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Slovo starosty města
Vážení spoluobčané,
před měsícem jsem se
chystal napsat krátký článek do únorových střípků o
přístavbě mirošovské školy, jenže jsem onemocněl
a nestihl termín uzávěrky
příspěvků. Článek na toto
téma napsal ředitel školy Mgr. Rostislav Judl
a jsem rád, že připomněl tuto zásadní investici města ještě před dokončením stavby. Věřte
mi, že se po uvedení stavby do provozu, tj. od
zahájení školního roku 2020/2021, máme na
co těšit. Škola bude plně funkční a moderní s
rozsáhlým vybavením odborných učeben.
Určitě dáme možnost veřejnosti si prostory
školy prohlédnout a termín „otevřených dveří“ pro všechny zájemce bude včas zveřejněn.
S mým týdenním poleháváním a léčením
jsem si rovněž uvědomil, jak moc je důležité
zdraví pro osobní, ale i pracovní život. Nyní
žijeme ve strachu z „čínského viru“, o kterém slyšíme nebo čteme každý den z médií.
Doufám jen, že nás neovlivní možná panika
z onemocnění.
Moc bych si to přál! Je třeba plnit doporučení odborníků, kteří mají více informací o
vlivu nemoci na naše zdraví a vlastně i život.
Jinak si myslím, že z nelékařského hlediska
ovlivňuje naší českou společnost jakýsi „čínský virus“ již dávno. Ovšem to je jiné téma.
Přeji nám všem, aby od nás jaro odehnalo
všechny viry a slunce i teplo přineslo na naše
tváře úsměv a radost bez strachu a smutku.
Vlastimil Sýkora

Mirošovské střípky

Mirošovští mladí ochránci přírody v zimě mysleli na ptactvo
V měsíci hladu, jak únor nazývali indiáni, jsme měli napilno. 8. 2. 2020 jsme
v klubovně montovaly ptačí budky (sýkorníky) a za 14 dní jsme je věšeli ve
Zlamnoze. Celkem se nám podařilo vyvěsit 13 budek hlavně pro sýkorky
a jednu pro rehka zahradního. Výpravy se zúčastnilo celkem 22 dětí a dva
vedoucí. Na konci akce nám zbyla hodinka času, kterou jsme zaplnili hraním
her. Příští výpravu plánujeme v měsíci vran (březen), kdy budeme odlévat
stopy zvěře.
Ladislav Stehno

MOP Ledňáček Mirošov

Schůzky pro mladé ochránce přírody probíhají každý pátek, oddíl existuje už 29 let. Na schůzkách hrajeme hry, děti naučíme vázat uzle, pracovat
se dřevem, chránit přírodu a spoustu dalších užitečných dovedností. Každý
měsíc pořádáme pro děti jednodenní nebo vícedenní výpravy a každoročně
čtrnáctidenní tábor s celotáborovou hrou.
Eliška Hrabáková

Vzhledem k aktuální situaci kolem koronaviru je možné, že se některé akce avizované v tomto vydání Mirošovských střípků nebudou konat.

1

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

Ze života našich „velkých“ roztleskávaček

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

Roztleskávačky modrý tým

„Nové pompony!“, ozývalo se ze všech koutů malé tělocvičny školního pavilonu.
Máme jeden z pravidelných úterních tréninků, ale tento týden jsme začaly poněkud
jinak. Jindřiška přitáhla obří krabici, kde měla úhledně naskládané krásné stříbrné
pompony zakoupené ve druhé etapě hned po modrých, které byly v krabici vedle.
Spolu se sukýnkami už to začíná vypadat pěkně jednotně. Holky se nahrnuly kolem
krabic a bylo vidět, jak jsou nedočkavé, aby si nové pompony vyzkoušely. S Jindřiškou jsme je nejdřív poučily, jak s nimi zacházet a pak pomáhaly s chytáním. Nemyslete si, takový profesionální pompon má uprostřed tyčku, za kterou se chytá, ale ta
se hledá velice nesnadně. Nakonec se nám to zdárně povedlo. Pompony jsme hned
vyzkoušely při procházení „staré sestavy“, kterou jsme mírně obměnily. Podívejte se
na snímky sami, jak to vypadalo.
Ing. Stanislava Skočilová a Mgr. Jindřiška Bouchnerová

