Strana 4 / 4 28. března 2012

EXIT 21

Zájem o jednodenní chirurgii v Říčanech roste
Od ledna letošního roku vykonali lékaři v říčanské nemocnici již přes
tři sta operací. Důvodem zvýšeného počtu zákroků je především
zájem lidí o tzv. jednodenní chirurgii. Za pár hodin od příchodu do
nemocnice si zde totiž můžete nechat odoperovat žlučník či slepé
střevo a během jednoho až dvou dnů se vrátíte domů.
Status odborného zdravotnického zařízení, které poskytuje plánovanou
jednodenní chirurgickou péči, získala říčanská nemocnice od 1. ledna
2012. „Zajištění nepřetržité lůžkové chirurgické péče představuje
vysoké náklady pro každé zdravotnické zařízení a není v silách menších
nemocnic je kompletně zabezpečit. My se naopak chceme soustředit
na standardní plánovanou chirurgii, která vyžaduje nanejvýš
dvoudenní hospitalizaci pacienta,“ uvedl ředitel říčanské nemocnice
Radek Cabrnoch. Jednodenní chirurgie se zaměřuje na operace
prováděné laparoskopickou či klasickou technikou. Jedná se o operace
žlučníku, slepého střeva, kýly, křečových žil, hemeroidů nebo tukových
nádorů. Spektrum činností ve zdejší nemocnici rozšířili i o výkony
v oboru ortopedie a traumatologie. Pokud se rozhodnete podstoupit
takový typ operace v říčanské nemocnici, počítejte s bezpečně a
kvalitně provedenou operací, brzkým návratem domů a příjemným
personálem. „Individuální přístup ke každému pacientovi považuji
v tuto chvíli za to podstatné, v čem se odlišujeme od velkých klinik,“
dodal Radek Cabrnoch.
Bližší informace naleznete na webu www.nemocnice-ricany.cz.

PÁR ŘÁDEK PRO ŽENY I MUŽE – NA VĚKU
NEZÁLEŽÍ
Po dlouhé zimě přichází konečně jaro, na které se většina z nás moc
těší. Odložíme kabáty, šály a vše, co nás zahalovalo a obnažíme se.
Prohlédneme se v zrcadle a zjistíme, že by to něco chtělo! Nový svetřík
to nespasí. Je třeba nejenom vypadat dobře, ale i se tak cítit. Jen když
bude psychika a fyzika v rovnováze, tak vám bude dobře. Začneme
tělem. Nejdříve je třeba ho odkyselit, neboť v překyseleném organismu
se daří všem nemocem. Potom je třeba ho detoxikovat (vyčistit) a
shodit nějaké to kilo. Tělu se uleví, autoimunitní systém začne naplno
pracovat a vy se budete cítit dobře a nic vás nebude bolet. Budete mít
zase chuťdo života. Pak se o tělo postaráte zvenčí. Použijete kvalitní
kosmetiku a následně i dekorativní kosmetiku. Jako třešničku na dortu
zvolíte kvalitní parfém. A v neposlední řadě se ozdobíte krásným
šperkem.... Uvidíte, co to udělá s psychikou.
Že by se vám to líbilo, ale nevíte jak na to? Přijďte se poradit. Provedu
vás celým procesem, samozřejmě zdarma a ještě vám poradím, jak
ušetřit. Nemůžete nic ztratit, ale hodně získat. Vše mám osobně
vyzkoušené a věřte – funguje to.
EVA KOFNOVCOVÁ – HORSKÁ KOLA – PRODEJ – SERVIS – KOSMETIKA
MIROŠOVICE, KE HŘIŠTI 266, TEL.: 602972861
OTVÍRACÍ DOBA DUBEN AŽ ZÁŘÍ
STŘEDA
14.00 - 18.00
ČTVRTEK
14.00 - 18.00
PÁTEK
14.00 - 18.00
SOBOTA
9.00 - 18.00
(12.00 – 13.00 polední přestávka)
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Vážení spoluobčané,
jaro se přihlásilo rychle a razantně, stejně tak s plnou
vervou však začaly nejen sportovní soutěže, ale
bohužel sledujeme zase další – už těžko uvěřitelné
politické skandály.. V Mirošovicích proběhlo první
veřejné zasedání zastupitelstva, kde bylo mj. schváleno
hned šest novel obecně závazných vyhlášek, známe už
termíny dubnových akcí Čistý Ladův kraj a pochodu
Krajinou barona Ringhoffera, o vaječně předražených
Velikonocích se uskuteční velkoobjemový sběrový
víkend. V následujícím měsíci by měla být zahájena část
výstavby chodníku podél ulice Hlavní a zároveň
ukončena rekonstrukce ulice K Nádraží, kolem 800
stromů ještě bude zasazeno v rámci projektu Obnova
veřejné zeleně, netrpělivě čekáme na výsledky
podaných dotačních žádostí, řešíme krádeže
popelnicových známek i celých popelnic, policii i
pojišťovnu voláme k vandalismu.. Všechny místní
komunikace budou po zimní údržbě opět strojově
zameteny. A více (psáno 26.3.2012):







