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Slovo starosty

Prosinec v Mirošově zahájily tradiční adventní trhy

Vážení spoluobčané,
na počátku roku
2020 dochází k jedné významné změně
v informování občanů a prezentace
života ve městě. Držíte ve svých rukou
nové vydání „Mirošovských střípků“,
které jsou a nadále budou ve všech
směrech naprosto odlišné od těch minulých. Tento tradiční zpravodaj bude
od ledna 2020 vycházet jako bezplatný
měsíčník, bude distribuován do každé
domácnosti v Mirošově, bude celobarevný a bude v rozsahu dvou složených listů A3. Obsahově se také budou
lišit, a to tím, že zde bude méně textu,
ale více obrázků i fotografií, které budou reagovat na aktuality v Mirošově.
Cílem je ještě více přiblížit všem občanům dění v orgánech i organizacích
města, aktivity občanských sdružení a
spolků i úspěchy výjimečných jedinců
našeho města.
Věříme, že Vás tento způsob distribuce tištěného zpravodaje potěší a zároveň osloví všechny, kteří se zájmem
budou prezentovat svoji činnost.
Na počátku roku 2020 mi dovolte,
abych všem obyvatelům našeho města i čtenářům tohoto zpravodaje popřál
mnoho šťastných dnů, osobní pohodu,
pracovní či studijní úspěchy a pevné
zdraví.
- Vlastimil Sýkora

Stalo se již tradicí, že začátek posledního měsíce v roce obyvatelům Mirošova i jeho
přespolním návštěvníkům zpříjemňují adventní trhy. Nejinak tomu bylo letos. První
adventní neděle připadla na první prosincový den a na náměstí Míru byl poprvé
rozsvícen i vánoční strom. Ozdobený vysoký stříbrný smrk byl svědkem toho, kterak od dvou hodin odpoledne trhovci v předvánoční atmosféře nabízejí své zboží.
Teplota se blížila k bodu mrazu, a tak přišla vhod polévka od našich hasičů, svařák
i další teplé nápoje. Nabídka však byla mnohem širší.
Pokračování na straně 2

Adventní trhy se v Mirošově staly tradicí.
Mirošovské střípky
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více informací najdete na www.mirosov.cz

Kontaktní údaje
Starosta města Mirošov
Vlastimil Sýkora
tel.: 371 782 811, 602 107 223
e-mail: starosta@mirosov.cz
Tajemnice městského úřadu
Ing. Jaroslava Rychlá
tel.: 371 121 484, 724 709 315
e-mail: mu@mirosov.cz
Účetní
Markéta Beránková
tel.: 371 121 478, 725 102 417
e-mail: ucetni@mirosov.cz
Opatrovník, mzdová účetní, kultura
Radka Koníčková
tel.: 371 121 485, 773 822 621
e-mail: kultura@mirosov.cz
mzucetni@mirosov.cz
Matrikářka
Bc. Jana Svobodová
tel.: 371 121 479, 724 709 339
e-mail: matrika@mirosov.cz
Referent správy majetku a složek
životního prostředí
Aleš Kozák
tel.: 371 121 486, 728 251 800
e-mail: hospodar@mirosov.cz
Pokladna, správa místních poplatků,
podatelna
Lenka Daníčková
tel.: 371 121 480, 725 102 416
fax 371 121 481
e-mail: pokladna@mirosov.cz
Referentka stavebního úřadu
Marta Kolářová
tel.: 371 121 483, 725 720 037
e-mail: stavebni@mirosov.cz
Knihovnice
Eva Rothová, tel.: 371 121 482, 773 278 578
e-mail: knihovna@mirosov.cz
Pečovatelka
Stanislava Komancová, tel.: 724 709 375

