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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
v prosincovém vydání „Střípků“ jsem Vás informoval o tom, že Vláda České republiky na
svém jednání dne 5. 9. 2007 ve Spáleném Poříčí jmenovala „Komisi pro rozvoj Brdska“ se záměrem pomoci zdejšímu zaostalému regionu a že město Mirošov bylo do tohoto území začleněno.
Též jsem uvedl, že seznam možných a potřebných akcí, vypracovaný zastupiteli města, byl dlouhý,
ale nyní již k faktům.
Pracovní komise vlády od svého jmenování zasedala již několikrát. Předsedou komise byl
ustanoven první náměstek ministra financí Ivan Fuksa a dalšími členy komise jsou náměstkové
ministra obrany, ministra zemědělství, ministra dopravy, ministra životního prostředí, ministra
pro místní rozvoj, ministra průmyslu a sociálních věcí; dále náměstkové hejtmana Středočeského
a Plzeňského kraje; zástupci Úřadu vlády a zástupci obcí Středočeského a Plzeňského kraje.
Starostové obcí, které jsou zařazeny do programu rozvoje Brdska, si za svého zástupce v komisi
zvolili Ing. Pavla Čížka, starostu města Spálené Poříčí (za Plzeňský kraj) a pana Václava
Vondráška, starostu města Rožmitál pod Třemšínem (za Středočeský kraj).
Výsledkem několika jednání komise byl návrh konkrétních akcí u všech obcí zařazených do programu a tento návrh byl
Vládou České republiky dne 4. 2. 2008 schválen. Město Mirošov má vládou schválené tři akce: „Most přes Příkosický potok“,
„Rekonstrukce objektu ZŠ“ a „Přístavba ZŠ“. Než uvedu informace o přípravě těchto akcí, je nutné sdělit, že žádné přímé finanční prostředky do rozpočtu města, resp. přímo na účet, nepřišly a také nepřijdou. Celá záležitost financování těchto akcí je nastavena tak, že každá schválená akce má být finančně podpořena ze stávajících dotačních programů (EU, ministerstva, kraje). To ale
znamená splnění všech požadovaných termínů a podkladů k podání žádosti o dotaci, a to bez výjimky nebo nějaké úlevy. Vlastní
finanční pomoc vlády je schválena na dofinancování přidělené dotace, tj. na dofinancování vlastními prostředky ve výši 25 % z
celkových nákladů (15 % na realizaci a 10 % na projektovou dokumentaci).
Nyní již ke schváleným akcím, a to v době zpracování této informace, tj, v polovině května.
Most přes Příkosický potok
schválené celkové náklady 3,0 mil Kč
Jedná se o rekonstrukci mostu v ulici Politických vězňů, který je několik let v havarijním stavu. Na tuto akci byla zpracována
projektová dokumentace již v roce 2003 a v požadovaném termínu 15. 3. 2008 byla ve spolupráci se společností EUFC CZ s.r.o.
podána žádost do operačního programu ROP NUTS II Jihozápad. Žádost splnila všechna požadovaná kritéria přijatelnosti a
postoupila do procesu hodnocení projektu. V případě, že dotace bude přidělena (předpokládaný termín rozhodnutí je polovina
roku 2008), bude rekonstrukce mostu provedena do konce roku 2008.
Rekonstrukce objektu ZŠ
schválené celkové náklady 12,5 mil Kč
Jedná se o rekonstrukci objektu základní školy, tj. výměna oken se zateplením, výměna vnitřních rozvodů sítí, výměna
podlah, dispoziční změny, vybavení učeben aj. Rozsah rekonstrukce bude ovlivněn výsledkem mykologického průzkumu na stav
dřevomorky v objektu, který je před dokončením. Již nyní je však z výsledku průzkumu zřejmé, že rovněž dojde k výměně střešní
krytiny s krovovou konstrukcí a k dalším stavebním úpravám. Tato informace nás společně s vedením ZŠ Mirošov vedla k rozhodnutí, že bude využit podkrovní prostor pro vestavbu specializovaných učeben. V současné době je zadáno zpracování projektové
dokumentace pro vydání stavebního povolení včetně doložení pravomocného stavebního povolení do 31. 7. 2008 tak, aby

v termínu 10. 8. 2008 byla podána žádost o přidělení dotace z programu ROP NUTS II Jihozápad oblast podpory 2.4. rozvoj
infrastruktury základního a středního školství.
Přístavba ZŠ
schválené celkové náklady 62,0 mil Kč
Jedná se o přístavbu školy skládající se ze dvou objektů, tj. přístavbu budovy školy pro umístění učeben I. stupně (1.-5.
ročník) se zázemím a propojením celého objektu školy do prostorů jídelny a dále o přístavbu tělocvičny se zázemím pro sportující
veřejnost (šatny, WC) o rozměrech sportoviště tak, aby zde mohla být provozována výuka těchto míčových sportů: házená,
basketbal, volejbal, malá kopaná, florbal, nohejbal, tenis. Tento prostor bude vhodný i k jiných sportovním, popř. i kulturním
aktivitám. V současné době je zadáno zpracování projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí včetně doložení
pravomocného územního rozhodnutí do 31. 7. 2008.
Závěrem této informace bych chtěl uvést, že v každém dalším vydání „Střípků“ Vás budu informovat o novinkách kolem
Vlastimil Sýkora, starosta
přípravy nebo ještě lépe o realizaci uvedených akcí.

Zadání územního plánu města Mirošov
Zastupitelstvo města schválilo vypracování zadání územního plánu města
usnesením č. 7/2007 ze dne 29. 10. 2007.
Práce na zadání územního plánu začnou probíhat od měsíce července letošního
roku. Občané budou průběžně informováni a budou mít možnost se k zadání vyjadřovat, vznášet připomínky a např. navrhovat pozemky k budoucí zástavbě.
Územní plán je územně plánovací dokumentací, která stanoví základní koncepci
rozvoje území města, ochrany jeho hodnot, jeho plošného a prostorového uspořádání,
uspořádání krajiny a koncepci veřejné infrastruktury. Podle nyní platného stavebního
zákona nelze povolit stavbu mimo intravilán města. Z tohoto důvodu by se město nemohlo do budoucna rozšiřovat. Tudíž územní plán se stává nezbytnou nutností města.
Územní plán ovlivní, zda v katastru města může vyrůst např. nový obchod,
provozovna nebo čtvrť rodinných domů. Aby se mohl územní plán vytvořit, je nezbytné
získat informace od lidí, kteří zde žijí. Zjistit jejich potřeby, poznat přírodní a kulturní
hodnoty, znát ekonomii, sociální vazby a řadu dalších faktorů. Proto bude probíhat
několik průzkumů i mezi občany. Z těchto důvodů je nutné, aby si občané a majitelé
pozemků včas rozmysleli, zda chtějí své pozemky nechat zastavět, nebo ne.
Po provedení tzv. „průzkumů a rozborů“ se vypracovává zadání územního plánu.
Jedná se o strategický dokument, který obsahuje úkoly a cíle pro zpracovatele územního plánu. Je to osnova toho, co se má v tomto závazném dokumentu objevit a co
žádoucí naopak není. Záběr je poměrně široký, od životního prostředí přes dopravu,
plochy zástavby až k názorům veřejnosti, které vyplývají z různých průzkumů, anket
Vlastimil Sýkora, starosta
apod.

