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Slovo starosty města

Jak jsme se spojili a šili roušky

Vážení spoluobčané, člověk míní a současná pandemická situace mění. Z důvodu vyhlášeného nouzového stavu a mnohých opatření v boji s koronavirem, která byla bezpochyby nutná, jsme stáli
před rozhodnutím, zda vydáme dubnové střípky.
Rozhodnutí znělo, že nikoliv, protože se prakticky
zastavil život ve všech společenských, kulturních a
sportovních oblastech města. Nebylo možné prezentovat činnost školy, hasičů, sportovců či jiných zájmových organizací
a spolků. Každý z nás chránil především sebe a své blízké. Najednou
jsme zjistili, co všechno k životu nepotřebujeme, ale i to, co je důležité. Můžeme být jen šťastní, že virus neměl přímé zdravotní dopady
na občany města a doufejme, že tomu tak bude i nadále. V době, kdy
jsme netrpělivě a s obavou čekali na narůstající čísla nakažených, se
zvedla neskutečná solidarita některých našich spoluobčanů, kteří začali
šít roušky, pomáhali s distribucí, dodávali materiál na šití a všemožně
pomáhali ostatním. Za to jim všem patří obrovské poděkování a věřím,
že až toto vše jednou skončí, že dokážeme poděkovat všem i konkrétně! Poděkování patří také těm, kteří nepřerušili svoji pracovní činnost
a v tzv. první linii pomáhali ostatním. Jsou to především zdravotníci,
hasiči, policisté, ale i pracovníci všech prodejen a služeb, které mohly
v nouzovém stavu fungovat. Všichni si zaslouží obrovské poděkování,
úctu a respekt!
Ještě k jedné věci musím napsat pár řádků. V době těsně před vyhlášením krizového stavu a omezeného pohybu proběhlo počátkem měsíce března zasedání zastupitelstva, a to za značné účasti veřejnosti. Po
15 letech ve funkci starosty města jsem se z důvodu nemoci poprvé nemohl zúčastnit jednání orgánu města. Bylo to poprvé a učiním vše, aby
to bylo i naposled, protože moje nepřítomnost měla určitý negativní
dopad na některá přijatá usnesení. Budeme se muset nyní k některým
usnesením vrátit a myslím si, že i napravit. Ovšem, proč ne? Vždyť i
toto je demokratické a to já uznávám. K tomuto hektickému a velmi
dlouhému jednání uvedu pouze dvě věty. Někteří měli mluvit, ale mlčeli. Někteří nevyužili možnost mlčet, ale bohužel mluvili.
Přeji Vám všem především pevné zdraví. Vydaná omezení našich životů musíme plnit, abychom pak mohli ukázat svůj úsměv bez roušky.
Na tuto dobu se těším. Na dobu bez strachu a obav. Určitě se dočkáme,
prosím, věřme tomu!
							 Vlastimil Sýkora
starosta města

Většina z vás určitě slyšela hlášení v rozhlase o
šití roušek pro občany, někteří viděli událost „Šijeme roušky“ na facebookovém profilu města. Jak
to ale celé vzniklo? Vše začalo vyhlášením nouzového stavu. Školy se zavřely, společenský život
se zastavil a vláda vydávala jedno nařízení za druhým, mimo jiné i to o nošení roušek. Ale kde tu
roušku vzít? Kupovat ji? Ale co naši zdravotníci,
hasiči, policisté a další, kteří je potřebují víc, a i
pro ně jich je nedostatek? Navíc situace nabrala
velice rychlý spád a roušky nebyly k sehnání nikde. Ještěže mám manžela, který je mužem činu.
Vytáhl stroj, z půdy vyštrachal dávno zapomenuté
látky a tkaloun, zavzpomínal na dětství a pustil se
do šití. První výrobky nebyly zrovna krásné, ale
funkci splnily. Po několika dnech se zdokonalil a
našil roušky pro celou rodinu a a přátele.		
			
Pokračování na straně 2
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Odesláním materiálů vyjadřujete souhlas s jejich zveřejněním při propagaci akce.