Prosinec v Mirošově zahájily tradiční adventní trhy
Pokračování ze strany 1
Na své si musel přijít
každý, kdo chtěl shánět
dárky pod stromeček.
Přírodní kosmetika, řemeslné produkty, gurmánské laskominy nebo
výrobky dětí z mirošovské školy nebyly zdaleka
vším, co se tu dalo koupit.
O hodinu později začal i
bohatý doprovodný program.
Několik stovek návštěvníků si užilo vystoupení
Na akci vystoupily i naše malé roztleskávačky.
našich sborů a roztleskávaček. K tanci i poslechu zahrála kapela 7´Znamení a všechny pořádně rozehřály
hned dva výstupy Ohnivých světlušek. Zlatým hřebem podvečera, na nějž čekaly
nejen děti, bylo rozsvícení vánočního stromu. K němu z pódia promluvil starosta
našeho města pan Vlastimil Sýkora a všem popřál příjemné čekání na nejkrásnější
svátky v roce a klidné Vánoce.

Vánoční zpívání

Koledy k adventnímu a vánočnímu času prostě patří. Stalo se již tradicí, že jim na
západočeský venkov pomáhá i Český rozhlas Plzeň. Ten totiž 18. prosince již po
dvaadvacáté pořádal tradiční vánoční zpívání koled. První ročník pamatují jen ti s
rokem narození začínajícím jedničkou. Zatímco tehdy koledy zněly jen plzeňským
náměstím Republiky, vloni se zapojilo hned 14 obcí a měst. V Chrástu a Kladrubech
se na náměstí lidé sešli úplně poprvé. To my v Mirošově máme za sebou již deváté
společné zpívání. I u nás se zpívalo na náměstí. Pod rozsvíceným vánočním stromem se poslední adventní středu sešlo více než 150 lidí, aby společně zazpívali dvě
nejkrásnější české vánoční koledy – Nesem vám noviny a Narodil se Kristus Pán.
Ducha Vánoc pomohlo navodit nejen příjemné sousedské setkání ale i podávaný
svařák. Ten se při chladném zimním večeru náramně hodil.

Domovník
Jan Tolvaj, tel.: 725 751 844
Anton Radačovský, tel.: 773 822 620

Provozní hodiny MěÚ Mirošov
Pondělí:		
Úterý:		
Středa:		
Čtvrtek:		
Pátek:		

7:00 - 17:00
7:00 - 15:00
7:00 - 17:00
7.00 - 14:30
7:00 - 14:00

Sběrný dvůr odpadů Mirošov
Bc. Jakub Lev, tel.: 377 237 364
Provozní doba:
Středa:
15:00 – 17:00
Sobota:
9:00 – 11:00

PNEUSERVIS
Lavička

Nové pneu, použité pneu,
opravy, renovace disků kol.

Dobřívská 401, Mirošov 338 43
www.pneulavicka.rokycansko.cz
pneulavicka@atlas.cz
Tel. 602 347 815, 603 451 333
Provozní doba: Po-Pá 8:00–
11:00/13:00– 17:00,So 9:00 – 13:00
(červenec, srpen v sobotu zavřeno)
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Zpívání koled s Českým rozhlasem přineslo nevšední adventní zážitek.

Novoroční přípitek
Nový rok je dnem bilancování a nových výzev. V obojím duchu se nesl slavnostní
přípitek se starostou, na který kromě radních k mirošovské knihovně přišlo i několik desítek obyvatel našeho města. Se sklenkou sektu v ruce všichni vyslechli slova
starosty Mirošova pana Vlastimila Sýkory o úspěších i ne zcela využitých příležitostech v uplynulých dvanácti měsících i vizích a nápadech do roku nadcházejícího
či let dalších.
Pan starosta neopomněl poděkovat všem, kteří pro město pracují, a závěrem
pronesl přání do roku 2020. Přítomní využili příjemného setkání ve sváteční večer,
popřáli si navzájem a někteří i dlouze debatovali o událostech minulých či příštích.
- Mgr. Pavel Žižka
Mirošovské střípky

více informací najdete na www.mirosov.cz

Okénko do IV.B

IV. B velmi dobře spolupracuje s Městskou knihovnou Mirošov. Pravidelně ji navštěvuje a je podle slov paní knihovnice Evy Rothové třídou, která do knihovny
chodí nejvíce. Naše poslední návštěva se uskutečnila před Vánoci a každý žák si z
ní odnesl publikaci Martina Langa Velká kniha o městě Mirošově – 650 let od první
písemné zmínky. Tímto děkuji hlavně panu starostovi Vlastmilu Sýkorovi za předvánoční dárek. Poděkování patří samozřejmě i paní Evě Rothové za její milý a vždy
vstřícný přístup ke čtenářům naší třídy.
- Mgr. Ivana Szobonyová