Krátce
k investičním
akcím města
V měsíci dubnu letošního
roku byla stavebně dokončena
stavba „Mirošov IV. etapa kanalizace a intenzifikace ČOV“ a v
květnu prováděna úprava povrchů
a terénní úpravy. Dne 20. 5. 2008
proběhlo kolaudační řízení.
V měsíci květnu byla dokončena oprava povrchů po pokládce
inženýrských sítí v Za-hradní ulici.
O uvedených dokončených
akcích budou v dalším vydání
„Střípků“ další informace s uvedením konkrétních údajů s fotodokumentací.
Vlastimil Sýkora, starosta

Usnesení rady města Mirošov ze dne 25. února 2008
Bere na vědomí:
1.Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření města Mirošov za rok 2007.
2.Žádost Základní školy a mateřské školy Mirošov o souhlas s rozdělením zisku za rok 2007 do fondů příspěvkové organizace.
3.Zprávu Policie České republiky, obvodní oddělení Hrádek, o bezpečnostní situaci ve služebním okrsku.
4.Usnesení Policie České republiky o odložení věci krádež v budobě MěÚ Mirošov.
5.Zápis o předání pozemku 533/2 dle KN o výměře 181 m˛ pro výstavbu základnové stanice mobilního operátora Vodafone
Czech Republik a.s.

Usnesení rady města Mirošov ze dne 10. března 2008
Rada města mimo jiné schvaluje:
1.Umístění informací o podnikatelských subjektech na stránkách města Mirošov vč. jejich loga a adresy za poplatek: pouze
adresa s logem a popisem 150,-Kč/rok, s odkazem na webové stránky firmy 200,-Kč/rok.
2.Prodej DVD „Mirošovsko 2007“ v Informačním středisku v Rokycanech i pod novým zřizovatelem město Rokycany.
3.Prodej mapy „Plzeňsko“ za cenu 30,-Kč/ks.
4.Podepsání dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené mezi městem Mirošov a společností Průmstav Develop s.r.o. - oprava
povrchu po pokládce inženýrských sítí v ul. Zahradní, dodatek řeší prodloužení opravy o 60 m a rozšíření propustku.
Bere na vědomí:
1.Informaci Ing. Eduarda Janoty, náměstka ministra vnitra, o použití prostředků na financování projektů pro rozvoj Brdska.
2.Zpracovanou majetkovou a provozní evidenci vodohospodářského majetku města Mirošov od společnosti R E V O S spol. s.r.o.
3.Informaci Ing. Josefa Vítka PIK, Kořenského 7, Praha 5 o zpracované změně PRVK Plzeňského kraje (plán rozvoje vodovodů
a kanalizace).
4.Informaci o škodní události poškození plechové střechy větrem na budově ZŠ Mirošov dne 1.3.2008.
5.Studii stavebních úprav stávající budovy ZŠ a přístavby učebnových pavilonů a tělocvičny k ZŠ Mirošov.

Usnesení rady města Mirošov ze dne 31. března 2008
Rada města mimo jiné schvaluje:
1.Nákup referentského vozidla značky Škoda Fabia combi od společnosti Auto CB, Arbesova 979, Rokycany.
2.Poskytnutí dotací organizacím na činnost či na akci z rozpočtu města Mirošov:
- DC město Mirošov, Šipkařský klub, ZO AVZO Mirošov, Střelecký oddíl, ZO AVZO Mirošov, Lukostř. oddíl, Český svaz
chovatelů Mirošov, Podbrdské vydavatelství Hořovice, Klub českých turistů, Svaz tělesně postižených Rokycany, Oddíl
Ledňáček Mirošov, ZO ČSPO Rokycany, TJ Slovan Janov, Sportovní klub Spastic Tricykl Blatná, Sokol Mirošov, FC Mirošov,
Centrum zdravotně postižených Rokycany.
3.Znění výzvy na zpracování projektové dokumentace: „Rekonstrukce ZŠ Mirošov a přístavba ZŠ Mirošov“.
4.Podepsání dodatku č. 1/2008 ke Smlouvě o poskytování příspěvku Plzeňskému kraji na zajištění dopravní obslužnosti.
Bere na vědomí:
1.Informaci POLYGONU o sběru kartonových obalů (od mléka, džusu) - odpady využitelné složky komunálního odpadu budou
sbírány ve sběrových nádobách společně s plasty. Nádoby budou označeny a informace bude vyhlášena místním rozhlasem.

Usnesení rady města Mirošov ze dne 14. dubna 2008
Rada města mimo jiné schvaluje:
1.Na základě doporučení komise společnost Area Projekt, s.r.o., Rokycany jako zpracovatele projektové dokumentace na
rekonstrukci Základní školy Mirošov.
2.Dodatky k nájemním smlouvám týkající se zvýšení nájemného o výši inflace.
Bere na vědomí:
1.Plnění rozpočtu města Mirošov za I. čtvrtletí roku 2008.
2.Informaci starosty o usnesení Okresního soudu v Rokycanech o zproštění města Mirošov funkce opatrovníka nesvéprávného
Pavla Löwenthala.
3.Informaci o poskytnutí účelové dotace na obnovu pomníku padlým z 1. sv. války, kterou schválil Plzeňský kraj.
4.Informaci, že městu Mirošov nebude poskytnuta dotace z Programu podpory rozvoje venkovského cestovního ruchu v
Plzeňském kraji.

Usnesení rady města Mirošov ze dne 28. dubna 2008
Rada města mimo jiné schvaluje:
1.Zapojení města Mirošov do projektu sběrných boxů „E-box“ dle nabídky společnosti Asekol s.r.o.
Bere na vědomí:
1.Zápis o předání a převzetí stanoviště základnové stanice mobilního operátora na pozemku p.č. 533/2 v k.ú. Mirošov a podpis
darovací sponzorské smlouvy uzavřené mezi městem Mirošov a společností GES-ELECTRONICS, a.s., Studentská 55a, Plzeň.
2.Informaci o kladném výsledku hodnocení přijatelnosti projektu: Rekonstrukce mostu přes Příkosický potok na místní
komunikaci ul. Politických vězňů v Mirošově a postup projektu do další fáze hodnocení projektu.
3.Informaci o pojistné události dopravní nehoda dne 28.4.2008, došlo k poškození sloupu veřejného osvětlení.

Usnesení rady města Mirošov ze dne 12. května 2008
Rada města mimo jiné schvaluje:
1.Rozdělení výtěžku z VHP za rok 2007 těmto organizacím:
- TJ Sokol Mirošov na akce (volejbalový turnaj, nohejbalový turnaj a vánoční turnaj ve stolním tenise).
- Zdravotnická zachranná služba Plzeňského kraje na akci (nákup pulzního oxymetru).
- SONS, oblastní pobočka Rokycany, na akci (rekondiční pobyt nevidomých a slabozrakých).
- Český rybářský svaz na akci (rybářské závody kroužku mladých rybářů).
2.Poskytnutí finančního příspěvku Základní škole a mateřské škole Mirošov na zajištění oslavy Dne dětí dne 30.5.2008.
3.Použití znaku města Mirošov na propagačních materiálech v souvislosti s oslavou 100 let od založení SDH Mirošov.
4.Společnost AREA Projekt s.r.o., Rokycany jako zpracovatele projektové dokumentace na akci: „Přístavba ZŠ“.
Bere na vědomí:
1.Oznámení společnosti České dráhy a.s., Správa dopravní cesty Plzeň, že o dalším postupu možného prodeje budovy č.p. 383
včetně stavební parcely č. 554 o výměře 2 105 m˛ v k.ú. Mirošov bude město informovat Správa železniční dopravní cesty s.o.,
Odbor nakládání s majetkem, Praha 1.
2.Informaci o předběžných finančních nákladech stavebních prací v souvislosti s mykologickým průzkumem v ZŠ Mirošov.
3.Informaci o zahájení kolaudačního řízení stavby: „IV. etapa kanalizace a intenzifikace ČOV Mirošov“ s termínem místního
šetření dne 20.5.2008.

