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Mirošovská škola vzkvétá do krásy
Vážení spoluobčané!
Dovolte mi, abych vás několika málo větami informoval o dění v Základní škole a mateřské škole Mirošov.
Škola byla uzavřena od 4. února a mateřská škola od 5. února. Na chřipkové prázdniny plynule navázaly prázdniny jarní.
Vysoká nemocnost žáků a dětí a prudký nárůst nemocnosti, to jsou dva důvody, kvůli kterým jsme byli donuceni obě budovy
uzavřít. Všichni jistě víte, že přistavujeme křídlo základní školy. Budou zde moderní učebny pracovního vyučování, zeměpisu,
matematiky, jazykové učebny, multimediální učebna a elektro dílna. V současné době probíhá v budově výmalba, následovat
budou podlahářské práce a instalace osvětlení a dalšího zařízení. Na konci května by mělo být hotovo. Pokud vše proběhne
hladce, v červnu slavnostně nový pavilon otevřeme. Chtěl bych touto cestou ocenit spolupráci s městem Mirošov a se zhotovitelem stavby. Po celou dobu výstavby se pravidelně scházíme při kontrolních dnech s projektantem, panem starostou a
zástupci zhotovitele a radíme se o dalším postupu stavby. Zapracováváme postupně některé dílčí změny a úpravy, které ještě
vylepší celkový stav budovy. Osobně jsem velmi rád, že se podařilo prosadit instalaci fotovoltaické elektrárny na střechu školy. V letním období se ve škole potýkáme s vysokými teplotami hlavně v podkroví školy. Proto byly třídy i kanceláře vybaveny
klimatizačními jednotkami. Díky fotovoltaice pokryjeme většinu
nákladů na provoz klimatizace. Podobných chytrých řešení je ve
škole více a já jsem moc rád, že vás všechny mohu pozvat na den
otevřených dveří a na slavnostní otevření školy, které plánujeme
na červen letošního roku. O přesném termínu budete včas informováni.
Ve škole i ve školce řešíme příjemné starosti s rostoucím počtem žáků a dětí v těchto zařízeních. Intenzivně pracujeme na
možnostech řešení vzniklé situace. Je zde i varianta s přístavbou
čtvrté třídy v mateřské škole. Květnový zápis do mateřské školy
napoví, jak moc je situace akutní. Naopak velmi akutní je situace
kolem zahrady v mateřské škole. Ve spolupráci se zřizovatelem
městem Mirošov řešíme opravy prvků na dětském hřišti tak, aby
si děti mohly hrát na plnohodnotném a funkčním hřišti. Velký kus
práce v tomto směru učinila vedoucí učitelka MŠ paní Mgr. Jindřiška Bouchnerová, která vypracovala plán zahrady. V tuto chvíli
jsou plány připraveny k podání žádosti o dotaci z prostředků EU.
Pokud se vše vydaří, bude mít mateřská školka krásnou zahradu
plnou zajímavých rostlin a krásných zákoutí, které budou sloužit
k ponaučení i odpočinku.
Vážení čtenáři, o naší škole i školce bych mohl psát velmi
dlouho. Mohl bych psát o dětech, žácích, o pracovnících, kteří
jim ze sebe dávají to nejlepší. Opravdu by to byl dlouhý článek.
Na závěr mi dovolte, abych všem pracovníkům školy i školky
poděkoval za jejich obětavou každodenní práci. Dále bych chtěl
poděkovat vám všem občanům, kteří se zajímáte o dění ve škole
a školce. Všechno, co děláme, děláme pro naše děti.
Mgr. Rostislav Judl
Mirošovské střípky
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Kontaktní údaje
Starosta města Mirošov
Vlastimil Sýkora
tel.: 371 782 811, 602 107 223
e-mail: starosta@mirosov.cz