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
Oddělení výstavby
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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Jak jsme se spojili a šili roušky
Pokračování ze strany 1
Do této situace nám vnukla kolegyně Staňka z komise myšlenku, že vytvoříme událost na
Facebooku a spojíme se s dalšími šitíchtivými lidmi. Společně tak ušijeme více roušek, které
budeme moci poskytnout do Domova Harmonie či do LTRN Janov, kde jich byl kritický
nedostatek. Hned se zapojilo několik lidí z různých organizací, které v Mirošově působí. Vytvořili jsme si vlastní síť švadlenek, střihaček i občanů, kteří nám dodali potřebný materiál
a do zmíněných organizací dodali asi 400 roušek.
S další kolegyní Monikou nám došlo, že nejen organizace shání roušky. I mnoho občanů našeho města určitě nemělo možnost si roušku sehnat, což bylo vlastně i naším prvním
impulzem k šití. A tak vzniklo hlášení o šití a poskytování roušek. Pustili jsme se do další
várky šití, tentokrát i pro občany našeho města. Během jednoho týdne jsme zvládli našít a
předat přes 200 šitých roušek a ještě 200 roušek jednorázových, které nám poskytlo město.
Tímto bychom za společenskou komisi města Mirošov chtěli poděkovat především Tereze
Šťastné, Lence Strnadové, Janě Majdlové, Kristýně Doubkové s rodinou, Erice Hudecové,
paní Kafkové za pomoc při přípravě a šití roušek. Další pomoci si vážíme od všech občanů,
kteří nám poskytli jakýkoliv materiál, tkalouny a gumičky, opravdu nám to dovolilo šít tak,
abychom byli schopni rychle dodávat roušky. Děkujeme!
Sice je tato situace složitá téměř pro každého občana, ale co jsem během naší šicí rychloakce zjistila? Že i když nemůžeme pořádat akce ve městě, můžeme přispět i jinak. A nejen
my z komise. Překvapilo a potěšilo mě množství lidí, kteří nabídli svou pomoc nám, a tím i
Vám. Nezáleží na tom, zda šili, stříhali, předali informace kamarádům nebo rodině. Každá
pomoc se počítá. Protože – jsme v tom společně.
Ing. Miroslava Hanzelínová

Ideální město či obec? Pokračování.
Milí čtenáři Mirošovských střípků, možná si vzpomenete, že v prosincových Střípcích jsem psala článek, ve kterém jsem se zamýšlela, jak by mělo vypadat ideální
město či obec. Došla jsem nakonec k závěru, že by to mělo být ideální místo pro
život. Místo, kde žijete, vychováte děti, zestárnete. Odkud se nechcete stěhovat, protože se vám tam prostě dobře žije, podniká nebo tráví volný čas.
A slíbila jsem vám, že zase vás seznámím s tím, co se v naší obci připravuje nového, nebo co se udělalo či postavilo. Jsem si vědoma, že kvalitu života v obci ovlivňuje spousta věcí: občanská vybavenost, doprava, bydlení, kultura, sport, vzdělávání… Nejedná se pouze o stavební činnost, ale o rozvoj města v daleko obecnějším
smyslu, který zahrnuje všechny oblasti života – společenskou, kulturní, sportovní,
pracovní, podnikatelskou.
Takže o které akce či projekty se vlastně jedná? Vybrala jsem jich do tohoto
článku 10.
1. Z těch větších akcí je určitě třeba zmínit jednu
z pokračujících velkých investic ve městě. Mám na
mysli přístavbu budovy základní školy, která řeší nevyhovující stav stávajícího pavilonu pro I. stupeň ZŠ.
Na místě pavilonu bychom v budoucnu rádi viděli
moderní tělocvičnu, která bude sloužit jak žákům, tak
našim občanům pro míčové hry. Do budovy základní
školy investovala obec v minulosti i současnosti nemalé finanční prostředky. Výsledkem generální rekonstrukce hlavní budovy a nové přístavby je bezesporu
moderní, bezbariérová, krásná škola pro více než 400
žáků.
2. Obec zároveň letos v březnu požádala o dotaci na
přístavbu mateřské školky. V případě získání dotace
by se přistavěla ke stávající budově další třída a navýšila tak kapacita MŠ. Jednalo by se o obdélníkovou
stavbu provozně spojenou se stávajícím objektem,
Radar u vjezdu do města