Usnesení ze zasedání zastupitelstva města Mirošov ze dne 25. února 2008
Zastupitelstvo mimo jiné schvaluje:
1.Cenu vodného 30,50 + DPH na rok 2008.
2.Cenu stočného 12,41 + DPH na rok 2008.
3.Rozpočtové opatření města Mirošov na rok 2008.
4.Prodej podílových listů z ČS Sporoinvest ve výši 4 mil. Kč.
5.Příjem účelové dotace na rok 2008 v rámci reprodukce požární techniky na pořízení cisternové automobilové stříkačky za
podmínky možnosti dofinancování v příštím roce a získání dotace z rozpočtu Plzeňského kraje.
Bere na vědomí:
1.Pravidla pro postup při vyřazování majetku města Mirošov.
2.Protokoly o provedeném místním šetření Finančním úřadem v Rokycanech ze dne 22.1.2008.
3.Zápis z jednání finančního výboru ze dne 23.1.2008.
4.Zápis z jednání finančního výboru ze dne 21.2.2008.
Ukládá:
1.Radě města Mirošov připravit podklady pro případnou změnu koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti z 1,4 na 1,6 (klady a
zápory tohoto rozhodnutí).
2.Finančnímu výboru předložit plán finanční kontroly u příspěvkové organizace na rok 2008.
3.Kontrolnímu výboru předložit plán kontrolní činnosti na rok 2008.

Usnesení ze zasedání zastupitelstva města Mirošov ze dne 5. května 2008
Zastupitelstvo mimo jiné schvaluje:
1.Variantu č. IV. odměn neuvolněným členům zastupitelstva dle předloženého návrhu (navýšení o cca 5%) od května 2008.
2.Zánik „Mikroregion Mirošovsko“ z důvodu nefunkčnosti.
3.II. rozpočtové opatření města Mirošov na rok 2008.
4.Zrušit obecně závaznou vyhlášku města Mirošov č. 13 o místním poplatku za provozování výherních hracích přístrojů.
5.Změnu směrnice č. 16/2003 Sociální fond podle předloženého návrhu.
Bere na vědomí:
1.Plán finanční kontroly u příspěvkové organizace na rok 2008.
2.Plán kontrolní činnosti na rok 2008.
3.Protokol o definitivním přiznání podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR na akci „Mirošov čistírna odpadních vod a
kanalizace, Mirošov“.
4.Plnění rozpočtu města Mirošov za I. čtvrtletí roku 2008.
Ukládá:
1.Radě města Mirošov připravit návrh obecně závazné vyhlášky č. 1/2006 o použití koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti v
souladu s platnou legislativou zákonem č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitosti, ve znění pozdějších předpisů.
Souhlasí:
1.S celoročním hospodařením města Mirošov za rok 2007, a to bez výhrad.
Neschvaluje:
1.Odkoupení pozemku 1641/3 o výměře 5 083 m˛ v k.ú. Mirošov a movitého majetku v areálu střelnice dle předložené nabídky ze
dne 12.3.2008.

Usnesení ze zasedání zastupitelstva města Mirošov ze dne 22. května 2008 (mimořádné zasedání)
Zastupitelstvo mimo jiné schvaluje:
1.Smlouvu č. 44240511 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR na akci „Mirošov kanalizace IV. etapa a
intenzifikace ČOV“.
Plné znění textů zápisů a usnesení zastupitelstva města Mirošov je k dispozici na internetových stránkách www.mirosov.cz

Aktivizační centrum Domova Harmonie informuje…
I v letošním roce máme připraveno v Aktivizačním centru DH Mirošov pro
naše klienty nejrůznější aktivity. V mnoha směrech se nám podařilo aktivizační
činnost zpestřit a rozšířit. Aktivity realizujeme denně, a to v dopoledním i
odpoledním programu.
Dopolední činnosti probíhají na jednotlivých pavilonech, jsou situovány do
bloků nejrůznějších témat, jako například domov, rodina, vzpomínky, příroda
apod…, také se soutěží v luštění křížovek, předčítá, vypráví a diskutuje o
problémech. V dopoledním čase se zaměřujeme také na dovednosti, které rozvíjíme
prostřednictvím rukodělných a výtvarných aktivit. Nově jsme zřídili malou
dřevařskou dílnu.
Odpolední čas je věnován zájmové - klubové činnosti. I zde jsme rozšířili
nabídku o Práci na počítači, Klub hudební a Papírenskou dílnu. V současné době u
nás pracuje 7 zájmových klubů.
Denní činnosti jsou nejen skupinové, ale i individuální, které se realizují na
pokojích klientů se sníženou mobilitou.
Některé aktivity máme pravidelné. Například Čtvrteční zpívánky pokračují
již druhým rokem, také plavání a tréninky v kuželkách v Rokycanech probíhají již
několik let.
Od února jsme nově zařadili do programu pravidelných akcí canisterapii,
která probíhá první tři úterky v měsíci. Canisterapie je terapie prostřednictvím
zvířat (u nás je to pes a kočka), kde se zaměřujeme na poznávací, komunikační,
citové a rehabilitační složky. Činnost je realizována ve spolupráci s Občanským
sdružením Pomocné tlapky. Probíhá skupinově i individuálně na jednotlivých
pavilonech Domova.
Nově se začíná tvořit z řad našich klientů malý pěvecký soubor pod vedením
pana Vitáčka, zaměstnance Aktivizačního centra.
Mimo jiné realizujeme akce, které se řídí ročním Společensko-kulturním
plánem, a akce mimořádné, které jsou nám nabídnuty během roku.
Z větších akcí jsme v letošním roce zrealizovali:
2.2. Taneční vystoupení v orientálních tancích v podání žákyň z Chlumčan
16.4. Besedu s panem Poncarem, předsedou Svazu diabetiků Rokycany
23.4. Posezení při harmonice v podání pana Hovorky a jeho kolegů
14.5. Beseda o ochraně přírody s Ekocentrem Spálené Poříčí
21.5. vystoupení hudební skupiny TRILOBITI
27.5. 7.ročník meziústavního turnaje v Člověče, nezlob se!
21.5. zahájení III. ročníku výstavy Jsme šikovní v každém věku!

pořádanou ve spolupráci s MŠ Mirošov a ZŠ Mirošov.
V měsíci červnu bychom chtěli zrealizovat…
- posezení při táboráku
- besedu o práci Centra pro zdravotně postižené v Rokycanech
- předprázdninové hudební vystoupení žáků z Rokycan
- výlet na Hamr do Dobříva
Na uvedené akce zveme nejen Vás, rodinné příslušníky, ale širokou veřejnost
z Mirošova a okolí!! Přijďte mezi nás!!!!
Bližší informace o akcích podává Mgr. Dortová, tel. 371 511 227.
Informace o Domově Harmonie na webových stránkách - www.dhmirosov.cz
Za Aktivizační centrum Mgr. Radmila Dortová