I letos v Mirošově pokračuje cyklus přednášek

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
Šárka Krátká
tel.: 601 502 925
e-mail: stavebni.kratka@mirosov.cz
Knihovnice
Eva Rothová, tel.: 371 121 482, 773 278 578
e-mail: knihovna@mirosov.cz
Pečovatelka
Stanislava Komancová, tel.: 724 709 375
Domovník
Jan Tolvaj, tel.: 725 751 844
Anton Radačovský, tel.: 773 822 620
Provozní hodiny MěÚ Mirošov
Pondělí:		
7:00 – 17:00
Úterý:		
7:00 – 15:00
Středa:		
7:00 – 17:00
Čtvrtek:		
7.00 – 14:30
Pátek:		
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
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(červenec, srpen v sobotu zavřeno)

První letošní přednáška posluchače zavedla do Skotska. foto: David Hainall

Společenská komise města Mirošova letos navázala na loňský cyklus přednášek,
který probíhal průběžně během roku. První přednáška letošního roku se uskutečnila
8. 1. 2020 ve výstavní místnosti mirošovské knihovny. Dvě desítky lidí si přišly
poslechnout vyprávění o Skotsku, které jim zprostředkoval cestovatel a fotograf
David Hainall.
Poutavé vyprávění doplnil krásnými fotkami skotské přírody a městeček.
Neopomněl ukázat ani fotky z palírny pravé skotské whiskey. V závěru přednášky následovala diskuze, na které se přítomní aktivně podíleli svými dotazy.
Ing. Stanislava Skočilová

Čtenářský klub v 5. ročníku

Někteří žáci 5. ročníku toto pololetí navštěvovali Čtenářský klub, který se konal
pravidelně každý týden. Tento klub byl financován z fondů EU.
Cílem Čtenářského klubu je rozvíjení vědomého čtenářství, vytváření kladného
vztahu k vlastní četbě a motivace k celoživotnímu vzdělávání. Jeho úkolem je mimo
jiné i vedení žáků k tomu, aby si sami dokázali zvolit knihu dle vlastního zájmu a
zároveň si našli svůj oblíbený literární žánr. Při tom všem je rozvíjena jejich schopnost ztvárnit své literární nápady a myšlenky. Dílna čtení umožňuje žákům nejen
číst knihy dle vlastního výběru, ale rovněž také dle svého individuálního tempa. Na
žáky není kladen žádný časový nátlak, nejsou známkováni ani za čtení, ani za zadaný úkol. Hodnocení probíhá formou diskuze, a to buď ve dvojicích, nebo ve společném kruhu. U žáků, kteří navštěvovali Čtenářský klub, se zlepšila nejen kvalita
čtení, ale došlo i k výraznému posunu v porozumění textu. Žáci dokážou představit
knihu svým spolužákům, jsou schopni
hodnotit jak jednotlivé prezentace, tak
i svoji vlastní práci v klubu. Jelikož je
ve čtenářském klubu rozvíjena nejen
schopnost číst, ale rovněž pracovat
i na svém vlastním autorském textu,
je třeba kladně hodnotit, že žáci jsou
schopni svůj smyšlený příběh převést
do písemné formy. Čtenářský klub
tedy motivuje žáky nejen ke čtení a
k osvojování učiva, ale také rozvíjí jejich tvůrčí schopnosti a představivost.
Pravidelná setkání v rámci Čtenářského klubu rovněž posílila i sociální
vazby žáků, neboť došlo k výraznému
zlepšení jejich vztahů, třída si dokáže
více vzájemně naslouchat. Díky ukázkám textů, které jsou uvedeny u článku, můžete sami posoudit, jak žáci
umí ztvárnit své literární myšlenky.
Mgr. Ilona Hodinová
Mirošovské střípky

