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Poděkování a přání do nového roku
Chtěl bych poděkovat všem kamarádům, kteří se zúčastnili
přípravy, průběhu i odklízení vánočního jarmarku, který proběhl
15 prosince. Nebýt těchto lidí, kteří dokážou obětovat část
svého volného času, neměli bychom v Mirošovicích akce tohoto
druhu, a proto ještě jednou všem děkuji.
Dále přeji všem čtenářům Exitu hodně klidu a pohody během
vánočních svátků, krásná rodinná setkání, bohatého Ježíška a do
nového roku hodně zdraví, štěstí a úspěchů.
Ing. Radek Lhocký, redaktor a zastupitel

EVA KOFNOVCOVÁ
HORSKÁ KOLA - PRODEJ – SERVIS
MIROŠOVICE
Přejeme všem zákazníkům šťastné a veselé
Vánoce. Pomůžeme Vám vybrat vánoční
dárky. Dětské kolo Vám do Vánoc ještě
objednáme. Dále výhodný doprodej starších
kol se slevou až 3000,- Kč. A pokud si nevíte
rady, jaký dárek vybrat,
kupte
DÁRKOVOU POUKÁZKU
Těšíme se na Vás každou sobotu dopoledne
9.00 – 12.00 hod.
Jiný termín domlouvejte na tel. 602972861.
„Swingový taneční galavečer s Big Bandem Felixe Slováčka“
Pokud jste příznivci swingové hudby a ještě si rádi zatančíte, přijďte dne
1. 2. 2013 od 20,00hod. do nově zrekonstruovaných prostor velkého sálu Radiopaláce.
Připravili jsme pro vás nový formát společenského večera s velkým orchestrem
Big Bandu Felixe Slováčka.
Hudební styl tohoto orchestru je zaměřený na swingovou taneční hudbu.
Rádi bychom dopřáli hostům tohoto večera možnost poslechu, ale i možnost si zatančit
na známé taneční melodie v doprovodu tohoto skvělého orchestru a jeho hostů.
Jako první host se Vám na tomto večeru představí,
paní Jitka Zelenková.
Dalším významným hostem bude muž nazývaný českým Sinatrou.
pan Laďa Kerndl.
Z řad mladší generace budete mít možnost slyšet skvělé začínající nadějné zpěváky
pana Felixe Slováčka juniora a slečnu Martinu Bártovou.
V průběhu večera proběhnou ukázky různých tanečních stylů v podání špičkových
tanečních párů. Tyto páry budou přítomni po celou dobu společenského večera a i vy
jako hosté si s nimi budou moci zatančit. Jsme přesvědčeni, že tento formát
společenského večera na našem trhu chybí a pevně doufám, že první ročník osloví
širokou veřejnost a odstartuje tak tradici těchto tanečních večerů, které budou patřit
mezi příjemně strávené chvíle ve společnosti známých osobností naší hudební scény.
Vstupenky na tento večer je možno zakoupit ve všech prodejnách společnosti TicketArt a
veškeré informace naleznete na www.radiopalác.cz
Na setkání s vámi se těší všichni účinkující a jako Hlavní pořadatel a koordinátor akce
Jitka Bláhová

EXIT 21 MIROŠOVICE

Zpravodaj vydávaný Obecním úřadem Mirošovice, Na Ohradě 190, 251 66, tel / fax 323 656 096
e-mail: mirosovice@volny.cz, sekr.mirosovice@volny.cz
Odpovědný redaktor: Ing. Radek Lhocký e-mail: lhocky@mujbox.cz
Náklad: 400 výtisků
Cena 5,-Kč

Vážení spoluobčané,
je předposlední víkend (zatím bílý) před Vánocemi a jeden
z dárků se už podařilo rozbalit – ve středu 12.12.2012 totiž
byly spuštěny nové obecní webové stránky. Přestože „web“
má být standardem každé obce, u nás to poslední dobou tak
nebylo, stále jsme upřednostňovali jiné priority – kterými se
ale můžeme nyní právě i webovou prezentací pochlubit.
V pátek 14. prosince pak 42 našich občanů zhlédlo nejen
velmi pěkné divadelní představení v Ungeltu, ale také se
pokochalo vánoční atmosférou Starého Města. No a když
připočtu, že nově ustanovená Rada Středočeského kraje jako
jeden z prvních bodů schválila a ředitel SÚS po té podepsal
potřebnou smlouvu o věcném břemeni k připravované
žádosti o dotaci – zadařilo se v tyto dny slušně. To pak ani
nemusím sdělovat, že byly s firmou Marius Pedersen
domluveny pro rok 2013 stejné ceny za svoz komunálního
odpadu. Psát však musím o prezidentských volbách, přestože
zde nic jasného není.. A více (psáno 16.12.2012):
 Mirošovice mají nový moderní web – www.mirosovice.cz
 Mezi svátky ještě zasedání zastupitelů - čtvrtek
27.12.2012
 Odpadové hospodářství v roce 2013, místní poplatky
 Přímá volba prezidenta – metodika