Pomník padlých vojáků první světové války v Mirošově
Jistě si většina z vás všimla, že v minulých letech byla opravena, resp. zrestaurována převážná většina kamenných soch,
jež zdobí Mirošov od barokních dob. Zbývá jediná, socha sv. Anděla strážce, stojící u špýcharu proti zámku, u níž nejsou dosud
zcela dořešeny majetkové vztahy. Barokní sochy byly opraveny díky finančním příspěvkům Plzeňského kraje z rozpočtu města a
bude jim věnován podrobný článek v příštím čísle Střípků.
Na letošní rok byla v městském rozpočtu na udržování kulturního dědictví vyčleněna částka pro opravu Pomníku padlým
v první světové válce, který stojí na náměstí Míru před mirošovskou radnicí. I zde se na její rekonstrukci podílí zhruba polovinou,
částkou 40 tisíc Kč, Plzeňský kraj. K rozhodnutí restaurovat pomník přiměl zastupitelstvo jednak jeho celkový nedobrý stav,
vyvolaný jeho dlouhodobým vystavením nepříznivým povětrnostním vlivům, jednak 90. výročí ukončení první světové války a
založení Československé republiky 28. října 1918.
Údaje o pomníku přežívající v paměti občanů města jsou dnes již velmi sporé. Od počátku bylo zřejmé, že pomník a jeho
okolí zřejmě původně vypadal jinak než v dnešní době a že cílem restaurátorských prací by neměla být pouze oprava, ale i
navrácení původního vzhledu.
Pomník tvoří žulový podstavec, na němž je připevněna černá deska z dioritu se jmény vojáků z Mirošova padlých za první
světové války. Pomník je zakončen pískovcovou sochou hrdiny s puškou a s bolestným výrazem ve tváři, opírajícího se o záhlaví
pomníku. Socha je zvláště na západní straně silně poškozena větráním pískovce, kdy došlo k uvolnění a rozsypání kamene
především na nohou sochy. Socha se opírá o pískovcový štít, na němž je v současné době nápis: „Mrtvým hrdinům, kteří se
nedožili, obětovavše životy své ve válce světové v letech 1941-19“. Černá dioritová deska se seznamem padlých obsahuje 61 (!)
jmen občanů našeho města, jejichž hroby jsou rozesety po válečných bojištích tehdejšího světa, jmenovitě:
„Bílek Václav, Bílek Josef, Bureš Augustin, Bureš Josef, Čada Josef, Čada Alois, Dvořák Josef, Fiala Vladimír, Frühauf Josef,
Goldscheider Ota, Grosman Antonín, Holub Josef, Hrubý Jan, Chalupa Tomáš, Chlad František, Kneidl Alois, Hošák Jan,
Karásek František, Klauber Karel, Krejcar Cyril, Kasík Josef, Kocourek Josef, Kotrbatý Václav, Monhart Josef, Monhart Josef,
Monhart Bohumil, Monhart Alois, Mach Josef, Moulis František, Mudra František, Pech Arnošt, Pour Josef, Pliml Bohumil,
Parous Josef, Řezanka Josef, Sedlák Josef, Sýkora František, Sýkora Josef, Šilhánek Ludvík, Šístek Václav, Šterner Josef, Tolar
Jan, Tomek Antonín, Ungr Josef, Veverka Václav, Veverka Josef, Veverka Karel, Votruba Karel, Vavroch Václav, Vavroch Václav,
Vaník Karel, Vítek Karel, Vítek Václav, Valdman Josef, Vonásek Vojtěch, Vostárek Hynek, Zelenka Josef, Železný Antonín, Žofka
Václav, Faifr Bohumil, Rabas František“. Hlavní těleso pomníku, otesaný hranol podstavce nesoucí desku se jmény padlých,
stejně jako čtyři sloupky, jež pomník obklopují a nesou kovaný řetěz, je zhotoven ze žuly, leukokratního granodioritu, zřejmě
požárského typu. U paty pomníku byla zhotovena, asi v pozdějších dobách, skalka z místních buližníkových kamenů osázená
bergéniemi. Pravděpodobně ještě později byly zřízeny dva záhony na křídlech osázené koniferami.
Při bližší prohlídce štítu s nápisem zjistíme, že za slovy „Mrtvým hrdinům“ je mezera, jako by zde byl vynechán jeden,
možná dva řádky. To vedlo k domněnce, že pomník byl v pozdějších dobách přepracováván, upravován. Z tohoto důvodu začalo
pátrání po pramenech, které pomník zachycují v době jeho vzniku.
Velmi podrobné údaje uvádí obecní kronika, resp. Památní kniha města Mirošova, uložená v Oblastním archivu v
Rokycanech.
Ideový návrh pomníku vzešel z České obce legionářské v Mirošově (dále ČOL), jež byla v městě založena 18. června 1921 a
v době svých počátků měla 21 členů. Posláním organizace bylo zejména sdružovat bývalé legionáře (francouzské, ruské a italské)
a osvětově působit. Členy mirošovské ČOL byli za francouzské legie František Moulis, Josef Lev a František Krňoul, za ruské legie
Hugo Blecha, Václav Blecha, Václav Brudna, Josef Čada, Zdeněk Fiala, jehož bratr Vladimír padl jako legionář v Rusku v boji s
bolševiky, dále František Frühauf, Josef Havlíček, František Hegenbart, Ludvík Hrubý, Antonín Korbel, Čeněk Kozlík, Václav
Monhart, Václav Mühlbacher, František Punčochář, František Šístek, Viktor Uksa a Josef Vavroch. Italské legionáře v Mirošově
představovali Václav Karkoš, Cyril Kneisl, Karel Kreuzer, Václav Staněk a Rudolf Špachman. Za deset let své existence do r. 1931
provedla ČOL v Mirošově jedenáct veřejných vzdělávacích schůzí, promítala filmy o čsl. legiích a darovala městské knihovně řadu
knih s legionářskou tematikou (tehdy v ceně 970,- Kč). Založila a spravovala i svůj Pohřební fond, z něhož vyplácela pohřebné
členům a jejich rodinných příslušníkům. Jak již bylo řečeno, záměr postavit pomník padlým na mirošovském náměstí vzešel právě
z řad ČOL.
Monument byl vybudován nákladem 16.953 Kč 32 h, přičemž město jej dotovalo 3.000,-Kč s podmínkou, že 1.000,- Kč
zůstane jako fond, z něhož budou hrazeny udržovací práce a opravy.
Pomník byl slavnostně odhalen 26. srpna 1923 za účasti městské rady a zástupců všech společenských korporací v Mirošově.
Socha ozbrojeného hrdiny představuje čsl. legionáře. Na štítu, o nějž se postava opírá, byl původně nápis: „Bratřím
hrdinům, kteří se nedožili Osvobození, obětovavše životy své ve válce světové v letech 1914 1919“. Do základů pomníku byla 28.
října 1931 vložena schrána s prstí od Zborova, místa první bitvy, které se naši legionáři zúčastnili v Rusku. Přivezl ji ze své pamětní
cesty legionář, v té době štábní kapitán čsl. armády Hugo Blecha, který tehdy žil v Kralovicích.
Na první pohled zaujmou nesrovnalosti mezi původním a dnešním zněním nápisu na pískovcovém štítu. Došlo k záměně slova
„Bratřím“ za „Mrtvým“ a slovo „Osvobození“ bylo zahlazeno. Ke změnám se přikročilo s největší pravděpodobností za německé
okupace po r. 1939. Okupanty (anebo jejich oddané české spolupracovníky) zjevně iritovala připomínka osvobození,
samostatnosti získané v r. 1918. Slovo „Bratřím“ pak jednoznačně připomínalo čsl. legie, jejichž příslušníci se navzájem
oslovovali „bratře“. Byli to vojáci oddaní myšlence samostatné republiky a skupina obyvatelstva, které se okupační moc právem
obávala. Je znám bezpočet příkladů, kdy se zúčastnili aktivního odporu, opět v zahraničních armádách i v domácím odboji.
Po druhé světové válce se na úpravy pomníku z dob tzv. protektorátu buď bezděky, nebo úmyslně zapomnělo. Legionáři
totiž nebyli po chuti ani představitelům komunistického režimu nastupujícího v r. 1948. A tak pomník v této podobě přečkal do
dnešních dnů. Zajímavé přitom je, že si cenzoři nepovšimli letopočtu 1919 na konci nápisu. Vždyť každý ví, že pro
Československou republiku první světová válka skončila vyhlášením samostatnosti v říjnu 1918. Avšak až v následujícím roce se