více informací najdete na www.mirosov.cz

Lesní den v Mateřské škole Mirošov

Zimní lesní den si užily děti z Mateřské školy v Mirošově. Společně s revírníkem
Ing. Pavlem Šeflem se vydaly do lesa na „Pranty.“ Učily se poznávat zimní přírodu, nacházely stopy lesní zvěře a povídaly si o jejím životě v tomto období. Děti
si rovněž vyzkoušely, jak správně zvěř v zimě přikrmovat a čeho se v lese naopak
vyvarovat. Kromě zvířat děti poznávaly i lesní stromy a plody.
Na závěr proběhla ukázka práce lesnického psa Julči, která zdatně nalezla stopu
lišky a označila štěkotem místo jejího úkrytu. Na příští lesní den, tentokrát už v období jara, se všichni velmi těšíme.
Lesu zdar!
Mgr. Jindřiška Bouchnerová

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
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

Okénko do IV.B

Ve čtvrtek 30. 1. se ve škole rozdávaly výpisy vysvědčení za 1. pololetí školního
roku 2019/2020. Kromě známek si čtvrťáci za svoji snahu a píli odnesli i knihy,
puzzle či jiné dárky. Podle psychologů jsou odměny za vysvědčení správné a
jejich cílem je dítě motivovat.
Pokud není vysvědčení podle představ rodičů, doporučuji rodičům, aby se
o dítě více zajímali, pomáhali mu s učením a podporovali ho. A vždy si musí
uvědomit jeho možnosti.
Do dalšího pololetí přeji dětem hodně úspěchů a rodičům někdy i pevné nervy a dostatek trpělivosti. Pro Vaši informaci jsou odměny nakupovány z třídního
fondu, do kterého na začátku každého školního roku rodiče vkládají předem
domluvenou částku. Ta slouží na nákup odměn pro jejich potomky.
Mgr. Ivana Szobonyová
Únor 2020
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Mirošovští hasiči se i v lednu činili

Hned na Nový rok naše jednotka vyjela k dopravní nehodě osobního automobilu do obce Dobřív. Vozidlo zde narazilo do ostrůvku. Naše jednotka
provedla protipožární opatření, řídila dopravu a odstranila následky dopravní
nehody. Poté se vrátila na základnu. Nehoda se naštěstí obešla bez zranění.
4. ledna naše jednotka vyjela k resuscitaci pacienta do obce Lipnice, protože disponujeme přístrojem AED a jsme zařazeni v programu First responder.
Vyjeli jsme na žádost Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje. Spolu
s námi zde zasahovali letečtí záchranáři z Líní, Zdravotnická záchranná služba Rokycany, Zdravotnická záchranná služba Plzeň-jih, a Hasičský záchranný
sbor Rokycany.
Téhož dne jsme se zúčastnili řádné výroční valné hromady u našich bratrů
ve Skořicích. Asi 30 minut po našem příjezdu ze Skořic vyjela naše jednotka
podruhé, a to s Tatrami Terrno a 815-7 a Mercedes-Benz Sprinter do obce
Hrádek. Zde totiž došlo k požáru stodoly. Při našem příjezdu byla stodola v
plném rozsahu požáru. Požár byl zlikvidován po dvou hodinách jednotkami
dobrovolných hasičů z Mirošova, Hrádku, Dobříva a profesionálních hasičů
ze stanic Rokycany a Plzeň-Slovany.
15. ledna v 8 hodin byl naší jednotce vyhlášen požární poplach na požár
nízké budovy v Mirošově. Jednotka byla při výjezdu vrácena zpět na základnu, protože se jednalo o nahlášené pálení u rodinného domu. Událost bude
zanesena jako planý poplach.
26. ledna jsme se zúčastnili výroční valné hromady u bratrů v Rakové.
Martin Dolák