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

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)

Sezónní přezouvání na objednávku tel.
602 347 815
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Roztleskávačky červený tým

V mirošovské knihovně se mluvilo o zelených potravinách.
Tématem únorové přednášky, kterou pořádalo město Mirošov – společenská komise,
byly zelené potraviny a jejich přínos pro zdraví. Přednáška se uskutečnila ve čtvrtek
20. 2. 2020 ve výstavní místnosti mirošovské knihovny.
Tentokrát byly přednášející dvě dámy, Mgr. Jana Audesová a Mgr. Petra Růžičková, které přítomným vysvětlily zdravotní přínos zelených potravin. Mluvily zejména
o mladém ječmenu a japonské sladkovodní řase Chlorella, které obsahují řadu vitamínů, minerálů a enzymů. Prezentaci obě doplnily vlastními zkušenostmi se zelenou
stravou. Součástí přednášky byla i ochutnávka jídel, která obsahovala obě zmíněné
potraviny – řasu Chlorella a mladý ječmen. Návštěvníci si pochutnali na různých
druzích pomazánek nebo na těstovinách s bazalkovým pestem
a příměsí Chlorelly. K pití byla
připraven nápoj z vody a mladého ječmene. Během ochutnávky se probíraly různé dotazy
přítomných, které přednášející
dámy ochotně zodpovídaly.
Ing. Stanislava Skočilová
Mirošovské střípky

více informací najdete na www.mirosov.cz

Děti hurááá, konečně sníh

Poslední a zároveň první větší sněhovou nadílku si užívaly děti z mateřské školy
v posledních únorových dnech. Nadšeně stavěly sněhuláky, koulovaly se a běhaly
ve sněhu na školní zahradě. Takto symbolicky jsme se spolu se „školkovými sněhuláky“ rozloučili s letošní zimou.
V únoru jsme rovněž pořádali tradiční Masopustní rej s ochutnávkou pravých masopustních pochoutek. Takto to dětem slušelo. (viz. Foto)
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
Sběrný dvůr odpadů Mirošov
Bc. Jakub Lev, tel.: 377 237 364
Provozní doba:
Středa:
15:00 – 17:00
Sobota:
9:00 – 11:00

Březen 2020
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Městská knihovna
Každý měsíc mají čtenáři možnost vybírat si z nových knih. Tento měsíc jsou to například tyto tituly:
Jana Poncarová:
Eugenie
Jennifer Probst:
Miluj mě kdekoli
Danielle Steel:
V pravý čas
Sandra Brown:
Zuřivost
Mary Higggins-Clark: Na jedné lodi
Nora Roberts:
Spodní proudy
Diana Gabaldon:
Paměť kostí
Halina Pawlowská: Takhle jsem si to teda nepředstavovala

Debbie Rix: 		
Vlastimil Vondruška:
Stanislav Češka:
James Patterson:
František Kostelka:
Tim Weaver: 		
Jan Mikolášek:
František Šesták:

Fotografie
Mstitel z Jenštejna
Případ uprchlého biskupa
Na tenkém ledě
Ve stínu magie
Není cesty zpět
Paměti přírodního léčitele
Od Baltu k Jadranu

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

Včelaři rokovali
V neděli 9. února 2020 se v dobřívské restauraci Hamrovka sešli včelaři základní organizace ČSV, z.s. Mirošov. Ta zahrnuje
oblasti Mirošov, Dobřív, Skořice a Kornatice. Především byl zhodnocen minulý včelařský rok, mluvilo se o výsledku léčby a
prevenci včelích nemocí i možnostech, jak v ní pokračovat. Včelaři nezapomněli popřát ani jubilantům.
Předseda ve zprávě za uplynulé období poděkoval starostům města Mirošov a obce Dobřív a jejich úřadům za finanční
pomoc z rozpočtu obce pro léčbu a ozdravení genetiky včel. Schůze byla hojně navštívena a členové odevzdali med z úlů na
posouzení veterinární správy. Všichni včelaři byli seznámeni s negativním výsledkem bakteriologického vyšetření na mor
včelího plodu. Tato akce byla z podnětu Plzeňského úřadu pro celý Plzeňský kraj pro organizované i neorganizované včelaře.
Přítomen výroční schůze jako host byl starosta obce Dobřív pan Ondřejíček, zástupce republikového svazu včelařů př. Pavel
Kořen a jednatel okresní organizace včelařů př. Jiří Petříček.
Základní organizace má 42 členů hospodařících s 322 včelstvy. Věkový průměr činí 59 let. Byli bychom rádi, aby tento koníček chytil více mladých, vždyť včelaření tvoří nenahraditelnou činnost v zemědělském a ekologickém hospodářství země.
František Cipra