do vlasti vrátili legionáři z Ruska, kteří prožili strastiplnou anabázi napříč Ruskem na Dálný východ do Vladivostoku, odkud byli
zpět přes oceán transportováni do Evropy. Takže nakonec, nejspíš nedopatřením, ale možná, že i úmyslně to je dnes velmi těžké
posuzovat - připomínka čsl. legií na pomníku zůstala.
Bohužel v rokycanském Oblastním archivu ani v regionálním muzeu Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech se nepodařilo
dohledat žádný obrazový materiál, který by znázorňoval pomník při odhalení, nebo těsně po něm. ˇProsím proto touto cestou
občany, rodáky a příznivce Mirošova, pokud mají ve svých soukromých albech či archivech fotodokumentaci nebo obrázek
pomníku z dob první republiky, aby byli tak laskaví a dali jej k disposici městu alespoň ke zkopírování. Doposud se nezdařilo ani
dohledat jméno autora pomníku, nevíme, zda se jednalo o sochařský ateliér, nebo o kamenickou dílnu. A proto, pokud někdo
údaje zná, prosíme rovněž o jejich sdělení. Pomůžete tak dobré věci, rekonstrukci pomníku mirošovských padlých do původní
podoby i doplnění mezer v historii našeho města.
Martin Lang

Výstavy v Městské knihovně v Mirošově duben - červen 2008
Martin Lang

Ztracené Brdy

V současné době je v mirošovské Městské
knihovně otevřena výstava fotografií s názvem
"Ztracené Brdy". Jejím autorem je poměrně mladý,
osmadvacetiletý autor Martin Spal, učitel odborného
výcviku z rokycanského učiliště v Jeřabinové ulici.
Jak už napovídá sám název, vystavené práce se
týkají tématiky nám všem blízké, brdským vrchům, ale
bylo zde možno vidět i obrázky z krajiny více na sever, z
dominanty Rokycanské kotliny Žďáru, nebo ještě více
na sever již v pásmu Křivoklátské vrchoviny
položeného Radče (Brna). Nechyběly ani detailnější
snímky různých zajímavých momentů z brdské
přírody. Některé snímky byly až dokumentárního
charakteru, většina však byla až mařákovsky
zasněných a romantických, vzbuzujících místy až
mystický dojem.
Bylo zde
možno vysledovat
až jistou, zcela určitě však nezamýšlenou paralelu s obrazy malíře Václava Fišera, který je však
Martinu Spalovi věkově blízký.
Snímky byly zhotoveny vesměs prací s digitálním fotoaparátem, k vidění byly fotografie
hlavně barevné, avšak i černobílou technikou, která však s "digitálem" není věcí nikterak
jednoduchou.
Vernisáž proběhla 15. května a výstava potrvá do 12. června.
Poděkování za námětovou a technickou přípravu obou výstav fotografií náleží paní Evě
Švábové a slečně Radce Frajtákové. Nezištnou pomoc při vernisáži poskytly paní Jitka
Soukupová a Eva Hanzelínová.

Výstava hořovického Fotoklubu
Téměř po celý duben byla ve výstavní síni Městské knihovny v
Mirošově výstava Fotoklubu Hořovice (od 3. Do 30. 4.).
Hořovické sdružení fotografů - amatérů zahájilo svou činnost již v
70. letech 20. století, a tak má již ve své práci určitou tradici. V
Mirošově představilo svou práci jako celek, takže návštěvníci
mohli shlédnout díla hned šesti autorů, Aloise Crka, Jiřího
Kadeřábka, Milana Sekery, Miloše Abraháma, Dany Eschnerové
a Ladislava Bukaie.
Prezentované fotografie byly vesměs zhotoveny digitální
technikou, ať již v barvě či černobíle. Převládala krajinná
tématika, ale byly zde i záběry z přírody, zátiší i tvarové studie.
Lze konstatovat, že všechny práce měly velmi slušnou až
vynikající úroveň. Pisatele těchto řádků nejvíce zaujaly snímky
doyena fotoklubu, Aloise Crka. Tento autor poněkud vybočuje z
řady ryzích amatérů, neboť v minulosti úzce spolupracoval jako
reportážní fotograf Berounského deníku. Jeho fotky se často
objevují v Podbrdských a Zdických novinách. Jako nejlepší z celé
výstavy lze hodnotit jeho digitální barevný snímek ostře
zobrazené náhorní plošiny s pozadím Brd v ranní mlze.
Výstava vzbudila zaslouženou pozornost, vyjádřenou i pěknou účastí návštěvníků vernisáže, kterých bylo okolo padesátky.

Vítání nových občánků Mirošova narozených v roce 2007
V sobotu 12.05.2008 se konalo na mirošovském zámku uvítání nových 21 občánků
Města Mirošova narozených v roce 2007. Pro velký počet dětí byla tato akce rozdělena na 3
skupinky. Začínali jsme ve 13.00 hodin a přivítány byly tyto děti: Klára Štveráková, Hana
Večeřová, Kateřina Štochlová, Matěj Sýkora, Adéla Šimončičová. Pro nemoc se omluvila
Barbora Kačírková. Druhá skupinka dětí byla přivítána ve 14.00 hodin a byly to tyto děti:
Adéla Šmolíková, Matěj Vimmer, Stanislav Vávra, Max Jonáš, Eliška Modlíková, Sára
Elicarová a Lukáš Mühlbachr. Poslední skupinka byla přivítána v 15.00 hodin a byly to tyto
děti: Marie Dlabalová, Marek Pařízek, Patrik Lukáč, Tereza Lisá, Johanka Samuelová, Martin
Šilhavý, Patrik Tolvaj, Matěj Soukup. Uvítání nových občánků Mirošova byl přítomen pan
starosta Vlastimil Sýkora, vítání všech dětí provedl předseda Sboru pro občanské záležitosti v
Mirošově pan Jaroslav Němec. Dětem byly předány drobné dárky Knížka o mně, pamětní list,
plyšový slon a maminky dostaly růži. Pod vedením paní učitelky Nadi Kasalové předvedly děti
zdejší MŠ Mirošov recitační pásmo, věnované našim nejmenším. Své dovednosti předvedly:
Adéla Nosková, Markéta Pěnkavová, Jakub Lipka, Kristýna Červeňáková a Lucie Šašková. I
tyto děti si odnesly drobné dárky a pamětní list za vzornou recitaci. Co můžeme novým
občánkům Mirošova popřát? My všichni jim přejeme hodně zdraví, štěstí a aby rodičům dělali
Jarmila Pidrmanová, matrikářka
po celý život jen samé radosti.