Nové obecní webové stránky
V opravdu
čarovné
datum
12.12.2012
(a
po
dohodě
s techniky dokonce ve 12 hodin)
byla spuštěna nová prezentace
obce na webovém rozhraní – nové
webové
stránky
obce
–
www.mirosovice.cz. Po asi 1,5
měsíci příprav (tvorba podoby a
struktury stránek a hlavně
vkládání obsahu) jsme se stali
součástí široké skupiny, užívající
profesionální redakční systém
společnosti Galileo s.r.o. To nám
jednak zajišťuje, že naše stránky
splňují
všechny
zákonné
povinnosti (mj. bezbariérový web,
elektronická
úřední
deska,
e-podatelna, svobodný přístup k

informacím), jednak umožňuje díky multiuživatelské
administraci spravovat stránky v případě zájmu více
subjektům s odlišnými uživatelskými právy (např. naši
Baráčníci, SK Mirošovice) a samozřejmě je zde zajištěna
kompatibilita se všemi prohlížeči (Internet Explorer, Google,
Opera, Safari,..).
K naší podobě stránek – webové stránky redakčního systému
GCM mají relativně snadný způsob rychlé aktualizace i
změny struktury. Nastavená podoba není definitivní a
neměnná – naopak, uvítáme a vlastně očekáváme Vaše
připomínky a náměty - co na stránkách chybí, jaké odkazy a
informace postrádáte. Lehce humorná anketa o sněhu o
Vánocích je ilustrační, modul anket nám třeba někdy
pomůže zjistit (v podstatě neoficiální referendum) potřebné
široké názory na vážná (to spíše) i nevážná témata. Do
aktualit zařadíme vše, co se jen v obci šustne..!

Veřejné zasedání zastupitelstva
čtvrtek 27.12. 2012

–

Jen připomínáme z minulého čísla – zveme Vás ještě před
Silvestrem na veřejné zasedání obecního zastupitelstva.
Z programu:







Rozpočtové opatření 5/2012
Rozpočet na rok 2013
Návrh zadání územního plánu obce
Mirošovice
Krajský audit hospodaření 1-10/2012
Obecní pozemky, věcná břemena
Různé

Odpadové hospodářství
v roce 2013
I v roce 2013 budou stejné ceny, jako v roce
2012 i 2011 (protože se ani před 2 lety
neměnily). A to i v případě, že nastane
očekávaná změna dnes však stále nejasné
DPH (obec bude hradit z rozpočtu). A vše při
starém zůstalo i pokud jde o svozovou firmu,
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kontaktní osoby a telefony či systém svozů:
Marius Pedersen Říčany: Březinova 1650, telefony
323 605 482-4, 323 604 577, p. Zeman, p. Musil. Firmou je
zajišťován sběr: separovaného odpadu (papír, plast, sklo,
kartony), komunálního (černé popelnice) a bioodpadu
(hnědé) a také svoz kontejnerů z chatových oblastí.
 Je stále držena organizace svozů se čtvrtečními 14 denními a měsíčními cykly a možnost výběru ze 4 variant
známek – dle intervalu svozu a velikosti popelnice
 Poslední svoz v roce 2012: čtvrtek 20. 12. (pouze 14 –
denní svozy)
 První svoz v roce 2013: čtvrtek 3. 1. (všechny svozy)
 Poslední svoz, kdy budou tolerovány známky 2012 je
čtvrtek 31.1.2013
 Harmonogramy všech svozů otiskneme v Exitu 1/2013
Placení poplatků za svoz odpadu (i poplatků za psa, případně
hřbitovních poplatků, poplatků z ubytovací kapacity, a
dalších) je možné z důvodů účetních platit na OÚ Mirošovice
až
od pondělí 7.1.2013
Své platby můžete zaslat jednotlivými převodními příkazy na
účet OÚ Mirošovice – číslo účtu 5322201/0100, jako var.
symbol uveďte číslo poplatku, specifický symbol je číslo
popisné domu (číslo evidenční chaty), je vhodné do textu pro
příjemce uvést další specifikaci, např. Vaše jméno.
Po obdržení platby na účet Vám zašleme „místní“ poštou
doklad o zaplacení a známku na popelnici.
Shrnutí – poplatky
svoz komunálního odpadu