Praktický lékař Mirošov
MUDr. Milan Málek, zastupující lékař
MUDr. Jana Kušková, tel.: 371 783 062
Ordinační doba:
Po, Út, Čt, Pá:
7:00 - 13:00
Středa:		
12:00 - 18:00
Gynekologicko-porodnická ambulance
MUDr. Pavlína Nečesalová
tel.: 734 421 211
Ordinační doba:
Středa: 7:00 – 11:00
Soukromá zubní ordinace
MUDr. Jiří Šmíd, tel.: 371 783 063
Ordinační doba:
Pondělí: 7:30 – 12:00 13:00 – 15:30
Úterý: neordinuje se
Středa: 7:30 – 12:00 13:00 – 16:30
Čtvrtek: 7:30 – 12:00
Pátek: 7:00 – 11:30
Praktická lékařka pro děti a dorost
MUDr. Marta Pešková, tel.: 724 050 180
e-mail: mudrpeskova@seznam.cz
Ordinační doba:
Pondělí:
7:30 – 11:00
Úterý:
11:30 – 13:30
Středa:
12:00 – 14:00
(lichý týden 14:00-16:00 poradna pro
zdravé děti)
Čtvrtek:
10:30 – 14:00
12:00 – 14:00 (pro zdravé děti)
Pátek:
7:30 – 11:00

Mateřská školka
Děti z Mateřské školy v Mirošově se účastnily všech prosincových předvánočních
akcí ve městě. S pásmem zimních a vánočních písní vystoupily při slavnostním
rozsvícení vánočního stromu, Koledníčku i koncertu na mirošovském zámku. Svojí přítomností také potěšily babičky a dědečky z Domova Harmonie. Předvánoční
atmosféru si pak společně užily při Mikulášské a spolu se svými rodiči zdobily perníčky a vyráběly ozdoby při Vánočních dílnách.
- Mgr. Jindřiška Bouchnerová

Lékárna Mirošov
PharmDr. Michaela Petrová
tel.: 724 721 771
e-mail: lekarna.mirosov@tiscali.cz
Otevírací doba:
Po, Út, St, Čt: 7:30 – 15:30
Pátek:
7:30 – 14:00

Kornatice

Na Štědrý den si společně s dětmi zazpívali obyvatelé
Kornatic vánoční koledy. Děti byly odměněny panem
starostou v soutěži o nejkrásnější ručně dělanou ozdobu
na vánočním stromku. Dospělí si pak ke svým domovům odnášeli i Betlémské světlo. Akce proběhla pod
záštitou místního SDH Kornatice.
- Mgr. Jindřiška Bouchnerová