Už to voní, už to bublá...
Těstoviny s restovanou paprikou
Potraviny: 50 dkg černých širokých nudlí (sépiových), 2 velké červené papriky, 15 dkg parmazánu,
2,5 dcl smetany na vaření, 4 dkg másla, 2 stroužky
česneku, olivový olej, mletý pepř, sůl.
Postup: V pánvi rozpálíme trochu oleje, přidáme
prolisovaný česnek a očištěné papriky nakrájené na
nudličky a zprudka orestujeme asi 2 min. Osolíme,
opepříme. V menším hrnci rozehřejeme máslo,
přidáme smetanu a přivedeme k varu. Přidáme
nastrouhaný parmazán a mícháme, dokud se sýr
neroztaví. Těstoviny uvaříme v osolené vodě, slijeme
a rozdělíme na talíře. Na každou porci navršíme
trochu opečené papriky, přelijeme smetanovou
omáčkou a ihned podáváme.
Makarony s tymiánem a rajčaty
Potraviny: 50 dkg makaronů, 25 dkg cherry rajčátek,
několik snítek čerstvého tymiánu, 20 dkg šunky, 1
stroužek česneku, olivový olej, 5 dkg parmazánu, 2
lžíce kaparů, sůl, mletý bílý pepř.
Postup: Makarony uvaříme a část slité vody dáme
stranou.Šunku nakrájíme na kostičky, česnek
na plátky. Rajčata, šunku a česnek opečeme zprudka
na olivovém oleji. Přidejte kapary, okapané
makarony, dochuťte pepřem, solí, přidejte lístky
tymiánu a podlejte vývarem z těstovin. Prohřejte a
před podáváním promíchejte se strouhaným
parmazánem.
Studený salát s tuňákem
Potraviny: 1 konzerva (125g) tuňáka ve vlastní
šťávě, 20 dkg uvařených těstovin, sůl, drcený zelený
pepř, 2 lžíce sušených rajčat, ˝ lţičky sardelové pasty,
1 lţička francouzské hořčice, 1 lžíce olivového oleje, ˝
lţičky octa, 2 krajíčky bílého toastového chleba.
Postup: Tuňáka nechte okapat, šťávu smíchejte s
hořčicí, nakrájenými rajčaty, sardelovou pastou,
olejem a octem. Osolte a opepřete. Přidejte studené
těstoviny a promíchejte. Toastový chléb nakrájejte
na kostičky a na sucho opečte. Salát rozdělte do
misek a ozdobte opečeným chlebem.

Připravujeme
V červenci bude v městské knihovně
vystavovat barevné fotografie pan Jiří Lohr z Plzně.
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NABÍDKA NOVÝCH KNIH
Oldřiška Ciprová Čas žít, čas milovat
Paulo Coelho Brida
Tereza Boučková Rok kohouta
Nora Roberts Zkouška důvěry
James Patterson Záludné vlny
Annabel Karmel Vaříme pro kojence a batolata
Jiří Dušek Nebeský cestopis
Cormic Mac Carthy Cesta
Jana Pitrová Zapomenuté pohádky
Arnošt Vít První čtení pro holky a kluky
Od ledna do dubna 2008
navštívilo knihovnu 482 čtenářů,
bylo zapůjčeno 4.112 svazků,
z toho 934 časopisů,
zakoupeno bylo 171 nových knih,
hodnota těchto knih je 35.894,- Kč.

Půjčovní doba a provoz
internetu městské knihovny
Po
Út 10.00-12.30
St
Čt 10.00-12.30
Pá zavřeno

13.00-17.45
13.00-15.45
13.00-15.45
13.00-15.45

V městské knihovně si můžete zakoupit videokazety
Střední Brdy I. VHS 320,- DVD 350,Střední Brdy II. - VHS 320,- DVD 350,Střední Brdy a jejich květena VHS 290,- DVD 320,Zříceniny hradů na Berounce VHS 245,- DVD 265,Za poznáním krajem berounským VHS 290,- DVD 320,Mirošovsko 2007- Pod Brdy žijeme DVD 100,-

Jubilanti
Červen 2008
01.06.1923
08.06.1907
11.06.1923
16.06.1933
16.06.1943
23.06.1933

85
101
85
75
65
75

Božena Monhartová
Anastázie Plesková
Jarmila Kaprálová
Ivo Mora
Ing. Pavel Kašpar
Karel Hošek

85
84
83
87

Helena Šimonovská
Helena Krejcarová
Marie Plimlová
Rudolf Sýkora

65
90
81
86
85
85
87

Irena Bursová
Karel Hyťha
Zdeňka Pincová
Květoslava Humlová
Jiřina Machulková
František Liška
Blažena Pěnkavová

80
94
90

Vlasta Čejková
Růžena Boučková
Jan Kraidl

Červenec
03.07.1923
08.07.1924
20.07.2007
31.07.1921

Srpen
07.08.1943
13.08.1918
13.08.1927
14.08.1922
18.08.1923
22.08.1923
31.08.1921

Září

Narození
15.01.2008
26.02.2008
17.04.2008

Luciana Skočilová
Eliška Levová
Lukáš Šimončič

10.09.1928
19.09.1914
24.09.1918

Zprávičky z naší bezva školičky
Hodina výtvarné výchovy

O mandalách

Mandala. Pro většinu z nás pojem naprosto neznámý.
Rozdělili jsme se na dvě skupiny, odstřihli velký papír a dostali
první úkol. Načrtněte co největší kruh!
Dalo nám to chvíli přemýšlení, ale zvládli jsme to. A pak
již každý pracoval podle sebe. Při poslechu relaxační hudby se
prázdný kruh rychle zaplňoval. Každý člen skupiny měl svůj styl a
používal barvy podle momentální nálady.
Tato práce byla pro nás velmi přínosná a navíc jsme se
příjemně odreagovali.
M.Hájková, K.Honzíková, žákyně

Pojem mandala pochází z obřadního jazyka sanskrtu a
znamená v překladu „kruh“ či „oblouk“.
Mandala nám poskytuje prostor pro meditaci, realizaci
vlastního já, uvolnění nahromaděného stresu a potlačených emocí.
Při tvorbě mandaly se zklidňuje mysl, zlepšuje se koncentrace.
Můžeme také pocítit příjemný příval jemné osvěžující energie či
odstranit nahromaděné napětí.
Tibetští mnichové tráví týdny tvorbou mandal z jemných
barevných písků, aby je pak nechali rozfoukat větrem poukazují tak
na pomíjivost života.

