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Vážení přátelé,
ocitli jsme se v předvánočním období a na konci roku 2009, který přinesl několik radostných, ale rovněž i smutných událostí.
Rok 2009 je ve znamení v současnosti nejpoužívanějšího slova kolem nás, slova krize. Je však situace natolik vážná, aby nás média
tímto slovem každý den doslova „masírovala“? Jsem přesvědčen, že to není nutné, i když situace není ideální. Ale, kdy je? Je přece
normální a historicky doložené, že se jednou daří lépe a podruhé zase hůře. Je nutné vše špatné kolem nás nazývat krizí? Myslím si,
že je především důležité používat svůj vlastní rozum, spoléhat se sám na sebe a na své blízké, známé a přátele. Zároveň je však
nutné myslet i na ty, kteří se bez pomoci ostatních neobejdou.
Vánoční čas je především dobou klidu, pohody, dobrého jídla, pití, návštěv, ale i vzpomínek, zamyšlení a rozjímání. Přeji
Vám všem, abyste ve zdraví prožili vánoční svátky a úspěšně vstoupili do roku 2010.
Vlastimil Sýkora, starosta

Přejeme všem občanům
příjemné prožití svátků vánočních,
pevné zdraví a
šťastný vstup do roku 2010!

Poděkování

Město Mirošov děkuje panu Jakubu Heindlovi z Příkosic
za darování smrku na vánoční výzdobu mirošovského náměstí.

Usnesení rady města Mirošov ze dne 30. září 2009
Rada města mimo jiné schvaluje:
1.Jana Skalu, Dobřívská 311, Mirošov zhotovitelem akce: změna vytápění přízemí Hotelu Mirošov za nabídnutou
cenu a uvedených podmínek.
2.Nového člena školské rady za zřizovatele pí Janu Berkovou, K Lesní správě 360, Mirošov, od 01.10.2009.
Bere na vědomí:
1.Oznámení OS AKTIVIOS o provedené administrativní kontrole žádosti o dotaci na akci Výměna oken a
vchodových dveří v mateřské škole, v dokladech nebyly zjištěny nedostatky.
2.Oznámení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, Brno o výsledku šetření podnětu Úřad neshledal důvody pro
zahájení správního řízení z moci úřední.

Usnesení rady města Mirošov ze dne 19. října 2009
Rada města mimo jiné schvaluje:
1.Podepsání smlouvy o dílo o provozování sběrného dvora odpadů mezi městem Mirošov a společností AVE CZ
odpadového hospodářství s.r.o., Rumunská 1, Praha 2.
2.Finanční příspěvek Římskokatolické farnosti Rokycany ve výši Kč 30.000,-- na opravu omítky kostela sv. Josefa v
Mirošově.
3.Podepsání smlouvy o nájmu světelné vánoční výzdoby na 5 let mezi městem Mirošov a společností MK mont
illuminations s.r.o., Klášterec nad Ohří.
4.Využití prostor klubu důchodců pro konání neprofesního i profesního vzdělávání žen z Podbrdského regionu.
Bere na vědomí:
1.Informaci starosty o výsledku podané žádosti do 3. výzvy MAS Aktivios výměna oken a vchodových dveří v
mateřské škole, projekt dostal nejvyšší bodové ohodnocení a je zařazen mezi podpořené projekty.
2.Informaci o vyhlášení 1. ročníku soutěže „O nejlepší kroniku Plzeňského kraje“.
3.Informaci starosty o zaslané žádosti o řešení odkoupení resp. bezúplatném převodu pozemků ve vlastnictví
společnosti ČEZ Správa majetku, s.r.o. a státního podniku Lesy České republiky do vlastnictví města Mirošov.

Usnesení rady města Mirošov ze dne 2. listopadu 2009
Rada města mimo jiné schvaluje:
1.Dodatek č. 2 k nájemní smlouvě mezi městem Mirošov a pí Zdeňkou Tokošovou, Štěnovice pronájem Hotelu
Mirošov.
2.Společnost Empemont s.r.o., Železničního vojska 1472, Valašské Meziříčí zhotovitelem akce: „Výměna stávající
analogové rozhlasové ústředny za digitální ústřednu“ za podmínek uvedených v předložené nabídce vč. ceny.
3.Kupní smlouvu mezi městem Mirošov a panem Lukášem Hoškem, U Nádraží 643, Mirošov týkající se vodovodního
řadu na pozemkové parcele p.č. 1896/11 v k.ú. Mirošov za cenu 67.367 Kč.
Bere na vědomí:
1.Zápis z jednání školské rady dne 08.10.2009.