var.symbol

cena

120 1x měsíčně

11

1100

120 2x měsíčně

12

1700

240 1x měsíčně

13

1600

240 2x měsíčně

14

1800

1100 2x měsíčně

16

9500

Pytel pro jednorázový svoz

70

svoz biologického odpadu
120

121

1200

240

131

1400

1100

161

8700

poplatek za psa

31

150

hřbitovní poplatek

21

150

Stálá poznámka k odvozu komunálního odpadu v zimě –
dovezte popelnici na spolehlivě přístupná místa. Nádoby
neodklízejte, dokud v obci svoz neproběhl (může být o 1-2
dny posunut). V případě, že popelnice nebyla z jakéhokoliv
důvodu během svozu vyprázdněna, kontaktujte OÚ, obdržíte
zdarma jednorázový pytel (hradí Maruis Pedersen)

Projekty 2012/13
Mirošovice, nádrž U Zvoničky – obnova retenční kapacity:
odevzdaná žádost, dle informací ze SFŽP lze očekávat nějaké
informace nejdříve v únoru
Bezpečnostní opatření v ulicích Hlavní + Senohrabská:
podařilo se nám zařadit do programu jednání prvního
zasedání nové Rady Středočeského kraje i schválení smlouvy
o věcném břemeni (viz Exit 11/2012). Tím je, věřím,
kompletace bujaré administrativy ukončena a v pátek 21.12.
bude žádost o dotaci odevzdána na SFDI
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S sebou: platný občanský průkaz či platný cestovní pas
k průkazu totožnosti a státního občanství ČR

Volby nejsou povinné, je ale právem každého se tohoto aktu
zúčastnit. Již nyní je možné si na Obecním úřadě
v Mirošovicích ověřit, zda jste zapsáni ve stálém seznamu
voličů. Tento seznam vede každý obecní úřad pro voliče (=
státní občan ČR, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku
nejméně 18 let), kteří jsou v obci hlášeni k trvalému pobytu

Různé – jednou větou





Zima je tu, multikára v ostrém provozu, případně volejte
obecní úřad
Obecní úřad bude 31.12. (Silvestr..) uzavřen!
ČEZ – výluka elektřiny 3.1.2013 8.00 – 10.00
(Senohrabská od ul. Ke Hřišti směr Senohraby, Krátká,
Horní, Svahová, V Březině, Husova)
ČEZ – výluka elektřiny 4.1.2013 8.00 – 10.00 (Na Ježově)
Nové cedule s názvy ulic – výměna, instalace v lednu



Mirošovice při divadelní návštěvě nakupovaly v Pařížské!




Volby 2013 – volba prezidenta České
republiky
Přestože si lze na to, že volba prezidenta neproběhne ve
vyhlášeném termínu, vsadit se slušnými šancemi na výhru, je
povinností zveřejnit metodiku:
 Kdy: pátek 11. ledna 2013 14.00 – 22.00 hod., sobota 12.
ledna 8.00 – 14.00 hod.
 Kde: volební místnost na Obecním úřadě Mirošovice.
Mimo území ČR ve zvláštních volebních okrscích – více
OÚ Mirošovice nebo stránky Ministerstva vnitra ČR
www.mvcr.cz/volby.aspx
 Kdo: každý státní občan ČR, který alespoň druhý den
voleb dosáhne 18 let a má trvalé bydliště v obci. Občané
odjinud mohou v naší obci volit, podobně Vám bude
umožněno volit na voličský průkaz (Voličský průkaz:
vydává obecní úřad dle místa trvalého pobytu. Průkaz lze
obdržet na základě písemné žádosti s ověřeným
podpisem (podat do 4. ledna) nebo osobní (do 9. ledna
do 16.00 hodin)
 Jak: pouze osobní účast (zastoupení není možné).
Hlasovací lístky obdrží každý volič do poštovní schránky
nejpozději 3 dny přede dnem voleb. V případě jejich
poškození nebo nedoručení z jakéhokoliv důvodu, bude
dostatek lístků v den voleb k dispozici ve volební místnosti