Leden 2020
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Hasiči

1. prosince jsme byli požádáni Iron Monument
Clubem Plzeň, který pořádal akci Mikulášskými
parními vlaky za čerty do Nezvěstic, o dodávku
vody do parní lokomtivy, která zde měla výchozí
i konečnou zastávku.
Ještě téhož dne proběhlo v prostorách záchranného útvaru Zbiroh školení pořádané
Radou represe okreního sdružení hasičů na
téma sebejištění, základní prvky sebezáchrany, použití základních uzlů, použití základních
prostředků pro práci ve výšce a nad volnou
hloubkou, pořizování záznamů, poskytování
informací z místa zásahu, mlčenlivost, dopravní nehodovost. Probíraly se i příčiny vzniku
požárů z pohledu důležitosti zachování stop
vedoucích k zjištění příčiny vzniku požáru,
či k vyšetření trestného činu ze strany policie.
4. prosince byli naši hasiči povoláni k dopravní nehodě dvou vozidel na novém obchvatu
Hrádku. Při našem příjezdu se obě vozidla naNaši hasiči pomohli vypravit mikulášský vlak.
cházela v příkopě.
Spolu s HZS Rokycany jsme zamezili úniku provozních kapalin a provedli protipožární opatření. Dále jsme řídili dopravu
a pomáhali rokycanským záchranářům při ošetřovaní a transportu zraněné osoby do vrtulníku. Po zadokumentování nehody
policií byla vozidla naložena na odtahové vozy a uklizena silnice. Nehoda si bohužel vyžádala jedno lehké a jedno smrtelné
zranění. Před 18. hodinou téhož dne došlo na silnici mezi Nevidem a Kakejcovem k požáru osobního vozu. Při našem příjezdu bylo vozidlo zasaženo ohněm v plném rozsahu. Za použití vysokotlakého a C proudu z naší cisterny a C proudu z vozidla
HZS Rokycany se nám podařilo vozidlo uhasit. Na místě události s námi zasahoval i místní sbor z Nevida a PČR Rokycany.
9. a 28. prosince jsme s vozidly Škoda Fabia, Mercedes-Benz Sprinter a Tatra 815-7 úspěšně absolvovali STK.
Náš sbor se v prosinci dále zúčastnil dvou valných hromad u našich bratrů v Borovně a v Příkosicích.
22. února se uskuteční tradiční Hasičský bál, na který jste srdečně zváni. Jako každý rok i letos na vás čeká bohatá
tombola. K tanci a poslechu zahraje skupina Bílá pěna.
- Martin Dolák

Novoroční výšlap

V neděli 5. ledna 2020 se uskutečnil již tradiční První výšlap
roku. Letos nám přálo počasí, které si užilo 43 účastníků a 3 psi.
Nejmladší účastník absolvoval cestu v kočárku. Vyrazili jsme jako vždy
z náměstí kolem Mudrů na Kamínky. Zde jsme přešli po louce směrem
k Holubímu koutu a cestou pod vrchem Svatý Vojtěch dorazili
na Janov. Cíl byl stejně jako v posledních letech v restauraci
Na Zastávce, kde jsme se zaslouženě občerstvili a povyprávěli si
zážitky z pochodu a prožitých svátků vánočních.
Jako každý rok Vás již nyní zveme na První výšlap roku 2021. Sraz
účastníků bude 3. 1. 2021 ve 13:00 před radnicí.
- Mgr. Taťána Tučková, Mgr. Miloš Tuček

MÍSTO PRO
VAŠI INZERCI.
INFORMACE
NAJDETE NA
ZADNÍ STRANĚ MIROŠOVSKÝCH STŘÍPKŮ.
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Městská knihovna
Každý měsíc mají čtenáři možnost vybírat si z nových knih. Tento měsíc jsou to například tyto tituly:
Táňa Keleová-Vasilková:
Markéta Harasimová: :
Ivanka Devátá:		
Alena Jakoubková:		
Kate Morton:			
Tim Weaver:			

Tři sestry
Černá vdova
Džungle v kuchyni
Hledám manžela… děti vítány
Hodinářova dcera
Žena mého života

Jeffery Deaver:
Wilbur Smith:		
Roman Cílek:		
Ondřej Jireš:		
Vlastimil Vondruška:
Aleš Palán:		
Josef Kubáník:

Hra na nikdy
Kobaltové nebe
Copak jsem Bůh?
Klenoty české fantasy
Kronika zániku Evropy
Jako v nebi, jenže jinak
Poslední deník Květy Fialové

Další nové tituly na knihovnamirosov.webk.cz
Výpůjční doba a provoz veřejného internetu:
PO 13.00 – 17.45, ÚT 10.00 – 15.45, ST 13.00 – 15.45, ČT 10.00 – 15.45, PÁ
KONTAKT : Eva Rothová - 371 121 482, 773 278 578