Usnesení rady města Mirošov ze dne 16. listopadu 2009
Rada města mimo jiné schvaluje:
1.Vnitřní směrnici týkající se zakázek malého rozsahu s účinností od 01.01.2010.
2.Znění dopisu jednotlivým uživatelům garáží umístěných na pozemcích st.p.č. 605-609.
3.Znění dopisu p. Zdeňku Švejkovskému, Josefa Růžičky 1169, Rokycany ve věci odvážení materiálu z ochranného
valu střeliště objektu střelnice.
4.Zabezpečení objektu Hasičská zbrojnice v Mirošově dle předloženého návrhu a za nabídnutou cenu.
Bere na vědomí:
1.Oznámení Krajského úřadu Plzeňského kraje o výši příspěvku města Mirošov na dopravní obslužnost v roce 2010.
2.Přílohu č. 5 k obecně závazné vyhlášce č. 3/2008 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu příloha č. 5 nabývá účinnosti dne 01.01.2010, výše
minimálního poplatku se nemění.
3.Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2010.
4.Informaci o pravidlech Plzeňského kraje pro poskytování finanční pomoci při obnově území postiženého živelní
nebo jinou pohromou.
5.Oznámení o důvodech zamítnutí projektu: „Rekonstrukce objektu Základní školy Mirošov“.
6.Dopis Ing. Eduarda Janoty, ministra financí ČR, ve věci žádosti o poskytnutí dotace na akci: „Rekonstrukce Základní
školy Mirošov“.

Usnesení ze zasedání zastupitelstva města Mirošov ze dne 26. října 2009
Zastupitelstvo mimo jiné schvaluje:
1.Prodej pozemku č. 1308/6 ČR Zemědělské vodohospodářské správě za cenu 119.600 Kč.
4.Prodej pozemku st.p.č. 706 v k.ú. za cenu 200 Kč/m˛.
5.Odkoupení části pozemku p.p.č. 1740/3 v k.ú. Mirošov dle návrhu za cenu 150 Kč/m˛.
6.Vydání OZV č. 1/2009 o zrušení OZV č. 1/2008 o použití místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti.
7.V. rozpočtové opatření na rok 2009 s tím, že rozpočtové příjmy se navyšují o 264,39 tis. Kč, běžné výdaje se navyšují o 309,89
tis. Kč a kapitálové výdaje se snižují o 45,50 tis. Kč.
8.Složení inventarizačních komisí pro inventarizaci majetku města Mirošov k 31.12.2009 dle předloženého návrhu.
Ukládá:
1.Radě města Mirošov jednat s uživateli jednotlivých garáží umístěných na pozemcích st.p.č. 605, 606, 607, 608 a 609 ve věci
odkoupení, popř. pronajmutí.
Bere na vědomí:
1.Stanovisko Zemědělské vodohospodářské správy, Oblast povodí Vltavy, pracoviště Rokycany k možnému přemostění
Příkosického potoka v lokalitě „pod brodem“.
2.Oznámení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, Brno o výsledku šetření podnětu ve věci uzavření smlouvy o pronájmu
vodohospodářské infrastruktury ve městě Mirošov.
3.Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření města Mirošov za rok 2009.
4.Zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 30.09.2009.
5.Zápis z jednání finančního výboru ze dne 13.10.2009.
Plné znění textů zápisů a usnesení zastupitelstva města Mirošov je k dispozici na internetových stránkách www.mirosov.cz

Oznámení Městského úřadu Mirošov
Městský úřad Mirošov oznamuje všem občanům, že dne 31.12.2009 bude budova Městského úřadu Mirošov uzavřena a
nebude se úřadovat v žádné z jeho kanceláří. Poslední den pro jednání na Městském úřadě Mirošov či placení v pokladně úřadu v
roce 2009 je 30.12.2009. Děkujeme všem za pochopení.
Ing. Jaroslava Rychlá, tajemnice MěÚ Mirošov