Informace Městského úřadu Mirošov
Od 1. 2. 2020 jsou opět naplněna všechna pracovní místa na Městském
úřadu Mirošov. Podařilo se nám obsadit již téměř rok volnou pracovní
pozici referenta či referentky územního rozhodování a stavebního úřadu. Výzva na osazení této pozice byla vypsána a zveřejněna na úřední
desce opakovaně v průběhu celého roku 2019. K výzvě vypsané v prosinci roku 2019 se přihlásila bývalá zaměstnankyně oddělní výstavby
paní Šárka Krátká a byla s ní uzavřena pracovní smlouva na dobu neurčitou.
Kancelář nově přijaté referentky oddělení výstavby se nachází
v 1. patře budovy Městského úřadu Mirošov v prostorách zasedací
místnosti.
Od února 2020, po úspěšném složení předepsaných zkoušek, vykonává funkci matrikářky paní Bc. Jana Svobodová. Kancelář matrikářky
se také nachází v 1. patře budovy MěÚ Mirošov.
Ing. Jaroslava Rychlá
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Městská knihovna
Každý měsíc mají čtenáři možnost vybírat si z nových knih. Tento měsíc jsou to například tyto tituly:
Kristin Hannah:
Luca Fulvio: 		
Eoin Dempsey:
Caroline Bernard:
Liane Moriarty:
Douglas Preston:
Sharon Bolton:
Zdeněk Šmída:

Velká samota
Sen, který se naplnil
Růže bílá, černý les
Múza z Vídně
Úplně cizí lidé
Verše pro mrtvé
Rakvář
Tajemství šumavské hranice

Vladimír Šindelář:
Tomáš Makaj:		
Roman Vaněk:		
Zdeněk Pohlreich:
Elli Radinger:		
Jindřich Balík:		
Láďa Hruška:		

Kriminální příběhy ze staré Šumavy
Tajemství řeky Klabavy
Sladké poklady
Taková normální kuchařka
Vlčí mluva pro pejskaře
Jak šli zajíci do školy
Průšvihy drzého záškoláka

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

Program kulturních akcí
7. března – MDŽ (Pivnice Na Zastávce)
14. března – Dětský maškarní bál (Sokolovna)
19. března – Přednáška Gruzie vytesaná do skály (přízemí knihovny)
19. března – 3. dubna – Vítání jara - výstava dětských obrázků (přízemí knihovny)
27. března – Otevírání zahrady MŠ (Mateřská škola)
27. března – Noc s Andersenem (Knihovna)

ZÁKLADNÍŠKOLAMI
ROŠOV
A

KNIHOVNA MĚSTA MIROŠOV
VÁS ZVOU NA VÝSTAVU OBRAZŮ ŽÁKŮ 4. – 9. TŘÍD
S NÁZVEM

VÍTÁNÍ JARA
Zaháj
enívý
s
t
avyje ve čtvrtek 19. 3. 2020 od 17:00 hod.
v přízemí Městské knihovny Mirošov.
Výstava bude přístupná v době provozu knihovny do 3. 4. 2020.