Program kulturních akcí
16. dubna – Přednáška – Osobní styl a image (přízemí knihovny)
22. - 24. dubna – Animační workshop pro žáky ZŠ (přízemí knihovny)
30. dubna – Pálení čarodějnic (u sokolovny)
1. - 3. května – Pouť (centrum města)

Akce se konají pouze v případě zrušení opatření souvisejících s epidemií koronaviru. Sledujte proto aktuální zpravodajství na internetových stránkách nebo
facebooku města či v obecním rozhlase.

INFORMACE PRO OBČANY
Svoz bioodpadu v roce 2020 bude probíhat v pátek, sudé týdny.

První svoz proběhne 3. 4. 2020.
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Informace z fotbalového klubu FC Mirošov
Všechna družstva fotbalového klubu FC Mirošov se připravují a těší na první jarní zápasy.
V tomto vydání střípků se chci věnovat družstvům mladších i starších přípravek. Tato
dvě družstva se pravidelně zúčastňují turnajů organizovaných Okresním fotbalovým svazem
v Rokycanech, která se konají vždy na hřišti některého z účastníků jednotlivých turnajů. Pravidelně také trénují, a tím se učí fotbalovým dovednostem v kolektivu ostatních dětí i pravidlům
fotbalu. Přes zimní období chodily děti do tělocvičny, ale od počátku měsíce března jsou již na
travnaté ploše mirošovského hřiště. Tréninky se konají vždy každý čtvrtek od 17 hodin. Každý
zájemce o tuto krásnou hru ve věku od 4 let je vítán. Ano, i v Mirošově se pracuje s dětmi, které
svým věkem patří do družstva „předpřípravky“.
Takže rodiče, pokud máte zájem, aby Vaše děti sportovaly, můžete v uvedeném termínu
přijít na hřiště a domluvit si přímo s trenéry všechny náležitosti nebo se můžete mimo tento
termín ozvat telefonicky zástupci klubu Ing. Tomáši Beránkovi – mob.: 604 846 423, který
Vám sdělí potřebné informace.
Vlastimil Sýkora

Volejbal se opět dotáhl na přední pozice
Na konci února se v naší sokolovně uskutečnilo dvojutkání v krajském přeboru volejbalu mužů, kde startuje naše družstvo.
Soupeř byl tentokrát z těch silnějších, neboť se jednalo o zálohu druholigového družstva z Domažlic. Spousta hráčů soupeře tak dobře zná druhou ligu. I tak se naši sportovci nezalekli svého
soupeře a od prvních okamžiků dávali jasně najevo, že body mají tentokrát zůstat v našem městě. V prvním zápase se tak po třech vyrovnaných koncovkách vždy radovali domácí.
Druhý zápas začal o dost vlažněji a po vyrovnaném průběhu setu se
radoval prvně soupeř. Naštěstí to byla radost z tohoto zápasu poslední.
Domácí volejbalisté opět zařadili vyšší výkonnostní stupeň a po zlepšeném výkonu si připsali z dvojutkání plných 6 bodů po výsledcích
3:0 a 3:1.
V březnu je čeká ještě trojice soupeřů a posun na třetí či případně
druhé místo je reálný. Tím se jen podtrhuje dlouhodobý vzestup sportu
v našem městě. Sportu Zdar.
Mgr. Martin Hanzelín