21. března proběhlo veřejné zasedání zastupitelstva
Velkoobjemový sběr - víkend 6. + 7.4
Čistý Ladův Kraj (úklid obce) - 21.4.
Turistický pochod Krajinou barona Ringoffera - 28.4.
Nový asfalt v ulici K Nádraží koncem dubna
Krádeže nálepek z popelnic, falešní kontroloři
elektroměrů
 Různé

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva
Ve středu 21. března se uskutečnilo první letošní
veřejné zasedání. od 19 hodin na OÚ Mirošovice.
Zastupitelstvo schválilo – usnesení 1/2012:
 rozpočtové opatření 1/2012 dle přílohy
 prodejní cenu 1690,- Kč/m2 obecního pozemku Na
Ježově, parc.č. 564/15
 dodatek č.1 ke kupním smlouvám s firmou Ottovo
nakladatelství s.r.o, ohledně pozemků parc.č. 564/3
a 564/29 spočívající v úpravě článku IV, bod 4.2.3. o
možnost úhrady smluvní pokuty do 10.4. každého
roku počínaje rokem 2012 – viz příloha usnesení

 splátkový kalendář úhrady smluvní pokuty pro
vlastníka pozemku parc.č. 564/6 paní Lencovou – viz
příloha usnesení
 novely šesti obecně závazných vyhlášek:
1. OZV o místních poplatcích
2. OZV o místním poplatku za zhodnocení
stavebního pozemku
3. OZV o odpadech - stanovení systému
shromažďování, sběru, třídění a odstraňování
4. OZV o odpadech - o poplatku za komunální
odpad
5. OZV k zabezpečení místních náležitostí
veřejného pořádku
6. OZV o omezení spalování suchých rostlinných
materiálů v obci Mirošovice
 Vyčlenění částky 50 tis. Kč z rozpočtové rezervy
k úhradě nadnormativních výdajů, ke které se obec
Mirošovice zavázala při žádosti o udělení výjimky
z počtu žáků ZŠ pro rok 2012
 Finanční spoluúčast obce Mirošovice v dotačním
projektu „Rekonstrukce skupinového vodovodu
Benešov –Sedlčany, úsek od vodojemu Šiberna do
Benešova. Předběžná výše spoluúčasti je 350 tis. Kč.
Realizace díla se v případě dotačního úspěchu
předpokládá v roce 2014/2015
 Smlouvy o věcném břemeni
7. mezi obcí Mirošovice a ČEZ Distribuce a.s., na
základě předchozí smlouvy o smlouvě budoucí,
spočívající v uložení kabelového vedení kNN
v délce 54 m do obecního pozemku parc.č.
481/10 za celkovou cenu 8.100,- Kč
8. mezi obcí Mirošovice a ČEZ Distribuce a.s., na
základě předchozí smlouvy o smlouvě budoucí,
spočívající v uložení kabelového vedení kNN a
energetického zařízení do obecního pozemku
parc.č. 1922/6 a 1923/2 za celkovou cenu 4.500,Kč
Poznámky k usnesení
Pozemek Na Ježově – obec se stala vlastníkem na
základě využití předkupního práva. Pozemek o rozloze
931 m2 je kompletně zasíťován. Smluvní podmínkou
bude výstavba a kolaudace RD do 2 let. Zájemci
kontaktujte obecní úřad.
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Celkem šest vyhlášek bylo schváleno, resp.
aktualizováno v důsledku nové legislativy (co je dáno
zákonem, nemá být ve vyhlášce) a státního dohledu
ministerstva vnitra, s jehož zástupci byly vyhlášky
konzultovány a kam jsou také po nabytí právní moci
zasílány. Všechny vyhlášky jsou vyvěšeny na úředních
deskách a zveřejněny na webových stránkách obce. Za
upozornění určitě stojí připomenutí povinnosti vlastnit
sběrnou nádobu se zakoupenou známkou, pro
obyvatele chatových oblastí pak ukládání komunálního
odpadu do přistavěných kontejnerů a úhrada
stanoveného poplatku. Dále je důležité připomenout
zákaz provozovat činnost způsobující hluk o sobotách
od 18.00 hodin a o nedělích a státem uznaných
svátcích od 00.00 do 24.00 hodin a také zákaz
spalování trávy a listí. Ministerstvo vnitra také
souhlasí s vyhláškou o zhodnocení stavebního
pozemku možností jeho připojení na obecní vodovod
a kanalizaci.

