah (nezásah) říčanské policie při
technoparty
 Válečný hrob U Zvoničky má za sebou první fázi
restaurace
 Otázka rozpočtového určení (RUD) a tedy více peněz pro
obce stále nejasná..
 Různé

Projekty 2012
Rekonstrukce ulice K Nádraží: zbylé zpomalovací prahy byly
osazeny, akce je skončena. Nyní zbývá zpracovat závěrečnou
zprávu s fotodokumentací, vyzvat úředníky ze Státního
zemědělského intervenčního fondu (SZIF) k administrativní a
fyzické kontrole a poté zažádat o dotační příspěvek za již
uhrazené výdaje (celkem 1,9 mil. Kč, dotace ve výši 70%
nákladů). A začátkem července začneme rozesílat dotčeným
domácnostem složenky k úhradě za zrealizované vjezdy.

Chodníky podél ulice Hlavní, bezpečnostní prvky: i tato dílčí
akce je skončena. Před 14 dny byla podepsána smlouva se
společností A-sangeo a.s. z Hradce Králové na zpracování a
administraci žádosti o získání dotace ze Státního fondu
dopravní infrastruktury (SFDI) na pokračování tohoto
projektu – zatím jen 1. etapa výstavby chodníků,
zpomalovacích prvků, osvětlených přechodů, nová lávka přes
potok, aj. (dle rozpočtu). Příprava žádosti (např. majetkové
smlouvy se Středočeským krajem, DVD záznamy a další
pseudostudie o potřebě projektu..), rozpočet a doplnění
projektové dokumentace nutno vyhotovit do konce roku
2012, žádost bude podána v lednu 2013.

Zpomalovací prahy, obnova kresby přechodů: nové prahy
byly dále osazeny v ulici U Zvoničky a K Rybníku, starší prošly
kontrolou a opravou (Ke Hrišti, Ke Mlejnu, Karlín, Na Výsluní,
Spojovací). O dalších zatím neuvažujeme. SÚS Středočeského
kraje po urgenci opět nastříkala 3 přechody (na jeden stejně
zapomněla..), přechod mezi novými chodníky zabezpečila
obec.
Obnova veřejné zeleně:
Nepočítám-li prostor bývalé
skládky, stále zbývají k dokončení lokality u pomníku J. Husa,
protihlukový val na Ježově a výsadba nového trávníku u
křižovatky Na Ohradě x Senohrabská (mezi trávníkem a
komunikací zůstává místo pro budoucí chodník).
Obnova dětského hřiště MŠ a ZŠ Mirošovice: zde již
s ředitelkou MŠ intenzívně probíhá výběr zhotovitelů na
dodávku a montáž nových herních prvků a povrchů. Mimo
nových pískovišť a prolézaček bude na současné obludné
betonové desce položen dřevěný altán vhodný i pro výuku a
družinu, zbývající kus stávajícího asfaltu hřiště překryje hrací
povrch s dětskými motivy, apod. Věříme, že během prázdnin
bude vše zrealizované a připravené od 1. září k provozu.
Kanalizace V. etapa, ulice Hlavní, stoka AB-2-5: po konzultaci
a ujištění ze Středočeského kraje, že přislíbené dotace
nebudou ohroženy, začaly přípravné práce – aktualizace a
dodatky smluv, dopravní zabezpečení, určení termínu, aj. Lze
předpokládat realizaci srpen - září.

Strana 2 / 4 27. června 2012

Nový územní plán
Městský úřad v Říčanech, Odbor územního plánování
(pořizovatel územního plánu obce Mirošovice), vydal 19.
dubna 2012 veřejnou vyhlášku o zahájení projednávání
návrhu zadání. Tento návrh byl zaslán dotčeným orgánům,
sousedním obcím a krajskému úřadu. Vyhláška visela 30 dní.
Dle informací dorazilo zpět do Říčan zásadní „koordinované“
stanovisko pouze ze Středočeského kraje – ovšem ve smyslu,
že je nutné zpracovat ještě tzv. koncept, opatřený velmi
časově a finančně nákladnými zhodnoceními - vlivy ÚP na
životní prostředí (tzv. SEA a Natura 2000). Proti rozhodnutí
Kraje jsme podali prostřednictvím zřizovatele protest a
žádost o zrušení tohoto požadavku. I dle průběhu schůzky se
zástupci Kraje věříme v kladné posouzení žádosti a
pokračování procesu. Tím by mělo být závěrečné zpracování
upraveného návrhu zadání, jeho projednání jako bod na
veřejném zasedání zastupitelů obce a zahájení prací na
konečném návrhu nového ÚP. Tedy opět schvalovací
kolečko, ale již také s veřejným projednáváním a vznášením
připomínek.. Existence nového digitálního územního plánu
tak stále vychází nejdříve na jaro/léto 2013.