Únor 2020
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INFORMACE ORGÁNŮ MĚSTA MIROŠOV
Usnesení Rady města Mirošov ze dne 6. ledna 2020
Rada města schvaluje:
1.
Poskytnutí příspěvku ZŠ a MŠ Mirošov na I. čtvrtletí roku 2020 v celkové výši 800.000 Kč.
2.
Podpis smlouvy o zřízení služebnosti mezi městem Mirošov a společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská
2681/6, Praha, zastoupená společností SUPTel a.s., Hřbitovní 1322/15, Plzeň týkající se umístění a provozování komunikační
ho vedení a zařízení ve prospěch společnosti CETIN na pozemcích p.p.č. 1689/2 a 2389 v k.ú. Mirošov.
3.
Podpis smlouvy o zřízení věcného břemene-služebnosti IZ-12-0000439/VB/001 Mirošov, RO, Zastávecká, E61, 			
VNN mezi městem mezi městem Mirošov a společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín zastoupená společností
SUPTel a.s., Hřbitovní 15, Plzeň.
4.
Podpis pojistné smlouvy č. 8603267003 mezi městem Mirošov a společností Kooperativa pojišťovna, a.s., Pobřežní 665/21,
Praha.
5.
Zadání zakázky na dodávku ICT zařízení pro ZŠ Mirošov společnosti ARENIS s.r.o., Tyršova 158, Spálené Poříčí a podpis
kupní smlouvy zadavatelem.
6.
Řád veřejného pohřebiště města Mirošov.
7.
Podpis Dodatku č. 2 ke smlouvě č. 126/2007 uzavřené městem Mirošov a společností AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.,
Pražská 1321/38a, Praha.
8.
Zajištění svozu potravinářských olejů a tuků vč. pronájmu sběrné nádoby společností AVE CZ odpadové hospodář ství s.r.o. za
nabídnutých podmínek.
Rada města souhlasí:
1.
S pronájmem sokolovny dne 11. 1. 2020 pro konání koncertu skupiny SIFON za podmínek stejných jako v roce 2019.
Rada města předkládá zastupitelstvu:
1.
Prodej pozemků p.p.č. 94/37, 607/12, 1910/24 a 2417/5 v k.ú. Mirošov.
2.
Směna pozemků p.p.č. 607/5 díl „b“ o výměře 1.186 m² a pozemku p.p.č. 607/6 díl „a“ o výměře 845 m² oba v k.ú. Mirošov.
3.
Pojištění funkce zastupitele.
4.
Novela NV č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev ÚSC.
5.
Odkup pozemku p.p.č. 649/20 v k.ú. Mirošov do vlastnictví města Mirošov.
Rada města stanovuje:
1.
Nové ceny za knihy a DVD: Velká kniha o městě Mirošově za 50 Kč vč. DPH, Pohádky z mirošovské zahrádky za 50 Kč vč.
DPH, Minulostí Mirošovska – Jaroslav Falc za 20 Kč a DVD – Mirošovsko 2007 za 20 Kč.
Rada města odkládá:
1.
Rozhodnutí o přidělení služebního bytu v ZŠ Mirošov.
Usnesení Rady města Mirošov ze dne 20. ledna 2020
Rada města schvaluje:
1.
Podání žádosti o dotaci z programu MMR Podpora obnovy a rozvoje venkova na univerzální hřiště u sokolovny.
2.
Podání žádosti o dotaci na „Projekt přírodní zahrady mateřské školy Mirošov“.
3.
Podání žádosti o dotaci na sochu Piety z programu Plzeňského kraje v oblasti památkové péče pro rok 2020.
4.
Podpis příkazní smlouvy mezi městem Mirošov a společností DOMOZA projekt s.r.o., Teslova 1202/3, Plzeň týkající se
činností spojených s podáním žádosti o dotaci na akci úprava zahrady mateřské školy.
5.
Podpis smlouvy mezi městem Mirošov a Léčebnou TRN Janov, U Léčebny 500, Mirošov o praní prádla.
6.
Zavedení dovážky obědů pro občany města Mirošov.
7.
Poskytnutí finančního daru za celoroční organizaci týkající se aktivit a provozování areálu sokolovny.
8.
Podpis smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby č. IZ-12-0000798/VB/01 Mirošov,
RO, náměstí Míru, čp.55, kNN mezi městem Mirošov a společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín zastoupené
společností SUPTel, a.s., Hřbitovní 1322/15, Plzeň.
9.
Podpis smlouvy o bezúplatném převodu majetku mezi městem Mirošov a ČR – Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje.
10.
Podpis smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem Mirošov a společností GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Ústí nad
Labem zastoupené společností GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, Brno.
11.
Prominutí pohledávky organizaci Český svaz ochránců přírody, z.o. Rokycany ve výši 10.000 Kč, organizaci Svaz tělesně po
stižených Rokycany ve výši 2.000 Kč, organizaci Svaz tělesně postižených v ČR z.s., místní organizace 1 Rokycany ve výši
2.000 Kč a organizaci Sportovně střelecký klub Mirošov ve výši 9.000 Kč.
12.
Podpis smlouvy o bezúplatném převodu pozemků p.p.č.: 645/2, 645/3, 1707/1 a 1717/3 v k.ú. Mirošov mezi městem Mirošov
a ČR – Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Praha.
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Rada města souhlasí:
1.
Se zakoupením nové kopírky pro potřeby ZŠ Mirošov za cenu cca 35-40 tisíc Kč.
2.
S pronájmem sokolovny pro konání hudební produkce skupiny Extraband dne 15. 2. 2020 za cenu 2.500 Kč.
3.
S výměnou radiátorů v tělocvičně ZŠ Mirošov (pavilon).
Rada města předkládá zastupitelstvu:
1.
Registrace akce „Přístavba učebnového pavilonu ZŠ Mirošov“ a rozhodnutí o poskytnutí dotace.
2.
Bezpečnostní situace ve městě Mirošov za rok 2019.