Sraz bude v sobotu 21.4. v 9. 00 hodin před Obecním
úřadem Mirošovice, kde obdržíte igelitové pytle,
rukavice i občerstvení. Několika směry pak vyrazí
pracovní rojnice do terénu. Bližší organizace v den na
místě. Celá akce je podporována společnostmi Maruis
Pedersen, ASA Říčany (zajistí velkoobjemové
kontejnery) a Ekocentrem Říčany. Ukončení nejpozději
do 12.00 hodin. Věřím, že loňský počet 40 pracujících
překonáme!!

Odpadový víkend 6. a 7. dubna –
velkoobjemový sběr

„Krajinou barona Ringhoffera“
sobota 28. dubna v 9.30 hodin

Před Velikonocemi máte opět možnost zdarma
odevzdat velkoobjemný odpad:
pátek 6.4. 15.00 – 18.00 hodin,
sobota 7.4. 9.00 – 12.00 hodin
Místo: 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 !!

Další akcí z dílny Dobrovolného sdružení obcí svazek
Ladův kraj je už 7. ročník tradičního jarního turistického
pochodu na kole i pěšky – a to v sobotu 28. 4. od 9.30
hodin.



Nebezpečný odpad (elektroodpad) - ledničky,
pračky, televize, vysavače, žehličky, fény, počítače,
telefony, rádia, vrtačky, pájky, baterky, apod. –
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.

Čisté Mirošovice – čistý Ladův kraj“
sobota, 21. dubna, 9.00 hodin
Všichni vidíme, že po zimě je to
třeba – uklidit!
A tak
prostřednictvím Ladova kraje
opět
přichází
v
rámci
celosvětových
kampaní
„Ukliďme svět“ a „Den Země“
organizovaná očista našeho
společného bydlení - obce a
zejména přírody.

Pro všechny účastníky úklidové soboty bude odměnou:
pohyb a dobrý pocit
tatranka
poukázka na nápoj (limo, čaj, káva, pivo pro  18
let) v místní restauraci s platností do 30.4.
Poznámka k úklidu obce – během první poloviny dubna
budou všechny místní komunikace strojově zameteny a
vyčištěny. Za spolupráci a pronájem techniky už nyní
děkuji středisku SSÚD.

Program v sobotu 28.4. 2012
v Mirošovicích:
 Otevření 7. ročníku stezky,
hudba
9.15 – 9.45
 Návštěva
velkopopovického
pivovaru,
prohlídka
zdarma,
ochutnávka
10.00 – 13.00 hodin
 Soutěže na jednotlivých 10
stanovištích po cestě
 Odměňování všech v Kamenici do 17 hodin
Letos budou žáci a učitelé naší základní školy přítomni
nejen na první zahajovací kontrole na nádraží, ale také
zajistí stanoviště č.2 na hranici s Dolní Lomnicí!

„Po stopách kameníků“
Neděle 1. dubna od 14.00 hodin
Ladův kraj byli jedním z partnerů tohoto projektu,
jehož prezentace a slavnostní otevření (nová naučná
stezka, vzdávající hold kraji, kde „kámen roste ze země
takřka na každém kroku“) se koná v neděli 1.4. ve
14.00 hodin v Louňovicích. Ukázka řemesel, dětské
soutěže, občerstvení.. Délka dle okruhů z Louňovic přes
Struhařov, Svojetice, Mukařov a Žernovku. Mapka
k dostání na našem OÚ.
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Projekty 2012
Rekonstrukce ulice K Nádraží: projekt by měl být
v dubnu ukončen položením asfaltové živice (kolem
20.4.) a poté instalací 2 zpomalovacích prahů a
dopravních značek. Před tím ještě proběhnou poslední
pokládky žlabů a obrub. Vjezdy do domácností budou
individuálně řešeny po skončení rekonstrukce.
Souběžně firma BES Benešov provede výstavbu
chodníku podél ulice Hlavní od ulice Ke Hradu ke
křižovatce se Senohrabskou. Tímto počinem z vlastních
zdrojů zahájíme připravený projekt „Bezpečnostní
prvky na Hlavní a Senohrabské“ (další chodníky,
zpomalovací šikany, osvětlené přechody, rozšíření a
oprava mostku přes Zlatonosný potok aj. budou
předmětem připravované únorové žádosti o dotaci
z Fondu dopravní infrastruktury)
Oprava a revize zpomalovacích prahů – proběhne u
všech již sloužících (Ke Hřišti, ..), s montáží nových
prahů počítáme i na dalších místech.
Obnova veřejné zeleně: během dubna ještě bude
vysázeno přes 2500 dřevin, z toho asi 800 stromů
(hlavně areál bývalé skládky pod dálnicí), úprav se
dočkají lokality U Husa, U Zvoničky, Na Ohradě, ve
školním areálu, vznikne protihlukový val Na Ježově.
Prořezány budou borovice nad nádrží u ulice Hlavní.
Ochranáři přírody, pracovníky ZO ČSOP Vlašim, bylo
ošetřeno
zdravotními
řezy
nebo
upevněno
bezpečnostními vazbami cca přes 70 stromů, 30 jich
bylo pokáceno. Všechny skácené stromy byly k tomuto
nezbytnému kroku indikovány odborným posudkem,
potvrzeném „konečnou diagnózou“ vykonavatelem –
vesměs šlo o suché mrtvé stromy, v malém případě se
jednalo o stromy nevhodné do intravilánu obce.
V dubnu také proběhne avizovaná obnova třešní aleje
podél historické cesty k lokalitě Na Oblouku.