zavřeno

INFORMACE ORGÁNŮ MĚSTA MIROŠOV
Usnesení ze zasedání zastupitelstva ze dne 16. prosince 2019
Zastupitelstvo města mimo jiné schvaluje:
1.
Prodej pozemku p.p.č. 658/1 a p.p.č.658/2 v k.ú. Mirošov za cenu 41.800,00 Kč a podpis kupní smlouvy.
2.
Schodkový rozpočet města Mirošov na rok 2020 s celkovými příjmy ve výši 38.174.000 Kč, s celkovými výdaji ve
výši 57.626.620 Kč a s financováním ve výši 4.452.620 Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji společně s financováním,
který je ve výši 15.000.000 Kč, bude pokryt zůstatkem na běžných účtech města Mirošov k 31.12.2019.
3.
Střednědobý rozpočtový výhled města Mirošov na roky 2021-2022.
Zastupitelstvo města vydává:
1.
OZV č. 1/2019, kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komu
nálních odpadů.
2.
OZV č. 2/2019 o místním poplatku ze psů.
3.
OZV č. 3/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.
4.
OZV č. 4/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 		
odstraňování komunálních odpadů.
Zastupitelstvo města pověřuje:
1.
RM ke schválení dodavatele vybavení počítačové učebny v rámci projektu EU pro ZŠ Mirošov.
Usnesení rady města Mirošov ze dne 16. prosince 2019
Rada města schvaluje:
1.
Poskytnutí peněžitého daru jednotlivým členům JSDH Mirošov v předložené výši a podpis darovacích smluv.
2.
Podpis dodatku č. 1 ke SOD na stavbu „Přístavba učebnového pavilonu základní škola Mirošov“ mezi městem 		
Mirošov a společností S & H stavební a obchodní firma spol. s r.o., K Vejvoďáku 1359, Praha.
3.
Poskytnutí dárkových poukazů v roce 2020 a následujících ve výši 400 Kč na nákup dárkového balíčku v prodejně
LIFA občanům, kteří se dožijí životního jubilea 70, 80, 90, 91, … let.
4.
V. rozpočtové opatření města Mirošov na rok 2019.
5.
Podpis dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu a provozování vodovodů a kanalizací uzavřené mezi městem Mirošov a
společností Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o., Jiřího Dimitrova 1619, Sokolov.
6.
Rozpočet ZŠ a MŠ Mirošov na rok 2020.
7.
Rozpočtový výhled ZŠ a MŠ Mirošov na roky 2021-2022.
Rada města souhlasí:
1.
S přijetím věcného daru v hodnotě 5.000 Kč od společnosti Rosso Steel a.s. a věcného daru v hodnotě 5.000 Kč od
společnosti Monteferro Hrádek a.s. příspěvkovou organizací ZŠ a MŠ Mirošov.
Leden 2020
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Program kulturních akcí

Informace z fotbalového klubu FC Mirošov

22. 2. Hasičský ples (Sokolovna)

Fotbalový klub FC Mirošov se na
počátku roku 2020 nachází v polovině soutěžního ročníku 2019/2020.
Družstvo mužů je na krásném druhém místě v okresním přeboru okresu Rokycany. Úvodní dva zápasy
soutěže se nevyvedly, ale pak nastal
výsledkový i herní obrat a myslím,
že každého hráče, funkcionáře i příznivce těší umístění v polovině soutěže.
Dorostenci jsou v polovině dlouhodobé soutěže na sedmém
místě v krajské soutěži Plzeňského kraje, skupiny B. Oproti
loňskému ročníku, kdy bylo družstvo dorostu opětovně založeno, se výkony hráčů stabilizovaly, o čemž svědčí i výsledky
jednotlivých zápasů. Mirošovský fotbal rovněž úspěšně prezentují družstva starších i mladších přípravek při turnajích v
rámci okresu Rokycany.