Lesní technopárty v Mirošovicích u
Mnichovic
Od pátku 8. do neděle 10. června obtěžovali hlukem
účastníci (počet kolem 50) této „kulturní akce“ obyvatele
Mnichovic a Mirošovice v lokalitě „V Peci“ nad drahou ČD
v blízkosti Božkovského jezírka. Protože se jedná svým
způsobem o specifickou akci, zatíženou stigmatem zásahu při
CzechTeku v roce 2005, uvádím fakta:









v pátek 1.6. přichází na OÚ Mirošovice mail – Oznámení
o konání akce
v pondělí 4.6. nahlášení tohoto oznámení policii do
Nové Hospody a zaslání nesouhlasu obce Mirošovice
s konáním akce na jejím katastru a se žádostí o
provedení všech nezbytných kroků a příprav k zajištění
bezpečnosti a klidu našich občanů, jejich i obecního
majetku. Předání info také MÚ Mnichovice
seznámení s metodickou pomůckou a právními
možnostmi u akcí typu technopárty – vydalo
Ministerstvo vnitra ČR – má na svých webových
stránkách
přestože Mirošovice i Mnichovice mají vyhlášku o
veřejném pořádku, přestože lze předpokládat, že bude
docházet k obtěžování hlukem a vibracemi nad míru
přiměřenou, není možné akci zakázat. Lze ji pouze
monitorovat a zasáhnout v jejím průběhu, případně po
jejím skončení pokutami ve správních řízeních – při
porušení a posuzování z hlediska zákona přestupkového
(rušení klidu), soukromého práva (občanský zákoník,
obtěžování hlukem), ochrany přírody a krajiny,
veřejného zdraví (limity hluku), ochrany lesa (klid a
ticho), požární ochrany (byl zde oheň - lesní stráž!),
trestního práva (opilství, návykové látky), odpadů, atd.
Dotčené domácnosti volaly Policii ČR (služebna Říčany) o
pomoc, byl jsem kontaktován já a starosta Mnichovic
ing. Schneider ( oba jsme se zde v neděli po půlnoci
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sešli..) a žádali jsme (přijela však 2 členná hlídka muž a
žena) o zabezpečení klidu… O poznali jsme, co je to
„pomáhat a chránit“.. NIC.
Nikoho ani policisté
nelegitimovali, s opilými účastníky se jen domlouvali a
žadonili, aby produkci ztlumili.. Naše rozhořčení navíc
umocnil fakt, že z dispečinku policie byly alibisticky
podávány informace, že Mnichovice i Mirošovice akci
údajně povolily.
 Tak technopárty proběhla, lidé v blízkosti se 2 dny
nevyspali, primitivní bytosti se vyřádili a policie byla ráda,
že nemusí nic řešit.
 A co dál? Spolu se starostou Mnichovic jsme podali
stížnost na ministerstvo vnitra a sešli se s šéfem policie
v Říčanech. Vyslechli jsme omluvu a slib, že do konce
července bude policií vypracován místní manuál postupu
pro případné další podobné akce – zajištění hygienické
služby k certifikovanému měření hladiny hluku, zajištění
přítomnosti lesní stráže, hasičů, zjišťování totožnosti pro
další správní řízení a pokuty. dokud nedojde ke změně
zákona a obce nebudou moci sami ze své působnosti
podobné akce zakázat… a policie se nepřestane bát
zasahovat.. nebo občané nevezmou svou ochranu a osud
do vlastních rukou.