Dopravní soutěž
Soutěže se zúčastnilo celkem 23 družstev. Soutěžili jsme v první pomoci, jízdě zručnosti, teorii testech a jízdě podle předpisů.
Mladší družstvo naší školy žáci 6. třídy obsadili osmé místo, starší žáci skončili sedmí.
Složení družstev:
Mladší kategorie:
Jakub Boháč
Kateřina Škabrová
Veronika Dardová
Nikol Michálková
Starší kategorie:
Josef Vyskočil
Zbyněk Šmíd
Kristýna Honzíková
Alena Hubáčková
Na soutěž nás připravovala paní učitelka Špelinová.
Josef Vyskočil, 7.A

Naše úspěchy ve vybíjené
Dne 22.4.2008 proběhlo v Hrádku okrskové kolo ve vybíjené. Z naší školy se zúčastnila dvě družstva. Družstvo děvčat získalo 1. místo
a družstvo chlapců si vybojovalo 2. místo. Obě družstva tak postoupila do okresního kola v Rokycanech.
V Rokycanech se dařilo lépe družstvu děvčat. V sestavě Michala Adamcová,Kateřina Audesová, Lucie Valešová, Kristýna Boulová,
Tereza Šamanová, Adéla Loukotová, Lucie Valešová, Hana Veselá, Zuzana Týcová, Jana Šimková, Lucie Šmolíková a Lucie Šťastná obsadila
děvčata 3. místo a získala tak pro naši školu nový míč. Poděkování patří paní učitelce Petrové, která celý školní rok žáky připravovala.
Stanislava Kebrlová

Dětský den
V pátek 30. května 2008 v 16.00 hodin proběhla v areálu školy, jako již tradičně každým rokem, oslava Dne dětí. Děti
plnily úkoly v pohádkovém lese, mohly zde navštívit perníkovou chaloupku, čarodějnice, loupežníky i jiné pohádkové
postavy. Za plnění úkolů děti dostaly dárek a na závěr si mohly pochutnat na opečených vuřtech.
Stanislava Kebrlová

Jaro ve školce

Školní družina při ZŠ Mirošov

V letošním roce jsme si vyzkoušeli opět novou
techniku zdobení vajíček. Spolu s rodiči a s Mgr. Janou
Audesovou, která vede v naší mateřince keramiku, jsme si
udělali něco pro radost na jarní výzdobu domů každý podle
svého „gusta“.
Letošní školní rok jsme motivovali písní „My jsme
malí muzikanti“, k této příležitosti si během roku děti vyráběly
spolu s rodiči vlastní hudební nástroj. Na konci dubna jsme
udělali výstavu všech přinesených nástrojů. Pokud máte zájem
vidět tyto hudební nástroje, budou vystaveny na veřejné
výstavě v Domově Harmonie.
V mateřské škole v Rokycanech se konala pěvecká
soutěž předškoláků zde jsme získali třetí místo. A špatné
počasí jsme vyhnali až na čarodějnice, kdy jsme byli v maskách
i s košťaty a udělali jsme si čarodějnický rej.
V květnu naše děti svým vystoupením slavnostně (na
zámku) přivítaly do života 21 nových kamarádů.
V současné době již druhý měsíc v mateřské škole
probíhá akce Plzeňského kraje Sportovní hry mateřských škol,
kde děti vedeme k většímu zájmu o sport.
Učitelky mat. školy

Školní družina uspořádala v tomto školním roce uspořádala
několik výletů. Před Mikulášem jsme jeli na nadílku do starých
dolů v Příbrami. Pro děti to byl velký zážitek procházet štolou při
svíčkách a vidět pak čerty. Nakonec na nás v „nebi“ čekal Mikuláš a
měl pro nás dárečky.
V prosinci jsme navštívili v Praze vánoční trhy. Dětem se v
Praze líbilo, a tak jsme se ještě na jaře vypravili do ZOO. Přespali
jsme v ZŠ Mazurská v Praze 8, která se pro nás stala naší družební
družinou. Protože pražská ZOO je velká, zopa-kujeme si výlet ještě
na podzim a prohlédneme si další část.
Část jarních prázdnin čtyři dny - jsme využili k pobytu v areálu
školy v přírodě ve Střelských Hošticích. I když nebyl sníh,
prázdniny jsme si užili, navštívili jsme bazén v Hora-žďovicích a
využili krásné hřiště i hernu. A protože se nám tam všem moc
líbilo, jedeme znovu ještě v červnu, také na čtyři dny.
Už teď se těšíme na krásné hřiště, sportovní i kulturní akce,
které se tam pořádají.
V březnu jsme uspořádali naše první vystoupení pro rodiče.
Děti si připravily scénky a písničky pro rodiče. Vystoupení trvalo
přes půl hodiny a všichni jsme měli velkou trému. Ale vše dobře
dopadlo. Po vystoupení čekalo děti i rodiče malé poho-štění a volná
zábava. Akce se vydařila, v příštím roce ji uspořádáme znovu.

Neuskutečněné projekty železničních tratí.
Historie železniční
tratě Rokycany Mirošov
Nezvěstice je u nás
známa. Co je ale méně
známé je, že se
uvažovalo o stavbě
dalších tratí v našem
okrese. Na příklad šlo o
tratě Radnice Křivoklát
s připojením na Zbiroh,
Radnice Zvíkovec
Křivoklát Kladno,
Rožmitál Strašice
Zbiroh Mlečice a pro
nás nejzajímavější
projekt tratě Mirošov
Zbiroh Františkov
Zvíkovec Rakovník. Ale
až projekt Okresního
výboru ve Zbiroze, který
28. září 1910 požádal
Zemský výbor
Království českého o
vykonání technického a
komerčního šetření pro trať z Mirošova přes Zbiroh-město a Zvíkovec do Rakovníka, měl reálný základ. Zároveň v této době
požádal o koncesi ke stavbě dráhy z Mirošova do Komárova a Hořovic pan Julius Skuhravý, ředitel škol na Královských
Vinohradech. Protože část tratě byla společná oběma podnikům, byly i oba projekty v březnu 1911 společně posouzeny. Na
75,5 km dlouhé trati z Mirošova do Rakovníka mělo být 13 stanic, 8 zastávek s nákladišti, 2 zastávky a 3 nákladiště.
Jako maximální byl stanoven sklon 25 promile a nejmenší poloměr oblouků 180 m. Z Mirošova až do Františkova (dnes
část Zbiroha) trať procházela pahorkovitou krajinou, zčásti mohla využít těleso bývalé Stroussbergovy dráhy, nebylo zde
nutné budovat žádné větší umělé stavby. Druhá část z Františkova do Rakovníka měla charakter horské dráhy, která musela
překročit čtyři hluboká údolí, včetně údolí Berounky za Zvíkovem, a překonat kopce, oddělující tato údolí. Ve stanici Těny
měla odbočovat trať do Komárova a Hořovic, kde by v závěrečném úseku bylo využito vlečky Komárovských železáren,
odbočující z širé tratě České západní dráhy 2,3 km před Hořovicemi. Velká část projektované dráhy procházela průmyslovou
oblastí s hutními a železářskými podniky (Dobřív, Strašice, Zbiroh), tkalcovnou a lučebním závodem (Františkov u
Zbiroha), několika pilami a mlýny. Výše nákladů (12 483 000 K) na výstavbu dráhy byla patrně příčinou neúspěchu jednání a
oblast je tak dnes protkána jen úzkými silničkami a cestující do Zbiroha musí k cestě z nádraží do města použít autobus.
Neexistence dráhy znamenala též útlum průmyslové výroby v této oblasti bez železničního spojení.
Volně zpracováno dle článku Michala Roha.