Radary
Vážení mirošovští občané,
dovolte mi, abych spolu s Vámi zavzpomínal ještě na dobu druhé světové války. Domnívám se, že i Vám oživím paměť.
Došlo k vysídlení mnoha obcí a německá branná moc rozšiřuje na Brdsku střelnici. Do Němců buší spojenecké letectvo.
Bombardují vše, objekty válečného průmyslu, města i individuální cíle. Technika pokročila a na obou stranách fronty se začíná
intenzivně používat radar. Není to útočná zbraň, ale vojsky nesmírně žádaná. Dokáže na dlouhé vzdálenosti zachytit pohyby letadel,
lodí, vojska atd.
Němci proto začali využívat naše Brdy a okolí k postavení radarových věží a tím pádem mají možnost sledovat vzlety letadel nebo
bombardovacích svazů v Anglii, jak směřují nad evropskou pevninu. Tak mohou aktivovat protileteckou obranu a také varovat
obyvatelstvo.
Máme v naší blízkosti 3 věže. Velikost všech je stejná, i výkonem jsou stejné. Slouží celou válku dobře. Spojenci o nich vědí, ale
nemají šanci je likvidovat. První věž je v Brdech na kótě 862 vrchu Praha.
Druhá věž je postavena přímo ve vysídlené obci Horní Příkosice v blízkosti vlakové zastávky, dnes tam stojí objekty zemědělské
společnosti a opodál ještě hřbitov. Jde o kótu 520. Třetí věž stála u obydlené obce Nevid asi na kótě 500. Místo ničím nevyniká, v blízkosti
je jedině cesta na Veselou.
Tak fungovaly celou druhou světovou válku. Jak se fronta přibližovala, věží si začali všímat hloubkaři. Ti decimovali lokomotivy,
hlavně na trati Plzeň-Praha. První věž byla likvidována asi v dubnu 1945 u obce Nevid. Brzy po ní věž v Příkosicích, kde patrně zahynula i
posádka , která měla ubikace v lesíku směrem na Mešno. O třetí věž se postarali sovětští partyzáni těsně před koncem války. Desantní
výsadek dopadl někde v prostoru Padrtě. Přesný počet členů neznám, ale zbytek výsadku pochodoval Mirošovem a bylo jich asi 60. Na
kótě Praha došlo k boji, věž i s německou posádkou byla zapálena pomocí PHM, uskladněných pro pohon agregátů radaru. Sovětští
vojáci, kteří padli, mají pomníček u cesty z Padrtě na Bukovou u lomečku zvaném Červený vrch.
Tolik k celé historii radarů. Chci tímto připomenout celou anabázi pro Vaši paměť.
Nyní nás straší další moderní radar, to už má být kolos posazený na kótu 718 v blízkosti zřícenin teslínského kláštera. No a ke
všemu na pramenech a zdrojích vody hořejšího Padrťského rybníka, který mimo další napájí vrty pitné vody u loveckého zámečku Tři
trubky a dále pak Strašice a teče do Berounky. Nelze v budoucnu vyloučit havárii a máme naftu ve vodovodu v Rokycanech i jinde.
Jsme poučeni druhou světovou válkou, nebo je nám všechno fuk, po nás ať přijde potopa? Lhostejnost není dobrá vlastnost.
Přeji Vám klidný život a vzájemné pochopení.
Jan Kastner - baron