Březen 2020
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KORNATICE
Slovo starosty Kornatic
Vážení spoluobčané,
dostávají se Vám do ruky nové stránky Mirošovských střípků. Tyto stránky budou vycházet každý měsíc, ale naše obec zde
bude mít dvojstránku jednou za tři měsíce. Mirošovské střípky budou zcela zdarma k dostání na obecním úřadě, v krámku a
hospůdce. Jistě se všichni těšíme na jaro, které již klepe na dveře. Máme za sebou masopust, při kterém nám přálo počasí, a
tak se nám rozloučení se zimou vydařilo. Letos se sešlo rekordních 83 masek. S hudbou a koňským povozem jsme průvodem
vsí a tancovačkou na sále se skupinou TO-JA masopust oslavili. 22. ledna proběhlo 1. čtení z obecní kroniky a promítání
historických fotek. Původně naplánováno po dobu jedné hodiny se pro zájem a diskusi protáhlo na hodiny dvě. Již plánujeme
druhé čtení. Datum bude upřesněno. Na březnovém
zastupitelstvu obce budeme rozhodovat, zda podáme
přihlášku do soutěže VESNICE ROKU 2020. Naše
obec se od roku 2000 přihlašuje pravidelně po pěti
letech. Do soutěže se mohou přihlásit obce a města
do 7000 obyvatel.
Rok 2000 – 2. místo
Rok 2005 – bez ceny
Rok 2010 – cena NADĚJE PRO ŽIVÝ VENKOV
Rok 2015 – vítězství v Plzeňském kraji - získali jsme
ZLATOU STUHU a účast v celostátním kole
v Luhačovicích.

Věřím, že i letos přihlášku do této soutěže podáme.
Jindřich Šustr

Slovo kronikářky
Milí čtenáři Mirošovských střípků, chtěla bych Vás informovat o soutěži kronikářů. Ve čtvrtek 28. listopadu 2019 se v
Měšťanské besedě v Plzni uskutečnilo slavnostní vyhlášení výsledků kronikářské soutěže, kterou pořádá jednou za čtyři roky
Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Plzeňského kraje. Celkem se přihlásilo 30 soutěžících, kteří byli rozděleni do
tří kategorií: ručně psané kroniky obcí do 500 obyvatel, ručně psané kroniky nad 500 obyvatel a kroniky vedené elektronicky
bez ohledu na počet obyvatel. Práci kronikářů hodnotila odborná porota. Mezi hlavní kritéria hodnocení patřila obsahová a
stylistická úroveň, kvalita dokumentace dění v obci, struktura kroniky, kvalita příloh ke kronice, grafická úroveň, soulad se
zákonem o kronikách obcí.
V soutěži Kornatice skončily na 3. místě. Komise se shodla, že toto umístění bylo uděleno za obsahovou, podrobnou úroveň kroniky, práci s pamětníky a pěknou dokumentaci ke kronice.
Soutěž byla velice vyrovnaná a porota se rozhodla udělit i čestná uznání.
Vítězové v jednotlivých kategoriích:
Ručně psané kroniky do 500 obyvatel
1. místo obec Štichov
2. místo společně obce Lhůta a Rochlov
3. místo obec KORNATICE

Ručně psané kroniky nad 500 obyvatel
1. místo nebylo uděleno
2. místo obec Dnešice
3. místo společně městys Koloveč a obec Břasy

Kroniky vedené elektronicky bez ohledu na
počet obyvatel
1. místo město Starý Plzenec
2. místo město Kašperské Hory
3. místo obec Kyšice.