Přijďte s námi 2. srpna 2008 slavit!
Oslavy 125 let od zahájení prozovu na místní dráze Rokycany-Mirošov-Nezvěstice
Základem oslav bude jízda historického vlaku taženého parní
lokomotivou 354.195 z roku 1925, přezdívanou "všudybylka" .
Přesto se tato lokomotiva na naší lokálce představí poprvé.
Doprovodný program bude pro vás připraven ve stanici Mirošov
a Nezvěstice.
Vše je ještě ve fázi příprav, a proto sledujte naše webové stránky
http://www.lokalkagroup.cz

Srdečně zve občanské sdružení Lokálka Group.
Příspěvky do časopisu můžete odevzdat v knihovně paní Švábové nebo na městském úřadě slečně Frajtákové.
Uzávěrka pro 3/08 je 15.9.2008. Redakční rada: Radka Frajtáková, Eva Švábová, Jarmila Pidrmanová, Vlastimil Sýkora.
Časopis vydává Město Mirošov nákladem 300 kusů. Tisk: Koldušek Rokycany, www. koldusek.cz
Kontakt: mzucetni@mirosov.cz, knihovna@mirosov.cz

JE TEPELNÉ ČERPADLO DRAHÉ?

placená inzerce

Pokusme se na konkrétním případu jednoho rodinného domu ukázat ekonomiku investice do tepelného čerpadla v porovnání s
jinými zdroji vytápění.
Na obrázku je o rodinný dům s tepelnou ztrátou 10 kW (cca 200 m˛ vytápěné plochy)

Technické řešení
Dům je vytápěn tepelným čerpadlem IVT Greenline C7 Plus o výkonu 7,3 kW. Tepelné čerpadlo je doplněno
vestavěným elektrokotlem o výkonu 3 nebo 6 kW, který pomáhá tepelnému čerpadlu s vytápěním v období s
extrémně nízkými venkovními teplotami a zároveň funguje jako záloha pro případ výpadku tepelného čerpadla.
Tepelné čerpadlo je řízeno ekvitermní regulací a vytápí objekt v závislosti na venkovní teplotě. Tepelné čerpadlo
celoročně ohřívá vodu ve vestavěném nerezovém bojleru. Tepelné čerpadlo IVT Greenline C7 Plus IVT je
kompaktním provedením včetně elektrokotle, bojleru, oběhových čerpadel a dalších armatur, takže zabírá v objektu minimum prostoru. Díky vestavěným
pružným hadicím, zcela nové generaci kompresoru Scroll s protihlukovým krytem a kvalitní zvukovou izolací pláště má toto tepelné čerpadlo velmi nízkou
hlučnost. Zdrojem tepla pro tepelné čerpadlo je plošný kolektor nebo vrt.
Výpočet provozních nákladů je proveden jako celkové porovnání provozních nákladů objektu. To znamená, že kromě spotřeby energie na vytápění je
uvažováno i se spotřebou pro ohřev teplé užitkové vody (TUV). Zároveň je v těchto nákladech započítána i ostatní spotřeba elektrické energie v objektu
(svícení, vaření, apod.), která celkové provozní náklady výrazně ovlivňuje, cena této energie je závislá na zvoleném zdroji tepla.
Dnes tento dům již stojí a žije v něm čtyřčlenná rodina. Jak vypadalo rozhodování o zdroji vytápění v době jeho výstavby?
Předpokládaná roční spotřeba tepla byla 26 500 kWh/rok (22 000 kWh na vytápění a 4 500kWh na ohřev TUV), což je přibližně 95,4 GJ/rok, Spotřebu
ostatní elektrické energie jsme předpokládali okolo 4 500 kWh/rok . Rodina se rozhodovala mezi zemním plynem, centrálním vytápěním s cenou 450 ,Kč/GJ a tepelným čerpadlem. Dále jsme uvažovali roční 7% cenový růst zvažovaných energií.

Poslední otázka, kterou musíme zodpovědět, je: „Vrátí se mi někdy vynaložená investice do tepelného čerpadla? Odpověď najdeme opět v grafu
porovnávajícím celkové náklady do jednotlivých uvažovaných zdrojů vytápění.

Z grafu je patrné, že návratnost investice do tepelného čerpadla je v porovnání se zvažovanými druhy energií maximálně sedm let.
Ing. Miroslav Kučera, regionální manažer Tepelná čerpadla IVT s.r.o.
www.cerpadla-ivt.cz

www.enerfin.cz

CENÍK
INZERCE:

1/2 strany
2 sloupce

1/4 strany 2 sloupce
nebo
1/2 strany 1 sloupec

1 strana

400 Kč

200 Kč

1/4 strany 1 sloupec

100 Kč

50 Kč

Zprostředkování prodeje, koupě a pronájmu nemovitostí (rodinné domy, rekreační chalupy, chaty,
garáže, byty, objekty k podnikání a pozemky).
Zajistíme pro Vás veškerou činnost související s převodem, vč. zajištění finanční transakce,
vypracování znaleckých posudků, zaměření a oddělení pozemků, sepsání smluv (kupní, darovací,
nájemní, směnné), jednání s katastrálními úřady a jinými institucemi, popř. zajistíme vyřízení daně
z převodu nemovitostí.
Pokud Vám Vaši nemovitost v dohodnuté lhůtě neprodáme, hradí veškeré náklady naše kancelář.

Prodej rodinného domu v obci Zaječov.
4 místnosti + příslušenství, inž. sítě: vodovod,
el. 220/380 V, Výměra pozemků: 451 m 2
Cena: 2 000 000,- Kč

Prodej rodinného domu v obci Kamenec.
3 místnosti + příslušenství, lok. vytápění.
Inž. sítě: elektřina 220/380 V, studna, žumpa,
Vedlejší stavby: dílna, 2 hospodářské objekty.
Výměra pozemků: 918 m 2 Cena: 720 000,- Kč

Prodej rozestavěného domu v Rokycanech.
2 obyt. místnosti, chodba a prostory připravené
pro sociální zázemí. Inž. sítě: el., možnost přip.
vody, kanalizace. Výměra pozemků: 774 m 2
Cena: 1 650 000,- Kč

Prodej rod. domu v obci Újezd u Svatého Kříže.
4 místnosti + příslušenství, Inž. sítě: vodovod,
el. 220/380 V, kanalizace, telefonní přípojka.
Výměra pozemků: 144 m 2 Cena: 1 300 000,- Kč

Prodej rodinného domu v Hrádku u Rokycan.
8 místností + přísluš., Inž. sítě: el. 220/380 V,
plyn, vodovod, kanalizace.
Pozemky: 1 661 m 2
Cena: 4 100 000,- Kč

Prodej pozemků v Mirošově
Jedná se o smíšené pozemky s možností
využití pro výstavu rodinného domu.
Výměra: 3 416 m 2 Cena: 640 000,- Kč

337 01 Rokycany, Malé nám. 104, tel./fax: 371 722 842, 777 313 283, e-mail: wagner@rkw.cz
Nabídka nemovitostí na http: www.rkw.cz
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