Mirošovské stopy v expozici Muzea Středních Brd ve Strašicích
Navštívíte-li strašické Muzeum Středních Brd, neopomeňte se podívat i na
sbírkové předměty, které v současnosti otevřené části stálých expozic
připomínají město Mirošov. Především do očí přímo uhodí krásně vyšívaný
prapor mirošovské Dělnické tělovýchovné jednoty, zdobící jednu z čelních stěn
stálé výstavy místopisu a moderních dějin. Pochází z r. 1933. DTJ Mirošov byla
založena již r. 1914 jako sportovní organizace sociálních demokratů, jejichž
působení má na Mirošovsku díky těžebnímu a železo zpracujícímu průmyslu
dlouhou tradici. Není bez zajímavosti, že od svých prvopočátků úzce
spolupracovala se starší Tělovýchovnou jednotou Sokol. Prapor DTJ do expozice
zapůjčilo město Mirošov.
Další mirošovskou stopou v místopisné expozici je připomínka snad
nejchmurnější doby moderní historie Brd, kus pruhované látky s číslem v
červeném trojúhelníku. Symbolicky zastupuje kárný a později, koncem druhé
světové války, i koncentrační tábor v sousedství pil pod Mytí. Připomíná jej i
uhlová kresba esesáckého
strážného. Konečně na pozdější
dobu, kdy na místě lágru
vyrostlo sběrné středisko a z něj
p o z d ě j š í s o c i á l n í ú s t a v,
upomíná fotografie areálu z
počátku 80. let, ještě před
demolicí původních objektů.
Uvedené předměty muzeu
laskavě zapůjčilo ředitelství
Domova Harmonie.
Mirošovské osobnosti připomíná nevelké dílčí téma, věnované herci,
zpěváku a hudebnímu skladateli Jindřichu Loukotovi. Velkou část dětství a mládí
strávil tento hlavně na Moravě populární umělec, člen Státního divadla v Brně, v
Mirošově Na zastávce, v restauraci a hotýlku svých rodičů. I později, již jako
naturalizovaný Brňan, sem rád a často zajížděl. Vzpomínka na Mirošov zazněla v
jeho písni „U Rokycan vesničku znám“. Připomenuta je i jeho manželka, ve své
době velmi známá a oblíbená herečka Mary Bártů. Loukotovu restauraci
znázorňuje i dobová kolorovaná pohlednice. Stejným způsobem je vzpomenuto i
starší části plicního sanatoria na Janově z dob první republiky, jež vystavěl a
spravoval škodovácký dělnický Haléřový spolek.
V expozici věnované těžbě nerostných surovin je pak připomínek Mirošova
celá řada. Není divu, oba mirošovské a skořický uhelný revír byly základem
doposud největšího
rozkvětu a slávy
Mirošova, který díky nim získal v r. 1871 statut městyse. Naleznete tu
originální fotografii dolu Margarette, úsměvnou vzpomínku na 60.
jubileum prvního nálezu mirošovského uhlí v podobě skupinové
fotografie dětí z mirošovské školy, kostýmovaných jako staří horníci a
permoníci. Vystaveno je uhlí z druhé mirošovské sloje. Je zde i vzorek
ve své době proslulého stavebního materiálu pro železářské vysoké
pece, mirošovská arkóza. Můžete zde spatřit i kus kolejnice důlní
úzkokolejky nebo vyvíječ acetylénu karbidové lampy z mirošovských
šachet. Zajímavá je i fotografie z lomu na Vojtěchu v době jeho
činnosti a řada dalších dobových snímků.
Muzeum má otevřeno v mimosezónní době (1. 10. 31. 3.) ve
středu od 13 do 17 hodin a v sobotu a v neděli od 10 do 12 a od 13 do 17
hodin. Skupinové i individuální návštěvy (i mimo běžnou návštěvní
dobu) si můžete domluvit na tel. č. 737 329 534. Více informací
naleznete na www.muzeustrasice.eu.

Fotopohoda se usadila v Mirošově
Fotograf Petr Tuček se představil v Mirošově zajímavou autorskou výstavou. Jak její autor předestírá již v jejím názvu, měla
by především člověka „hodit do pohody“. Obrázky, hlavně barevné, tu naleznete z nejrůznějších žánrů. Nechybí krajiny s širokými
plenéry, ale i s krátkými a přitom emotivními zastaveními u detailů. Např. je tu zcela podrobná studie odtrženého kusu březové
kůry přímo na kmeni stromu. Obdivuhodný je seriál cesty s alejí lip zdokumentované v různých ročních obdobích. Ačkoliv výraz
„zdokumentované“ není příliš namístě. Protože z každého obrázku, dílu seriálu, prýští jeho nálada. Ať již jarně očekávající, nebo
třeba zimně zadumaná a studící. Popřemýšlejte sami, odkud tu cestu s nádherným věkovitým stromořadím znáte, až se na výstavu
přijdete podívat.
Vernisáž výstavy, která proběhla 12. listopadu, byla hojně navštívena domácími i přespolními. Autora přišla podpořit i
hejtmanka Plzeňského kraje paní MUDr. Milada Emerová, mezi hosty nechyběl ani ředitel Českého rozhlasu Plzeň pan Zdeněk
Levý a tradičně se zahájení výstavy zúčastnil i starosta Mirošova pan Vlastimil Sýkora. Vernisáž, kromě prohlídky a zajímavého
kulturního zážitku, se tak stala i příjemným podvečerním společenským setkáním.
-mlmi-

Život v Domově Harmonie Mirošov
Od 5.10. do 11.10.2009 probíhal Týden
sociálních služeb, ty se tímto způsobem
představovaly veřejnosti.
U nás v Domově Harmonie jsme na středu
5.10.2009 připravili Den otevřených dveří pro
širokou veřejnost. Jeho cílem bylo ukázat, jak
uživatelé Domova žijí.
Po celé dopoledne se návštěvníci měli
možnost seznámit s ukázkami činností našich klubů,
kroužků a dílen (keramická, výtvarná, ruční práce,
aranžování). Jejich členové předváděli prakticky, jak
vznikají krásné výrobky, kterými se pak mohou
pochlubit na různých výstavách nebo které nám pak
slouží k výzdobě areálu. K dobré náladě vyhrával
hudební soubor Mirošovka, někteří jen poslouchali,
ale mnozí si zazpívali společně s našimi zpěváky.
Mirošovku vždy na chvíli vystřídal taneční soubor
Radost, aby se mohl pochlubit se svým programem.
Během dopoledne se pro zájemce uskutečnilo
také několik prohlídek celého Domova. Odpoledne
jsme se znovu sešli, ale tentokrát nás přišel pobavit p.
Loukota. Hrál nejen pro potěšení, ale pár odvážlivců
si při jeho produkci s chutí i zatancovalo.
Krásně prožitý den jsme zakončili na zahradě
ve společnosti pejsků. Přišli se pochlubit svojí
šikovností. Dokázali nám ji zdoláváním připravené
překážkové dráhy.
Den utekl jako voda, byli jsme všichni večer
trochu unaveni, ale spokojeni z toho, jak hezky se dá
prožít den.
Irena Červenková