Přednáška o zelených potravinách
(přízemí knihovny, termín bude upřesněn)

Informace pro občany
Poplatek za odvoz komunálního odpadu pro rok 2020
600 Kč na osobu
Poplatek za psa pro rok 2020
1 pes				
100 Kč
další pes			
300 Kč
1 pes – důchodce		
50 Kč
další pes – důchodce		
150 Kč
				

-Lenka Daníčková
– správce daní a poplatků

Děkuji tímto všem hráčům, trenérům i funkcionářům za celoroční práci a prezentaci fotbalového klubu FC Mirošov a věřím,
že se již všichni těší na přípravu a jarní pokračování jednotlivých soutěží. Příznivce, pak díky tomu, že tento zpravodaj bude
vycházet jako měsíčník, budeme informovat o aktuálním dění ve fotbalovém klubu s pozvánkou na jednotlivé zápasy na
hřišti v Mirošově v následujícím měsíci.
Vzhledem k tomu, že v roce 2020 oslaví mirošovský fotbal 100 let od svého založení, vyzývám tímto všechny minulé i
současné hráče i příznivce k tomu, aby zapůjčili fotografie či předali informace z historie klubu. Děkuji! Přeji všem mnoho
sportovních úspěchů, pevné zdraví a soutěživého ducha.
- Vlastimil Sýkora

Mirošovští střelci
23. prosince 2019 se na mirošovské sportovní střelnici sešli
příznivci střelby ze vzduchovky.
První disciplínou byla střelba na deset metrů vzdálený terč
vstoje bez opory, kdy byl terč nasvícen po dobu šesti sekund,
střílelo se celkem deset ran. V této disciplíně nastříleli nejvíc
Houdek a Zizlerová, 88 bodů, o tři body méně pak Rožánek. V
kategorii žákyň se na deset metrů střílelo vsedě s oporou také v
čase šesti sekund, nejlepší byla Houdková se 77 body.
Druhou disciplínou byla střelba na deset metrů vzdálené malé
terče, kterých na A4 archu bylo hned šest. Do každého ze šesti
terčů stříleli účastníci soutěže po dvou ranách vsedě s oporou
loktů v čase čtyř sekund. Střelecký um soutěžících tu trochu
zamíchal pořadím, když nejvíce (113 bodů) nastřílel Houdek, o
bod méně Rožánek a výsledku 108 bodů dosáhli hned tři střelci: Zizlerová, Heřbolt a v kategorii žáků Houdková.
Po skončení střelecké soutěže následovalo předvánoční posezení, během kterého byla nejprve vyhlášena kategorie žáků. Na
prvním místě zazářila Nela Houdková z Blovic se 185 body, druhá byla Markéta Bažantová se 102 body. Žákyně střílely obě
disciplíny ve stejném čase (šest a čtyři sekundy) jako dospělí, jen v první disciplíně střílely vsedě s oporou, zatímco dospělí
vstoje.
Poté byly vyhlášeny výsledky v kategorii dospělých, kde zvítězil Viktor Houdek z Blovic (otec Nely Houdkové) s 201
body, o čtyři body méně stačilo na stříbrnou příčku Lubošovi Rožánkovi z Plzně (197), jen o bod méně nastřílela
Monika Zizlerová z Rokycan (196), předsedkyně pořádajícího sportovního klubu. Václav Heřbolt z Hrádku se 188 body
obsadil čtvrté místo, místopředseda mirošovského klubu Jan Kebrle skončil se 170 body na pátém místě, šesté místo obsadil
mirošovský Otto Šaman se 168 body, sedmý skončil nejstarší účastník soutěže Antonín Bauer z Hrádku, osmý Pavel Mašek,
devátý Petr Blecha, který se této soutěže zúčastnil poprvé. Střelbě zdar!
- PhDr. Mgr. Monika Zizlerová, Ph.D.
Mirošovské střípky
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Činnost oddílu stolního tenisu Sokola Mirošov v roce 2019
Sezóna 2018/19 skončila pro Sokol Mirošov opět velmi úspěšně.
Družstvo „A“ jednoznačně vyhrálo svoji skupinu v krajském přeboru II. třídy, což znamenalo vytoužený postup do krajského
přeboru 1. třídy. V našem celku se podařilo dát dohromady partu jak zkušených hráčů, tak dravého mládí. Vítězství vybojovali hráči základní sestavy Josef Babický, Vladimír Lopata, Marek Vyskočil a Lukáš Boura, k postupu pomohli i zaskakující
Martin Vyskočil, Ondřej Dostál a Dana Murlová.
Družstvo „B“ si jako nováček okresní soutěže I. třídy vedl velmi dobře, když v konkurenci deseti týmů obsadil celkově 3.
místo a hráči získali pomyslný bronz. Nebýt zranění Marka Leva několik kol před koncem, mohli hráči dosáhnout postupu
z druhého místa. Na krásném 3. místě se podíleli: Martin Vyskočil, O. Dostál, D. Murlová, M. Lev, P. Kotas, jedno utkání
odehrál i L. Sýkora. V následující sezóně se jistě budou chtít poprat o postup.
Družstvo „C“ jako postupující z 3. třídy si dalo jednoznačný úkol - nesestoupit, což se zcela s přehledem podařilo. A kdyby
hoši mohli nastupovat ve všech zápasech kompletní, bylo by umístění ještě lepší. Hráči skončili na 5. místě v konkurenci
devíti týmů. Na výsledku se podíleli: R. Judl, J. Ludín, M. Kraidl, J. Hubáček a R. Forst. Jako pátý hráč béčka mohl občas
vypomoci Marek Lev.
V sezóně 2019 / 20 všechny mirošovské týmy pokračují výbornými výsledky. Koncem září začala nová sezóna. Mirošov opět
přihlásil do soutěží tři týmy.
Družstvo „A“ po postupu z KP2 vstoupilo nad očekávání dobře do první třídy krajského přeboru. V polovině soutěže mu
patří krásné třetí místo. Níže přikládáme aktuální tabulku.
1.
2.