Obec Kornatice dosáhla opět úspěchu, neboť v roce 2015 se v soutěži O nejlepší kroniku Plzeňského kraje umístila též na 3.
místě. Ocenění si převzali Mgr. Ivana Szobonyová, kronikářka obce, a pan Jindřich Šustr, starosta obce.
Nový zákon o obecních kronikách platí od roku 2006, kdy má každé město i každá obec povinnost vést kroniku. Toto
pravidlo platilo i dávno před úpravou, povinnost vedení kroniky se datuje od roku 1920. V Kornaticích se kronika píše od r.
1921, kdy byl starostou pan Alois Šustr. Prvním kronikářem se usnesením obecního zastupitelstva dne 28. 8. 1921 stal pan
Josef Herejk, krejčí v Kornaticích.. Této funkce se ujal 16. 9. 1921 a pokračoval až do roku 1969.
Kroniky obce jsou dostupné na OÚ Kornatice, ve Státním okresním archivu Rokycany a na www.portafontium.cz.
Mgr. Ivana Szobonyová
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Vycházka, nová technika i bál – to byl začátek roku kornatických hasičů
Milí čtenáři Mirošovského zpravodaje,
letos se poprvé připomínáme stručným zpravodajstvím z činnosti kornatických hasičů.
Začali jsme hned 1. ledna, kdy jsme uspořádali novoroční vycházku nově vzniklou ovocnou alejí na Ořechovnu.Užít si
čerstvého vzdoušku po předešlé noci, opékání špekáčků a ochutnání svařeného vína si první den v roce nenechalo ujít na 70
spoluobčanů. Počasí se vydařilo a příjemně strávené odpoledne jsme si vesele užili.
Velmi důležitou událostí bylo konání řádné valné hromady našeho sboru. Stalo se tak 18. ledna a přítomno bylo 25 členů a
13 hostů. Zahájení se ujal starosta sboru F. Šilhánek. Následovalo hodnocení činnosti v uplynulém roce 2019 a po pětiletém
období se volil nový výbor SDH. Bylo přijato 6 nových členů a v zárodku je také složení nového soutěžního družstva žen. Po
ukončení valné hromady se podávala chutná večeře a následovala volná zábava s hudbou. Během měsíce ledna a února se členové výjezdové jednotky starali o svěřenou techniku, aby v případě potřeby mohla být nasazena při pomoci spoluobčanům.
Z prostředků obce byla pořízena nová elektrocentrála, motorová řetězová pila a veškeré vybavení potřebné pro jejich obsluhu. Elektrocentrála je primárně určena k obnově dodávky elektrické energie při mimořádných událostech, aby byla zajištěna
dodávka vody do vodovodního řádu. Členové jednotky byli seznámeni a proškoleni s jejím užíváním a nyní už může být
nasazena v případě potřeby. Motorová pila, která bude také sloužit při mimořádných událostech, ještě na své zařazení čeká.
V těchto dnech probíhá školení našich členů na týdenním kurzu u Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje .Také byly
pořízeny nové zásahové přilby značky Dräger v počtu 5 kusů.
Poslední den v únoru jsme pořádali hasičský bál, který si přišlo užít na 120 tance chtivých sousedů.Vzorem jim určitě bylo
předtančení dívčí skupiny SHAHINEZ a k veselé náladě přispělo i losování bohaté tomboly. Po celý večer hrála hudební
skupina Bílá pěna. Pro začátek je to vše, tak zase příště.
Jaroslav Koc

Stolní tenisté mají po sezóně
Už před posledním kolem měly Kornatice A jistotu záchrany okresního přeboru i pro další ročník. Devětadvacet bodů za tři
výhry, pět remíz a deset porážek nakonec stačilo na osmé místo mezi deseti účastníky. Většinu sezóny se tým potýkal se zraněním nebo nemocí členů základní sestavy, udržení je tak asi nutné brát jako úspěch.
Rezervě se bohužel po loňském postupu nepodařilo udržet okresní soutěž I. třídy. Naši zástupci získali 27 bodů za jedno
vítězství, sedm remíz a deset porážek a záchrana jim unikla o jediný bod. Lze ale předpokládat, že v příští sezóně opět zabojují o postup do druhé nejvyšší soutěže na Rokycansku.
Michal Šustr

Míčový sedmiboj dvojic (sobota 27.6.)
Už tradiční akcí zahajující sportovní léto v Kornaticích je Míčový sedmiboj dvojic, jehož konání v tomto roce připadá na 27.
června. Účastníci bojují v tenisu, nohejbalu, volejbalu, stolním tenisu (vše čtyřhra), kopané, házené a košíkové (střelba na
branku/koš). První ročník jsme pořádali už v roce 2003, půjde tedy už o 17. pokračování oblíbené akce.
Srdečně zveme všechny zájemce o míčové sporty a pohyb obecně. Prezentace je možná na místě od osmi hodin do 8:20.
Startovné činí 200,- Kč za dvojici, občerstvení je zajištěno po celý den. Pro nejlepší páry jsou připraveny věcné ceny a putovní pohár.
Michal Šustr
Kulturní a sportovní program březen – červen 2020 - (informace na www.kornatice.cz)
Srdečně zvou - Obec Kornatice a obecní spolky