Leden v oddíle volejbalu
V lednu se naši zástupci v krajském přeboru mužů představili pouze na domácích zápasech proti Klatovům. Domácí,
kteří museli nastoupit ze zdravotních důvodů bez dvou hráčů základní sestavy, se nedokázali dobře vyrovnat s touto
citelnou ztrátou, a i přes velkou snahu a odhodlání si připsali
jen jeden bod po výsledcích 1:3 a 2:3. V tabulce jim tak
v současné době patří až 5. místo s minimálním odstupem
od druhého místa, které tímto dvojzápasem ztratili.
V únoru se představí nejprve v Sokolově a poté přivítají
29. 2. doma soupeře z Domažlic. Všichni jste vřele zváni na
tyto zápasy, které proběhnou od 10 a od 14 hodin v místní
sokolovně.
Družstvo kadetů absolvovalo 2.2. turnaj v Plzni a nakonec odjelo se čtvrtým místem. V soutěži tak zatím figurují
mladí volejbalisté na 5. pozici. Nové družstvo
starších žáků, které je složené plně ze žáků naší
školy, a to jak chlapců, tak dívek, sehrálo svůj
domácí turnaj na konci ledna. Nejmladší volejbalisté z Mirošova zatím jen sbírají zkušenosti, a
tak se soupeři neuhráli ani set. Děkujeme všem
za podporu a přízeň. Držte nám palce a snad tedy
se všemi brzy na viděnou pod vysokou sítí.
Mgr. Martin Hanzelín
Únor 2020
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Stručné informace z kanceláře MAS Aktivios, z.s.
Vážení a milí,
letos již třetím rokem běží náš klíčový projekt „Příměstské tábory na území MAS Aktivios“ reg. č.CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009350,
který byl podpořen v rámci v rámci Operačního programu Zaměstnanost výzvy „Výzva MAS Aktivios – podpora prorodinných
opatření - I .“ Projekt pomáhá především pracujícím rodičům zajistit jim v době školních prázdnin péči o jejich děti. Jednou z možností
jsou právě příměstské tábory, které na rozdíl od pobytových, umožňují každodenní kontakt s dítětem a mnohdy nejsou ani tak finančně
náročné. V loňském roce jsme uspořádali v devíti lokalitách v osmi obcích celkem 16 pětidenních běhů, kterých se zúčastnilo celkem
285 dětí od 4-15 let. A protože ohlas ze strany rodičů je víc než pozitivní, připravujeme i pro letošní rok opět pestrou nabídku po celém
našem území, aby si rodiče mohli zvolit nejen dle svých možností, ale i dle zájmu svého dítěte. Pro vaši představu zatím připravujeme:
Blovice

Týden s koňmi
Týden s koňmi

13.7. - 17.7. 2020 a 24.8. - 28.8. 2020 (pro pokročilé)
3.8. - 7.8. 2020 ( pro začátečníky i pokročilé)