Rozšíření silnice I/3, modernizace
dálnice D1
I/3: na konci května jsme obdrželi žádost od Ateliéru
Projektování inženýrských staveb Praha 4 ve věci zakreslení
průběhu IS ve vlastnictví obce do zájmového území silnice
Mirošovice - Benešov v katastru obce Mirošovice. Na dotaz
účelu zjišťování jsem dostal odpověď, že se připravuje
rozšíření této komunikace na pruhy 2+1, a to dva pruhy ve
směru na Benešov. Stanovený termín realizace zatím není
znám, pouze se začala připravovat projektová dokumentace.
D1: od podzimu zahájí stát (ŘSD) časově rozsáhlou (5 až 10
let!) trvající opravu části dálnice Mirošovice – Brno. Dálnice
se bude opravovat po úsecích mezi výjezdy, tj. celkem 21
úseků po 3 – 14 kilometrech. Nejprve se po obou stranách
rozšíří o 75 cm, aby bylo možné v konkrétním úseku vytvořit
jeden jízdní pás, kde se vymění povrch a svodidla (ta
samozřejmě..). Do druhého pásu bude sveden veškerý
provoz, pro zachování dvou pruhů. Stavět se začne na km 4149, 66-75, 104-112, 153-162, 162-168. Rychlost bude
omezena na 80 km/hod., kompletní oprava jednoho úseku
v obou směrech potrvá cca 11 měsíců. Celková modernizace
160 km dálnice (včetně oprav všech mostů) bude stát 24
mld. Kč. Firmy by měly pracovat až 16 hodin denně. Tak
uvidíme.

Válečný hrob U Zvoničky
Jak bylo zmíněno v minulém Exitu – i tento hrob projde
opravou. Na začátku června se uskutečnilo setkání s
kameníkem p. Malým z Kostelce u Křížku, který provede
první etapu – opískování obelisku, vyrobí novou žulovou
zapuštěnou desku, obnoví písmo a připraví místo pro státní
znak z roku 1920. Dalšími kroky by měla být oprava plůtku,
nová lavička a obnova betonového povrchu včetně schodů –
konečná podoba bude ještě upřesněna.
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Říčanská nemocnice představila nový pavilon
Výběr z tiskové zprávy 11.6.2012: Rozšířené rehabilitační
oddělení s možností vodoléčby či magnetoterapie,
diabetologická a echokardiografická ambulance nebo
modernizovaná laboratoř našly své místo v právě
dokončeném novém pavilonu říčanské nemocnice. Zájemci si
mohli nové prostory prohlédnout na Dnu otevřených dveří.
Návštěvníci se podívali do zákulisí nemocnice, zdarma
podstoupili vybraná vyšetření nebo se naučili nové
rehabilitační techniky. Vítanou změnou nemocnice je
především rozšíření prostor rehabilitačního centra.
Kompletní rekonstrukcí prošla ambulantní i lůžková část.
Oddělení v současnosti nabízí třicet kvalitně vybavených
lůžek v bezbariérovém interiéru. Lékaři, masér a vyškolení
fyzioterapeuté se zde zaměřují na léčbu lidí po cévních
mozkových příhodách, ortopedických operací a po
traumatech. Využívají moderní techniky a postupy včetně
použití pružných tahů lepených přímo na kůži. „Kromě řady
rehabilitačních cvičení nabízíme také léčbu pomocí
magnetoterapie, biostimulačního laseru a vodoléčbu.
K dispozici máme komfortní vany pro celkové i končetinové
procedury,“ uvedla primářka rehabilitačního oddělení a
ambulantního rehabilitačního centra říčanské nemocnice
Martina Kupková.
Do nových prostor se stěhovala také zdejší biochemická a
hematologická laboratoř. V jejím rámci mají zdejší lékaři
k dispozici mimo jiné moderní automatickou linku
s robotickým ramenem a dva nové imunochemické
analyzátory. „Denně provedeme v laboratoři desítky
vyšetření na různé ukazatele z dodaných biologických vzorků
od zhruba dvou set pacientů. Okolo sta vzorků přitom denně
odebíráme přímo na našem oddělení v nemocnici,“
informovala vrchní laborantka oddělení klinické biochemie a
hematologie Marcela Hrdličková. V novém pavilonu našla
své místo také diabetologická poradna, která se specializuje
na prevenci, diagnostiku a terapii cukrovky a jejích
komplikací. Novinkou nemocnice je i echokardiografická
ambulance. Výstavba nového pavilonu trvala více než rok a
náklady na stavbu a vybavení se pohybovaly v řádu mnoha
miliónů korun.
MUDr. Radek Cabrnoch, ředitel
„Vývoj říčanské nemocnice sleduji a jsem opravdu velmi ráda,
jak se jí daří neustále vylepšovat nabízené služby. Mnoho
pacientů i návštěvníků, se kterými jsem dnes měla možnost
hovořit, si zdejší péči jednoznačně chválili a já se k nim
musím připojit. Přeji si, aby dobrá pověst nemocnice přesáhla
hranice města a stala se vyhledávanou nejen pro kvalitní
lékařskou péči, ale takřka rodinnou atmosféru,“ uvedla při
slavnostním zahájení místostarostka města Říčany Karla
Egidová. Sama také v rámci dne otevřených dveří
podstoupila vyšetření glykémie.
Více na www.nemocnice-ricany.cz