Kulturní přehled akcí v Domově Harmonie Mirošov prosinec 2009

Srdečně Vás zveme na naše kulturní akce! Bližší informace o uvedených akcích
získáte na telefonním čísle 371 511 248, paní Červenková.

Příjemné prožití blížících se
vánočních svátků, mnoho štěstí, zdraví, lásky
a pohody v novém roce.
To vše přejí uživatelé, zaměstnanci
a ředitelka Domova Harmonie,
centra sociálních služeb Mirošov.

Důchodci nechtějí sedět doma
Klub důchodců při Městském úřadě v Mirošově uspořádal v letošním roce 11 zájezdů, a to na zámky Častolovice,
Doudleby, Loučeň, Veltrusy, Roztoky u Prahy, Březnice, Chanovice a Hořovice, na hrady Klenová, Zvíkov a Loket, také do kláštera
u Teplé a v Kladrubech u Stříbra, do pivovarského muzea v Plzni, do historické hvězdárny v Ondřejově, do muzea betlémů v
Třebechovicích pod Orebem a historické vodní elektrárny v Písku. Viděli jsme i výrobu ve sklárně Moser, výstavu HOBBY v
Českých Budějovicích, krásné květiny na výstavě v Čimelicích a také řadu pěkných měst. Zúčastnilo se celkem 397 osob, doufám
většinou spokojených, a najezdili jsme 2 800 km.
Na cestách jsme si dopřávali ranní kávu, v poledne chutné obědy v zámeckých a jiných restauracích i odpolední posezení s
něčím sladkým. Na turistické pochody jsou naše výlety pravda chudé, neboť pro vyšší věk (nejstarším účastníkům je přes 80 let) a
menší pohyblivost dáváme přednost pouze vycházkám po zámeckých parcích a městech. Mladší a čipernější však zvládnou více,
třeba i vylezou na různé věže a rozhledny.
Závěr letošního cestování jsme oslavili 15. října dobrou večeří, zpěvem, zdatní i tancem v Selském dvoře v Biskoupkách.
Veselili se nejen ti, kteří se zájezdů zúčastňovali, ale i řada necestujících občanů našeho města.
Na příští sezónu zveme důchodce i nedůchodce, kteří zatím seděli doma, aby se k nám přidali (ne vždy jsme naplnili
autobus) a vytrhli se z každodenní všednosti. Kolem nás je spousta zajímavostí a krás, které je škoda nevidět. Proto také děkujeme
vedení města za umožnění existence klubu a zejména za poskytovanou finanční podporu, bez které bychom toho tolik a za tak
málo peněz nemohli navštívit. Za posledních 10 let jsme navštívili celkem 154 míst a každoročně výstavy v Českých Budějovicích
nebo v Litoměřicích a Čimelicích.
Těšíme se na shledanou v klubu každé pondělí odpoledne a na zájezdech v roce 2010. K tomu vám přeji zdraví v těle,
spokojenost v srdci a vždy úsměv na tváři.
Irena Kolářová

Zprávičky z naší bezva školičky
Pohádka z kouzelného mlýnku
Dne 1. října 2009 navštívili žáci druhé a třetí třídy mirošovské školy
v Divadle ALFA premiéru představení Pohádka z kouzelného mlýnku.
Paní Milena Jelínková hraje toto představení s loutkami jako jediná
herečka, je též autorkou textu i scénografie. A jak toto představení viděl
tým Hvězdy ve složení Lucie Aubrechtová, Tereza Hofmanová a Libuše
Elgrová z III. A? „Bylo to o králi Vojtovi, který si chtěl vzít obyčejnou
dívku Anežku. Ale zlý rádce a zlý písař Vojtovi řekli, že když jeho otec
umíral, tak si přál, aby si Vojta své ženy vážil. Tak si Vojta podle nich
bude muset vzít tu nejtěžší princeznu. Nakonec si ale vzal Anežku,
protože na váze zvítězila její láska k Vojtovi.“
Byla to pohádka, kde dobro opět porazilo zlo, děti si uvědomily
rozdíl mezi slovy „vážit“ a „vážit si.“ Herečka M. Jelínková komunikovala i s dětským publikem, což velmi oceňuji.
Obě třídy nakreslily pro Divadlo Alfa své zážitky z pohádky a žáci
třetí třídy napsali paní Jelínkové dopis.