Kornatice

Turistika

27.7. - 31.7. 2020

Mirošov

Turistika

20.7. - 24.7. 2020

Nebílovy, Prusiny

Tajemný svět přírody

13.7. - 17.7. 2020 a 17.8. - 21.8. 2020

Nezdice

Člověk a příroda

10.8. - 14.8. 2020

Přeštice

Cestujeme po filmovém světě

13.7. - 17.7. 2020

Přeštice

Pohybem ku zdraví

Přeštice

Tykejme si s Angličtinou

10.8. - 14.8. 2020

Přeštice

Animační soustředění

17.8. - 21.8. 2020

Přeštice

Letopisy Narnie: Princ Kaspian

27.7. - 31.7. 2020

Seč

Z pohádky do pohádky

Žákava

Kouzlo keramiky

3.8. - 7.8. 2020

3.8 -

7.8. 2020

27.7. - 31.7. 2020

Milí rodiče, těšíme se na vaše ratolesti, sledujte prosím naše webové stránky https://www.mas-aktivios.cz/primestske-tabory/2020/,
nejpozději do konce února zde naleznete všechny podrobné informace o jednotlivých táborech včetně kontaktů, přihlášek a dalších
nezbytných potvrzeních. Do té doby změna termínu vyhrazena. Děkujeme za pochopení.
Vyhlašujeme
Jak uvádíme v našem posledním Zpravodaji 2/2019, budeme v únoru, resp. 15.2.2020 vyhlašovat další dvě výzvy z Integrovaného regionálního operačního programu a to na:
Zvyšování bezpečnosti a enviromentální šetrnosti dopravy s alokací 6 947 368, 50 Kč a na opatření Infrastruktura pro sociální
služby s alokací 10 526 316 Kč. Výzva na Zvyšování bezpečnosti a enviromentální šetrnosti dopravy bude otevřená až do 31.8.2020,
výzva na Infrastruktura pro sociální služby bude otevřená jen do 31.5.2020 do 12 hod. Pozor, schválené projekty musí být dokončeny
do 30.6.2023.
Oprávněnými žadateli pro obě výzvy jsou obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, organizace
zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí u výzvy na sociální infrastrukturu mohou být ještě dalšími žadateli nestátní neziskové organizace, církve a církevní organizace. Všechny další podrobné informace naleznete na našich webových stránkách https://www.
mas-aktivios.cz/dotace-pro-vas/aktualni-vyzvy-mas/.
V průběhu března 2020 budeme dále vyhlašovat v pořadí již třetí výzvu z Programu rozvoje venkova a to na následující čtyři opatření :
F2 – Obnova a zachování krajinného rázu – předpokládaná alokace 2 mil. Kč
F5- Uvádění zemědělských produktů na trh – předpokládaná alokace 1,1 mil. Kč
F6 – Podpora nezemědělských podnikatelů – předpokládaná alokace 2 mil. Kč
F7 – Podpora lesnických podnikatelů - předpokládaná alokace 1,7 mil. Kč
Předpokládaná registrace projektů na RO SZIF je 30.6.2020. Veškeré informace o výzvě na https://www.mas-aktivios.cz/dotace-pro-vas/aktualni-vyzvy-mas/.

Za podpory Plzeňského kraje vyhlašuje MAS Aktivios,z.s. další ročník na podporu spolkové činnosti Grant ProSpolky. Podmínky výzvy a další podrobné informace naleznete v našem Zpravodaji na https://www.mas-aktivios.cz/dotace-pro-vas/pro-spolky/prospolky-2020/. Žádost lze podat
nejpozději do 31.3.2020 do 14 hod a to buď osobně nebo poštou na adresu MAS Aktivios, z.s., Nezdice 46, 334 01 Přeštice nebo i e-mailem na
info@mas-aktivios.cz .

Za celou kancelář MAS Aktivios, z.s. v Nezdicích se na spolupráci s vámi i v roce 2020 těší Ing. Hana Bouchnerová, vedoucí zaměstnanec
pro realizaci SCLLD a koordinátor projektu realizace Příměstských táborů na území MAS Aktivios
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