TJ Sokol Horní Bělá A
SKUŘ Plzeň C

11 10 1
11 9 0

0
2

0 109:41
0 102:51

42
38

3.

TJ Sokol Mirošov A

11 8

1

2

0 98:59

36

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

TJ Sokolo Klabava A
Dioss Nýřany A
SK Nevid A
TJ Sokol Těně A
TJ Sokol Plzeň V. C
TJ Dobřany B
Dioss Nýřany B
TJ Hrádek A
TJ Sokol Horní Bělá B

11
11
11
11
11
11
11
11
11

1
0
1
1
1
3
2
2
1

3 0 89:79
4 0 88:76
5 0 84:85
6 0 75:85
6 0 75:85
5 0 75:88
7 0 67:97
9 0 49:108
10 0 52:109

Družstvo „B“ v této sezóně posílila Jana Matoušová, která
přestoupila z Hrádku. Týmu může pomoci také hráč áčka
Lukáš Boura, který nahradil letos téměř nehrajícího Martina
Vyskočila. Dostatek kvalitních hráčů a hráček se projevil
umístěním na průběžném prvním místě a nadějí na další postup.
Okresní soutěž I. třídy:
1.
2.

TJ Sokol Mirošov B

7
7
5
4
4
3
2
0
0

33
32
27
24
24
23
19
13
12

Družstvo „C“ je v současné době na důležitém 4. místě. Po
14. kolech totiž dojde k rozdělení soutěže na dvě skupiny po
čtyřech týmech, klíčem bude pořadí v základní skupině. Lepší
čtyřka bude bojovat o postup.
Okresní soutěž II. třídy:

1.
2.

TJ Sokol Těně D

TJ SPARTAK STRAŠICE B

9 7 1 1 0 119:43 24
9 5 2 2 0 89:73 21

TJ Sokol Skomelno C

9 7 1 1 0 105:57 24
9 7 1 1 0 109:53 24

3.

TJ Sokol Osek u Rokycan B

9 4 3 2 0 90:72

20

3.

TJ Baník Kříše A

9 6 0 3 0 104:58 21

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

SK Mostiště 2003
SK Nevid B
TJ Sokol Těně C
TJ Sokol Holoubkov B
TJ Sokol Dobřív
SK Líšná
SK Kornatice B

9
9
9
9
9
9
9

20
20
19
16
14
11
11

4.
5.
6.
7.
8.