Návštěva hvězdárny 5.B
V pondělí 9. listopadu jsme jeli vlakem do Rokycan. Přešli jsme celé
Rokycany až za nemocnici, kde je hvězdárna. Na začátku jsme si sedli
do sálu a povídali si o vesmíru a planetách. Kdo chtěl, mohl se podívat
do muzea. Pak jsme si šli prohlédnout velký dalekohled do kopule, ale
nic jsme v něm neviděli, protože bylo zataženo. Paní nám potom
půjčila malé dalekohledy, kterými jsme se koukali na město a lesy.
Nakonec jsme si mohli koupit suvenýry. Po ukončení akce nás potěšil
půlhodinový rozchod v Rokycanech.
Milan Nosek, 5.B

Mgr. Ivana Szobonyová , třídní učitelka III. A

Mimozemské civilizace
,,Máme se dobře,budeme se mít ještě líp“
Ve dnech 5.-7.10. 2009 se žáci 6.A.a 7.A. zúčastnili adaptačního
programu na Šumavě. Jelo nás celkem čtyřicet pět a z toho tři
učitelé, Jitka Audesová, Libuše Špelinová a Josef Babický. Bydleli
jsme na Špičáku v hotelu Sirotek.
Hned po příjezdu do hotelu jsme si vybalili,prohlédli hotel a šli
na oběd. Po chutném obědě jsme se sešli ve společné místnosti a
rozdělili se do skupin. Čekala nás túra na Černé a Čertovo jezero,cestou jsme hráli hry a plnili úkoly. Večer jsme prezentovali své
galaxie,vymýšleli názvy a zdobili trička. Druhý den nás čekala velice
příjemná činnost-výroba masek.Masky jsme vyráběli ze sádrových
obvazů.Někomu to bylo příjemné,když mu kamarád přikládal
sádru na obličej,jinému zase ne.Nakonec jsme se shodli,že se nám
to docela líbilo. Když jsme dokončili výrobu masek,šli jsme do
Železné Rudy.Tam jsme dostali rozchod a mohli si zde něco
zakoupit.Po tomto krásném výletě odcházíme zpět do hotelu, kde
nás čeká výborná večeře.Po večeři jsme se všichni shromáždili,dozdobili naše masky a jednoho ze zástupců každé skupiny jsme
převlékli za jakéhosi mimozemšťana,kterého jsme představovali
ostatním galaxiím.
Středa, náš poslední den pobytu, byl věnovaný shrnutí celé
akce.Také jsme stačili napsat podmínky, jak bychom se měli a
neměli mezi sebou chovat.Pak už zbýval jen oběd.Bohužel,všechno
jednou končí, a tak i my balíme poslední věci a chystáme se domů.Určitě mi dáte za pravdu,když řeknu, že se nám tu moc líbilo.
Všichni tajně doufáme,že se sem ještě někdy podíváme.A prožijeme
spoustu krásných zážitků,jako teď.

Postřehy z hvězdárny 5.B
Když jsme došli do hvězdárny, přišli jsme do sálu s promítačkou. Paní
průvodkyně zhasla, zatáhla žaluzie a promítala nám obrázky z
vesmíru. Potom jsme viděli velký zrcadlový dalekohled a malé
dalekohledy. Zpátky jsme jeli autobusem.
Jan Judl, 5.B

Když jsme přišli do hvězdárny, byli jsme údivem celí pryč. V malém
sálu bylo velmi zajímavé promítání. Potom jsme šli na půdu, kde byl
krásný dalekohled. Byly ale mraky, a tak jsme se nemohli z něj podívat.
Už se ale těším, až tam zase pojedu.
Jan Vlach, 5.B

V rokycanské hvězdárně jsme si prohlédli Slunce, planety a souhvězdí.
Povídali jsme si o Slunci a planetách naší soustavy. Dalekohledy jsme
se dívali na město a okolní krajinu.
Tomáš Nový, 5.B