Klub seniorů Mnichovice – jednodenní
zájezd do Drážďan – 14.4.2012
Odjezd v 7.00 od MÚ Mnichovice, příjezd ve 20.00.
Program:
o Návštěva sbírek v Zwingeru, Gewelbe Galerii
o Procházka zahradami Zwingeru, okolo Labe, loď na
Labi
o Procházka centrem Drážďan
o Volný program, nákupy
Cena senioři a děti do 18 let 200,- Kč, ostatní 300,- Kč.
Kontakt – infocentrum Mnichovice, ing. Třebická

Hasičský záchranný sbor – kontroly
komínů, info
„Podomní kominíci“ se domáhají vymetení a prohlídky

EXIT 21

komína. Seriózní kominíci provedou úkon pouze na
základě žádosti občana. Dle nařízení vlády 91/2010 Sb.
jsou lhůty čištění komínů stanoveny a záleží na každém,
jak je dodržuje a plní se všemi důsledky (postih
kontrolním orgánem, plnění pojišťovny, apod.)
Podobně revize ostatních zařízení (hromosvod,
elektroinstalace, plyn)

Kancelář finančního arbitra –
organizační složka státu - info

Informace o možnosti bezplatného řešení sporů
s finančními institucemi. Finanční arbitr je orgán
příslušný k mimosoudnímu rozhodování sporů,
například mezi:
a) Poskytovateli platebních služeb a uživateli – např.
spor zákazníka s bankou o správnost zaúčtované
platby nebo spor s bankou při zneužití platební
karty neoprávněnou osobou,
b) Věřiteli nebo zprostředkovateli a spotřebiteli při
nabízení spotřebitelského úvěru, např. spor
zákazníka s věřitelem o odstoupení od úvěrové
smlouvy nebo spor o výši poplatku za předčasné
splácení úvěru,
c) Mezi investičními fondy a spotřebiteli – např. spor
s investiční společností o spránost účtovaných
poplatků
Za výkon své funkce odpovídá arbitr vládě. Řízení je
bezplatné a zahajuje se na návrh zákazníka. Kontakt:
Kancelář FA, Praha 1, Legerova 1581/69,
tel. 257 042 094, e-mail: arbitr@finarbitr.cz

Různé – jednou větou







Pozor, i v Mirošovicích se množí se případy
falešných odečítačů elektroměrů, plynoměrů,
vodoměrů!
Kontejnery pro chatové oblasti rozvezeny, během
dubna svoz 1x týdně (pátek)
Vandalismus – rozbitou lampu na lávce přes D1 řeší
policie i pojišťovna
Vinotéka v č.p. 5 od půlky dubna v provozu
Využívejte více kontejnery na tříděný odpad u
obecního úřadu, u nádraží jsou často přeplněny
Sportovní areál se připravuje na jarní provoz,
proběhlo zapískování, doplnění gumového
granulátu a budou zakoupeny nové fotbalové sítě
„Nesmíme dělat rozdílu mezi politikou a mravností.
Jaké kdo má mravy, takovou dělá politiku“
(T.G.Masaryk)

„Každý nadává na počasí, ale nikdo s ním nic nedělá“
(M. Twain)
S pozdravem MUDr. Tomáš Zvěřina, starosta obce
Mirošovice