TJ Sokol Mirošov C
9 5
TJ MĚSTO ZBIROH B 9 4
TJ SPARTAK STRAŠICE C 9 4
TJ Sokol Osek u Rokycan C 9 1
TJ Sokol Hůrky A
9 0

Leden 2020

4
5
5
2
1
0
0

3
1
1
3
3
2
3

2
3
2
4
5
7
5

0
0
0
0
0
0
0

80:82
94:68
73:71
67:95
69:93
55:107
56:88

1
1
0
0
0

3
4
5
8
9

0
0
0
0
0

104:58
86:76
82:80
35:127
23:139

20
18
17
11
9
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Vánoční turnaj 2019
Na konci roku, konkrétně 28. prosince 2019, uspořádal oddíl stolního
tenisu Sokola Mirošov další ročník Vánočního turnaje, který se těší
v celém našem okrese každoročněvelké oblibě. Také letos si tuto akci
nenechalo ujít celkem 50 hráčů.
V kategorii registrovaných změřilo síly 29 borců. Vítězem se stal
Pavel Říšský z Břas, který ve finále zdolal nezvěstického Václava
Hacha. Z mirošovských si nejlépe vedli Vladimír Lopata a
Marek Vyskočil, kteří se v silné konkurenci probojovali do čtvrtfinále.
V kategorii neregistrovaných se utkalo 21 ryzích amatérů, ovšem mnoho z nich by se neztratilo ani mezi borci, kteří hrají
stolní tenis závodně. Loňské vítězství obhájil Antonín Skála, který udolal ve finále Viktora Uslíbera. Z mirošovských si
nejlépe počínali Radek Forst (3. místo) a Pavel Skala (4. místo).
Turnaj řídil tradiční tandem hráčů „A“ týmu J. Babický a V. Lopata ve spolupráci s Rostislavem Judlem.
Mgr. Josef Babický, Ing. Tomáš Smrček

Rok 2019 v oddílu volejbalu TJ Sokol Mirošov

Jak se již stalo tradicí, v jednom kalendářním roce se překrývá konec jednoho
ročníku a začátek druhého ročníku všech soutěží, kterých se naši sokolové
účastní. V soutěžním ročníku 2018/2019 jsme zapojili naše hráče do krajského
přeboru v soutěži mužů. V soutěži se během sezóny utkali se soupeři
z Plzně, Sokolova, Domažlic a Klatov. V konkurenci těchto klubů si nakonec
díky svým výsledkům zajistili konečné 5. místo s nepatrným odstupem na třetí
pozici. V krajském přeboru se rovněž ukázalo stále vznikající družstvo kadetů.
Naše parta mladých volejbalistů si rovněž na konci ročníku zapsala do svého
sportovního deníčku konečné 5. místo v kraji.
Letní pauzu vyplnil 26. ročník turnaje O Pohár starosty města Mirošova.
Turnaje se zúčastnilo celkem 8 družstev, ve kterých se ukázalo hned několik
hráčů z druhé i první ligy. Triumf si nakonec odvezlo družstvo z Domažlic.
Do sezóny 2019/2020 vstoupilo družstvo mužů s ambicemi poprat se o přednější pozice než v ročníku předešlém. Aktuálně
jim po polovině soutěže patří druhé místo, které je odměnou za dlouhodobou práci a skvělou vizitkou pro celý Mirošov. Družstvo kadetů opět podstupuje boje ve spojené soutěži kadetů a juniorů. Zatím je znát herní posun, na větší posun výsledkový
však družstvo zatím čeká.
Nově se ve spolupráci s místní školou
vytvořilo družstvo starších žáků, které ve své
soutěži zatím sbírá zkušenosti. Chuť a zápal
podpořila podzimní spolupráce mezi všemi
kategoriemi. Volejbalisti vyrazili na pětidenní soustředění do středočeských Dobřichovic.
Tréninkové jednotky, kdy se setkaly generace
mirošovských volejbalistů na palubovce společně, přispěly významně k rozvoji dovedností zejména začínajících hráčů a hráček. Nutno
totiž podotknout, že na naše tréninky docházejí i dívky, které se zapojují do sportovní činnosti v plné míře. Díky těmto aktivitám je, jak
všichni věříme, zajištěna dobrá a dlouholetá
budoucnost klubu.
- Mgr. Martin Hanzelín
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