Jakmile jsme se v hvězdárně usadili, paní, která nás celým programem
provázela, zatáhla okna. A my už jsme mohli poslouchat a vidět krásy
vesmíru. V hvězdárně mě nejvíce zaujalo povídání o planetě Uranu.
Jakub Vlach, 5.B

V hvězdárně nám paní promítala na tabuli vše o vesmíru, a dokonce
nám dala adresu na internetovou stránku, kde můžeme pozorovat
hvězdy.
Kateřina Blechová, 5.B
Pravopisné korektury Josef Babický

Návštěva solné jeskyně
Naše Mateřská škola Janov pravidelně navštěvuje solnou
jeskyni. Nejdříve jsme jezdili do Plzně a od loňského roku navštěvujeme
solnou jeskyni otevřenou v Rokycanech.
Solná jeskyně je doplňková léčba pro děti, které naši MŠ
navštěvují alergiky, astmatiky a děti s častými respiračními
onemocněními. Pomáhá dětem i s kožními problémy, jako je atopický
ekzém, s poruchami imunity a posiluje obranyschopnost organismu. I
osvětlení solné jeskyně 7 barvami má vliv na nervovou soustavu dětí,
funguje jako colorterapie.
Jeskyni navštěvujeme 10x, většinou 1x týdně, pobyt je 45 minut a
děti si se solí hrají jako v písku, mohou se sklouznout na skluzavce, ale
také relaxují při pohádce.
Kolektiv MŠ Janov

Pozvánka na koledníček
Tradičně se v měsíci prosinci koná na naší škole „Koledníček“. V letošním roce se tato akce uskuteční 17. 12. od 16.30 hod. v
místní sokolovně. Čeká na Vás zajímavé kulturní vystoupení žáků školy, ukázky tradičních vánočních zvyků a samozřejmě
prodejní výstava výrobků, které děti již v současné době připravují. Těšit se můžete na krásné svíčky z kokosového vosku, obrázky
s vánočními a dětskými motivy, vánoční ozdoby z korálků, perníkové výrobky a mnoho dalších zajímavých věcí, které děti naší
školy vyrobily.Můžete nás navštívit ve vestibulu pavilonu ZŠ v době od 10.00 do 13.00 hod. a před sokolovnou od 16.00 hod.
Samozřejmostí je občerstvení, které k této akci každoročně patří. Zveme širokou veřejnost .

Žáci a učitelé ZŠ Mirošov

Ze života hasičů naší obce
Začneme soutěžemi - 8.5. se uskutečnila okrsková
soutěž ve Skořicích, kde jsme obsadili 1. místo a tím
postoupili do okresního kola, které jsme absolvovali v
Němčovicích. Nad naše očekávání jsme obsadili krásné 5.
místo. Dne 11.7. nás naši přátelé z Obecnice pozvali na 1.
ročník soutěže v požárním sportu, kde nám připadlo 7.
místo. Škoda jen dvou zranění, při kterých musela
zasahovat záchranná služba.
Za posledních 5 měsíců jsme zasahovali u několika
událostí a zde přinášíme jejich souhrn: 8.6. a 17.6. v
Borgesu Hrádek, 20.7. při planém poplachu na Janově,
20.8. při požáru lesa u Domova Harmonie. 4.10. ve 04:12
jsme vyjeli k požáru rodinného domu v Mirošově, při našem
příjezdu byla střecha domu celá v plamenech. Požár se
podle prvních zjištění zřejmě začal šířit z kuchyně domu a
dostal se až na střechu. Hasičům se podařilo oheň po hodině
lokalizovat, ale s dohašováním a rozebíráním střechy
skončili až kolem osmé hodiny ráno. Pokoje domu byly
prázdné, jen v kuchyni zůstalo vybavení. Požár zničil celou
střechu, ostatní části domu se podařilo uchránit. V domě se
v době požáru nikdo nenacházel, stavba byla určena k
prodeji. Škodu majitel vyčíslil na 900 tisíc korun.
Uchráněné hodnoty činí půl milionu korun. Ještě ráno se na
místo dostavili vyšetřovatelé, aby zajistili stopy pro další
vyšetřování příčiny požáru.
Náš Sbor má na kontě také požární asistenci na
dvoudenním hudebním festivalu v Rokycanech, kde jsme se
setkali a zvěčnili mimo jiné s Bárou Zemanovou, účastnicí
české Superstar, Markem Ztraceným, Romanem „Izzi“
Izaiášem z kapely Doga a s panem Jaroslavem Uhlířem,
který dokázal rozezpívat snad všechny rockové nadšence.
Jinak se účastníme pravidelně školení, bez kterého se
nemůžeme obejít, provádíme ukázky zásahů v ZŠ, u paní
Mudrové na Kamínkách, na letním táboře v Holubím
Koutě, působíme při sběru šrotu, zajištujeme technickou
pomoc pro obec a obyvatele. Do roku 2010 přejeme všem
občanům, zaměstnancům Městského úřadu Mirošov
veselé Vánoce, šťastný nový rok, hodně zdraví a štěstí.