„Nevěř ostnatému drátu, byť se stokrát tvářil jako
stonek růže.“
(Karel Kryl)
„Karel Gott je jedinou jistotou v dnešní nejisté době.“
(motto z vánočního koncertu K. Gotta 2012)

Vážení spoluobčané, děkuji Vám všem za
celoroční spolupráci, přeji Vám klidné
Vánoce a rok 2013 jen ve zdraví a se
štěstím
S pozdravem MUDr. Tomáš Zvěřina, starosta obce
Mirošovice
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Mikroregion Ladův kraj – Josef Lada
V minulém čísle jsme avizovali sérii článků o Mikroregionu
Ladův kraj. Nelze začít jinak než osobností Josefa Lady,
jehož jméno zdejší mikroregion nese.
Josef Lada - malíř, ilustrátor a spisovatel, se narodil
17.12.1887 v rodině ševce v Hrusicích jako nejmladší ze čtyř
sourozenců. Hned v prvním roce života se zranil otcovým
ševcovským nářadím a natrvalo oslepl na pravé oko.
Důsledkem bylo odlišné prostorové vnímání, kterým je
zdůvodňován plochý charakter jeho obrázků. Josef Lada
chodil do hrusické školy, ale učení ho s výjimkou kreslení a
přírodopisu moc nebavilo. Ve 14 letech odešel do Prahy, aby
se učil malířem pokojů a divadelních dekorací. Tento obor
nedokončil a nakonec se vyučil knihařem-zlatičem.
V kresbě byl samoukem a postupně si vyvinul osobitý styl s
typickou silnou linkou a zaoblenými tvary postav. V roce
1904 začal navštěvovat kreslířské kurzy a nakonec byl na
třetí pokus přijat k řádnému studiu na Uměleckoprůmyslové
škole. Žáci této školy však nesměli publikovat, předměty ho
nebavily a tak po půl roce ze školy odešel. Již v 17 letech mu
časopis Máj otiskuje první čtyři obrázky. Následuje
spolupráce s dalšími časopisy (včetně publikování vlastních
textů), vychází první knížka s jeho ilustracemi Pohádka o
Honzíkovi a zlatovlasé Isole. Pravidelně publikuje v
Humoristických listech, později také ve vídeňském satirickém
časopise Die Muskete. Později rediguje přílohu deníku. České
slovo - Kvítko z čertovy zahrádky. V této době se také
seznamuje s Jaroslavem Haškem, se kterým dokonce sdílí
podnájem v Ditrichově ulici až do Haškova odchodu na
haličskou frontu v roce 1915.
V roce 1911 vychází první Ladova autorská kniha Moje
abeceda. Na další tvorbu má vliv také přátelství s etnografem
a pohádkářem Václavem Říhou. Soustředí se na ilustrace
českých pohádek a říkadel (Mahen, Němcová, Erben, Kubín).
V roce 1923 se Josef Lada po 17 leté! známosti oženil s
Hanou Budějovickou. Mají spolu dvě dcery, z nichž mladší
Eva zahynula při americkém náletu na Prahu 14. února 1945.
Pro svoji dceru zpracoval návrh pomníku, který je na hrobě
Ladovy rodiny na Olšanských hřbitovech dodnes. (Manželka
Hana zemřela v roce 1951). Od roku 1924 si rodina
pronajímá letní byt v Hrusicích, kam se pravidelně vrací. Lada
se začíná věnovat volné tvorbě s motivy života na českém
venkově. Podobně jako Josef Mánes a Mikoláš Aleš vytvořil
stylizovaný obraz české vesnice a jejích obyvatel. Inspirací
mu byli rodné Hrusice.
Kromě mnoha pohádek a knih pro děti, které sám napsal (k
nejznámějším patří Kocour Mikeš (1933) a O chytré kmotře
lišce (1937), ilustroval především Osudy dobrého vojáka
Švejka za světové války (pro Švejka nakreslil 1339 kreseb) a
další knihy od Jaroslava Haška, dále Tyrolské elegie, Krále
Lávru a Epigramy od Karla Havlíčka Borovského, Erbenovy a
Drdovy pohádky a další. Jeho kresby doprovázely také verše
pro děti od Seifrta či Hrubína, lidovou poezii i uměleckonaučné publikace - Svět zvířat, Veselý přírodopis. Před
druhou světovou válkou vycházejí ještě autorské knihy
Bubáci a hastrmani a Pohádky naruby. Řada nejznámějších
obrazů vznikla za 2. světové války. Patří sem např. Rvačka
v hospodě (1943) a celá řada známých zimních motivů.
…pokračování příště…