4. 4. Velikonoční jarmark s tradičním pohoštěním 			
stodola 		
4. 4. Velikonoční dílna 						
KD 		
9.-13. 4. Velikonoce – křístání a pomlázka po vsi 			
obec 		
12. 4. Turnaj Nýmandů - Memoriál P. Šilhánka - stolní tenis
KD 		
30. 4. Stavění májky, táborový oheň 				
před KD
30. 4. XVI. Slet čarodějnic před 					
KD 		
23. 5. Turistický výlet 						
SDH 		
30. 5. Dětský den před 						
KD 		
6. 6. Pouťové posezení – s hudbou 				
u KD 		
21. 6. Extra Band revival – přírodní parket 					
27. 6. Míčový sedmiboj dvojic (XXI. ročník) – o putovní pohár hřiště 		

Klub Aktivních žen
Dětský klub
OÚ Kornatice
Sdružení pro Kornatice
SDH Kornatice
Klub Aktivních žen
Kornatice
SDH + Dětský klub
OÚ Kornatice
Hostinec U Lípy
SK Kornatice

- volejbal, nohejbal, tenis, stolní tenis, basketbal, fotbal, házená

Akce se konají pouze v případě zrušení opatření souvisejících s epidemií koronaviru.
Březen 2020
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INFORMACE ORGÁNŮ MĚSTA MIROŠOV
Usnesení Rady města Mirošov ze dne 10. února 2020
Rada města schvaluje:
1.
Pronájem služebního bytu v ZŠ Mirošov na dobu určitou do 30. 06. 2020
2.
Podání žádosti o dotaci z programu MMR Podpora obnovy a rozvoje venkova na akci: „Výstavba víceúčelového hřiště pro ZŠ Mirošov“
3.
Podpis smlouvy č. IV-12-0013070/VB/01 Mirošov, RO, p.č. 2096/1, kNN o zřízení věcného břemene mezi městem Mirošov a společností ČEZ Distribuce, a.s.,
Teplická 874/8, Děčín, zastoupené společností ELEKTRO ELAP SLS s.r.o.
4.
Ing. Václava Damaška a Magdalenu Damaškovou, Vilová 85, Zdiby k podání žádosti o dotaci na akci: „Výstavba víceúčelového hřiště pro ZŠ Mirošov“ a 		
podpis smlouvy o zajištění zpracování a podání žádosti o dotaci
5.
Znění formuláře žádosti o pronájem sokolovny
6.
Pronájem sokolovny pro konání hasičského plesu dne 22. 02. 2020 za cenu nájemného 5.000 Kč
7.
Poskytnutí finanční dotace SDH Mirošov na akci „Hasičský ples“ ve výši 10.000 Kč a podpis veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Mirošov
a SDH Mirošov
8.
Účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Mirošov za rok 2019
Rada města souhlasí:
1.
S pravidly pro poskytování dotací z rozpočtu města Mirošov
2.
S využitím účelové komunikace na pozemku p.p.č. 1897/4 v k.ú. Mirošov pro veřejný provoz a přístup k pozemku p.p.č. 1641/9 v k.ú. Mirošov
3.
S ponížením ztráty ve výši 40.311,98 Kč za rok 2019 financemi z rezervního fondu ve výši 38.203,64 Kč
Rada města předkládá zastupitelstvu:
1.
Zápis z jednání kontrolního výboru
Rada města předkládá finančnímu výboru:
1.
Uzavření východní strany chodby u objektu střelnice (dvě varianty) – k možnému zařazení do akcí na rok 2020
Rada města nesouhlasí:
1.
S umístěním reklamního banneru na hradbu u sokolovny
Rada města odkládá:
1.
Rozhodnutí o novém provozním řádu sokolovny
Rada města revokuje:
1.
Usnesení č. 7/20 bod 3 ze dne 20. 01. 2020
Usnesení Rady města Mirošov ze dne 24. února 2020
Rada města schvaluje:
1.
Termín zasedání zastupitelstva města Mirošov dne 09. 03. 2020 od 18:00 hodin a program tohoto zasedání
2.
Termín konání schůze rady dne 23. 03. 2020 od 17:00 hodin
3.
Podpis nájemní smlouvy na pronájem služebního bytu v ZŠ Mirošov
4.