Sbor dobrovolných hasičů Mirošov

Už to voní, už to bublá...
Linecké koláčky s čokoládovým krémem
Potraviny: 30 dkg hladké mouky, 16 dkg másla nebo
Hery, 1 vejce, asi 60 kapek FAN sladidlo Diafan,
mouka na vyválení, lískooříšková pomazánka
Dianella Cremo.
Postup: Na vál dáme mouku, přidáme tuk, přidáme
rozšlehané vejce, sladidlo Diafan a rychle zpracujeme
těsto. Po půlhodinovém odležení v chladu tvoříme
příslušné tvary a pečeme v hodně vyhřáté troubě. Po
vychladnutí spojujeme po dvou krémem nebo dia
džemem a zdobíme polevou z Dianelly Clasic.

Knihovnické
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NABÍDKA NOVÝCH KNIH
Stephen King Za soumraku
P. D. James Soukromá pacientka
Sandra Brown Milenec ze snů
Kateřina Janouchová Horká stopa
Marie Cristen Hodina Benátčana
Chris Kuzneski Ztracený trůn
Adéla Zrubecká Aromaterapie v životě ženy
Daniela Krolupperová Draka je lepší pozdravit
Andrea Popprová Čekání na Vánoce
Carolyn Henders Plemena koní
Od ledna do října 2009

Ořechy
Potraviny: 25 dkg celozrnné pšeničné mouky, 16 dkg
Hery, 2,5 dkg FAN sladidla, 15 dkg jemně
strouhaných ořechů, citronová kůra, skořice,
hřebíček.
Náplň: lískooříšková pomazánka Dianellla Cremo.
Postup: Vypracujeme hladké těsto a necháme chvíli
ztuhnout v ledničce. Pak vyválíme váleček, který
rozdělíme na malé kousky. Ty vytvarujeme do
formiček na ořechy. Pečeme při teplotě 180 stupňů C
a vlažné vyklápíme. Druhý den obě půlky ořechů
spojíme Cremem.

navštívilo knihovnu 1.057
čtenářů, bylo zapůjčeno 8.454
svazků, z toho 1.901 časopisů,
zakoupeno bylo 287 nových
knih, hodnota těchto knih je
63.018,- 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
Mirošovsko 2007- Pod Brdy žijeme DVD 119,-

Kokosové tvary
Potraviny: 30 dkg hladké mouky, 10 dkg strouhaného
kokosu, 15 dkg másla, 1 vejce, 5 dkg Fan sladidlo
Sorbit se sacharinem, 2 lžíce mléka.
Poleva: 1 ks čokolády Dianella Classic.
Postup: Těsto zpracujeme na vále.Vykrajujeme,
vyválíme tvary nebo kousky těsta vkládáme do
formiček. Upečeme v teplejší troubě. Zdobíme
polevou.

V městské knihovně uvidíte...
prosinec
Předvánoční prodejní výstavu dřevěných výrobků
p. Pavla Peška.
Příspěvky do časopisu můžete odevzdat v knihovně paní Švábové nebo na městském úřadě paní Radce Beránkové.
Uzávěrka pro 1/10 je 15.2.2010. Redakční rada: Radka Beránková, Eva Švábová, Jarmila Pidrmanová, Vlastimil Sýkora.
Časopis vydává: Město Mirošov nákladem 350 kusů. Tisk: Koldušek Rokycany, info@koldusek.cz
Kontakt: mzucetni@mirosov.cz nebo knihovna@mirosov.cz

CENÍK
INZERCE:
(ceny jsou uvedené bez DPH)

1/2 strany
2 sloupce

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

1 strana

500 Kč

250 Kč

1/4 strany 1 sloupec

150 Kč

50 Kč

Petr Pidrman

RÁMOVÁNÍ A PASPARTOVÁNÍ OBRAZŮ
(veškeré rámařské práce, pasparty, euroklipy)

vodoinstalatérství
a topenáøství

PAVEL KELLER
Tel.: 602 965 872
Mirošov 41 (za kostelem, druhá odbočka vlevo)

338 43 MIROŠOV
Janovská 492
Tel.: 604 485 569

Příjem a výdej zakázek:
Úterý: 10:00 15:00
Středa: 10:00 15:30