Opět nový návrh zákona o RUD
V současné době vrcholí proces schvalování novely zákona o
rozpočtovém určení daní. Novela řeší jen část, která se týká
příjmů obcí, nezabývá se částí krajských příjmů. Na
programu je vládní návrh, který schválila vláda 23. května,
původně projednávaný poslanecký návrh byl totiž stažen.
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Podle znění návrhu dochází k navýšení daňových příjmů obcí
a měst o částku 12 mld. Kč, která bude převedena ze
státního rozpočtu. Nedochází k výraznému poklesu příjmů
čtyř největších měst, který byl původně navrhován ve výši
téměř 5 mld. Kč, snížení jejich příjmů bude podle návrhu cca
0,9 mld. Kč. Je to výsledek jednání a kompromisu v koalici a
je s tímto řešením i určitý opatrný souhlas opozice a pokud
návrh novely schválí rovněž Senát, je naděje, že od 1. ledna
2013 se podstatně zlepší příjmy obcí i měst. Pro většinu obcí
tato změna bude znamenat průměrné zvýšení příjmů až o
cca 20%. Tak snad.

Po vysvědčení na pouť
Také každoročně přemýšlíte co podniknout s dětmi v den
vysvědčení? Škola skončí již dopoledne a zbývá ještě celý
volný den na zábavu a možná i nějakou tu odměnu. Zkuste se
třeba vydat Ladovým krajem na pouť do Říčan. Pouť
znamená putovat a chodívalo se na ní pěšky. Vybrali jsme
proto celou řadu výletních tras ze všech obcí Ladova kraje, po
kterých můžete s dětmi putovat pěšky či na kole. Trasy jsou
navrženy tak, aby je děti zvládly tam i zpět. Ze vzdálenějších
obcí proto nevedou přímo do Říčan, ale k nejbližší zastávce
vlaku. Vlaky jezdí po celý den minimálně dvakrát za hodinu a
svezení vás bude stát méně než na kolotoči. Pro ty, kteří
pojednou na kole, je v Říčanech připravena možnost
parkování kol v areálu Základní umělecké školy přímo na
Masarykově náměstí vedle lékárny. Stačí si jen vzít vlastní
zámek na kolo.
V Říčanech vás od 14 hodin čeká bohatý program zahájený
vystoupením místních spolků a organizací. Od 15.00 můžete
shlédnout představení Loutkového divadla Sokol Velké
Popovice. V 18.00 začíná Poutní mše svatá v kostele sv. Petra
a Pavla celebrovaná opatem strahovským. Další hudební
program pokračuje až do pozdního večera. Po celý den bude
na náměstí tradiční jarmark stylových výrobků a ukázky
lidových řemesel. Na své si přijdou i milovníci kolotočů a
pouťových atrakcí. Ti nejmenší přímo na náměstí, ostatní na
louce pod hradem. Mapu je ke stažení na www.laduv-kraj.cz

Různé – jednou větou








ČEZ – výluka dodávky elektřiny 9.7. od 7.30-15.30
v ulicích Ke Křížku od trafostanice u evid. čísla 0161
směr Na Lipce, Na Lipce, Nová
Sběrový víkend jste opět řádně využili!
Po Branickém divadle nás čeká na podzim klasika
v Dlouhé.
Prosba: tráva rychle roste, pánové sotva stíhají veřejné
plochy - svůj trávník před domem si sami udržuje,
pomoc pouze nemohoucím. Sekejte ale mimo neděle a
svátky!!
Fotbalisté Mirošovic ve své soutěži skončili na slušném
6. místě
„Je snadné milovat lidstvo, a nenávidět svého souseda.“
(G.K.Chesterton)
„Golf je velmi drahý způsob, jak hrát kuličky“
(G.K.Chesterton)
S pozdravem MUDr. Tomáš Zvěřina, starosta obce
Mirošovice