Znění dopisu všem vlastníkům bytové jednotky č.p. 211 (odkoupení pozemku pod budovou)
5.
Podpis smlouvy o dílo mezi městem Mirošov a společností PasProRea s.r.o., Holkov 32, Velešín na zpracování projektu informačního a orientačního systému
pro pěší
6.
Zavedení dovážky obědů pro občana města Mirošov
7.
Navýšení počtu zaměstnanců MěÚ Mirošov o jednoho zaměstnance na VPP a uzavření pracovní smlouvy na dobu určitou do 31. 03. 2021
8.
Provedení výběrového řízení na veřejnou zakázku na vybavení učebnového pavilonu ZŠ Mirošov v rámci projektu „Přístavba učebnového pavilonu 		
ZŠ Mirošov“
9.
Zadání projektových prací a inženýrských činností na akci: „Přístavba výtahu a BB stavební úpravy MŠ Mirošov“ společnosti Area Projekt s.r.o. za nabídnutých
podmínek a podpis SOD
10.
Podpis smlouvy o zřízení věcných břemen – služebnosti č. E618-S-413/2020/Kal mezi městem Mirošov a Správou železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7,
Praha
11.
Návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace předložený starostou
12.
Nutné investice týkající se vodohospodářského majetku pro rok 2020
13.
Společnost BS-CENTRAL s.r.o., Děkanská vinice I 823/13, Praha ke zpracování záměru a podání žádosti o dotaci na akci: „Přístavba třídy MŠ Mirošov“ za
nabídnutých podmínek
14.
Společnost Area Projekt s.r.o., Chudenická 1059/30, Praha na výkon projektových prací a inženýrských činností na akci: „Přístavba třídy MŠ, MŠ Mirošov za
nabídnutých podmínek a podpis SOD
15.
Podpis dodatků k nájemním smlouvám týkajících se navýšení nájemného dle průměrné roční míry inflace
16.
Podpis smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny mezi městem Mirošov a společností ČEZ ESKO, a.s., Duhová 1444/2, Praha na období 		
do 31. 12. 2022
Rada města předkládá zastupitelstvu:
1.
Bezúplatný převod pozemku a podání žádosti o bezúplatný převod pozemku
2.
Návrh kupní smlouvy týkající se pozemků p.p.č. 94/37, 607/12, 1910/24 a 2417/5 v k.ú. Mirošov
3.
Návrh směnné smlouvy týkající se pozemku p.p.č. 607/5 díl „b“ a pozemku p.p.č. 607/6 díl „a“ v k.ú. Mirošov
4.
Návrh kupní smlouvy na prodej pozemku p.p.č. 1063/7 v k.ú. Mirošov
5.
Návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace předložený starostou
6.
Řešení dotace na činnost TJ Sokol Mirošov za rok 2019
7.
Žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu města Mirošov na rok 2020
8.
Investiční záměr – „Přístavba třídy MŠ Mirošov“
Rada města předkládá finančnímu výboru:
1.
Plán výměny vodovodů předložený společností Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o.
2.
Zásobník akcí města Mirošov na rok 2020

Mirošovské střípky 3/2020. Vydává město Mirošov nákladem 1000 ks. Vydání do tiráže 20 den v měsíci.Vychází 1x za měsíc. Redakce: Městský úřad
Mirošov, náměstí Míru 53, 338 43 Mirošov, IČO: 00258890. Redakční rada: Mgr. Pavel Žižka, Radka Koníčková, Eva Rothová. Příspěvky zasílejte
výhradně elektronickou formou na e-mail: noviny@mirosov.cz. Distribuci provádí Česká pošta.
Uzávěrka: 5. den v měsíci. Cena inzerce: 200 Kč. Registrační číslo MK ČR E 23852

Tisk KC Solid, ulice Míru 16, 337 01 Rokycany, tel.: 371 723 462, fax: 371 722 554, e-mail: tisk@kcsolid.cz, Sazba: Radka Nová

8

Mirošovské střípky