Mirošovské střípky

více informací najdete na www.mirosov.cz

ve které by se nacházela jedna třída o kapacitě 25 dětí, sklad lůžek, šatna pro děti Praktický lékař Mirošov
i učitele, hygienické zázemí pro děti a úklidová komora. Součástí rekonstrukce by MUDr. Milan Málek, zastupující lékař
MUDr. Jana Kušková, tel.: 371 783 062
mělo být rovněž několik parkovacích míst pro zaměstnance. Současná budova totiž
Ordinační doba:
jiným způsobem neumožňuje kapacitu dětí navýšit.
Út, Čt, Pá:
7:00 – 13:00
3. Velice mě osobně nadchl projekt MŠ týkající se obnovy školní zahrady. Cílem Po,
Středa:		
12:00 – 18:00
by měla být zahrada při MŠ, kde by se děti učily poznávat přírodu a všímat si, jak
ambulance
se v průběhu roku rostliny, keře, stromy a květiny proměňují. Zároveň by se učily Gynekologicko-porodnická
MUDr. Pavlína Nečesalová
zahradničit, pozorovaly by živočichy, sklízely drobné ovoce. Děti by se tak aktivně tel.: 734 421 211
zapojovaly do dění v přírodě, byly v přímém kontaktu s přírodou a budovaly si k ní
Ordinační doba:
pozitivní vztah. V plánu je zde rovněž umístit různé herní prvky jako hmyzí dome- Středa: 7:00 – 11:00
ček, oblázkoviště, dřevěného draka, ohniště nebo pískoviště. Velké poděkování patří
Soukromá zubní ordinace
paní vedoucí Mgr. Bouchnerové, která s tímto nápadem přišla.
MUDr. Jiří Šmíd, tel.: 371 783 063
4. Opakovaně žádáme o dotaci na stavbu sportovního hřiště u sokolovny. Zatím
doba:
bohužel nám to v loňském roce nevyšlo, neboť bylo více žadatelů než peněz z pří- Ordinační
Pondělí: 7:30 – 12:00 13:00 – 15:30
slušného dotačního titulu. Ale nevzdáváme to! A tak jsme se letos přihlásili o dotaci Úterý: neordinuje se
znovu. Držte nám palce, ať to tentokrát vyjde. Prostory u sokolovny bychom rádi Středa: 7:30 – 12:00 13:00 – 16:30
Čtvrtek: 7:30 – 12:00
změnili na moderní areál se širokým spektrem sportovních, relaxačních a kulturních Pátek: 7:00 – 11:30
možností pro místní sportovní oddíly, školu i pro širokou veřejnost. A v létě se zde
Praktická lékařka pro děti a dorost
určitě budete moci těšit zase na venkovní letní kino.
MUDr. Marta Pešková, tel.: 724 050 180
5. Jistě jste si všimli, že v roce 2019 prošlo úpravou i naše zdravotní středisko, kde e-mail: mudrpeskova@seznam.cz
byla vyměněna stávající okna za nová plastová. V plánu máme i další úpravy zdra- Ordinační doba:
7:30 – 11:00
votního střediska, a to bezbariérové úpravy (vstupní rampa, výtah atd.), abychom Pondělí:
Úterý:
11:30
– 13:30
umožnili lepší přístup do střediska zejména starším občanům a osobám se sníženou Středa:
12:00 – 14:00
schopností pohybu. V případě získání dotace by se akce realizovala v roce 2021.
(lichý týden 14:00-16:00 poradna pro
6. Zmiňovala jsem se, že u bytovek na Janově byla v loňském roce vybudována zdravé děti)
Čtvrtek:
10:30 – 14:00
zpevněná plocha pro parkování automobilů občanů žijících v tamních bytovkách.
12:00 – 14:00 (pro zdravé děti)
7:30 – 11:00
Také jsme spočítali, že v bytovkách žije cca 16 dětí, a tak máme v plánu obnovit zde Pátek:
dětské hřiště. Areál blízko tamních listnatých i jehličnatých stromů je pěkný a dříve Lékárna Mirošov
tam dětské hřiště bylo, jak lze usuzovat z pozůstatků a zbytků houpaček a prolézaček. PharmDr. Michaela Petrová
724 721 771
7. Loni byly osázené záhony v centru města, které nyní na jaře obrostou a pokvetou. tel.:
e-mail: lekarna.mirosov@tiscali.cz
Stejně tak budou zase umístěny květníky na sloupech veřejného osvětlení na náměstí
doba:
a u obchodního domu. Ve zkrášlování ploch v našem městě bychom chtěli i nadá- Otevírací
Po, Út, St, Čt: 7:30 – 15:30
le pokračovat. Je zde spousta možností na úpravu a obnovu veřejných prostranství. Pátek:
7:30 – 14:00
Chtěli bychom na těchto vytypovaných místech vytvořit příjemný živý prostor pro
Sběrný dvůr odpadů Mirošov
každodenní život našich občanů. Představujeme si místa, která by umožňovala celou Bc. Jakub Lev, tel.: 377 237 364
škálu aktivit – od běžného všedního setkávání a krátkodobého pobytu až po různé
Provozní doba:
společenské, kulturní či sportovní akce. Jednou z možností by byl veřejný prostor Středa:
15:00 – 17:00
9:00 – 11:00
před místní restaurací Na Zastávce. Chtěli bychom zde nevyužívaný prostor změnit Sobota:
na kvalitní městský veřejný parčík sloužící našim občanům v této části města.
8. V prosinci jsem také zmiňovala bezpečnost našich občanů v souvislosti s umístěním 4 ks
ukazatelů rychlosti na vjezdech do naší obce. Informační tabule podávají řidiči vozidla, které se
k panelu blíží, informaci o jeho rychlosti, působí především psychologicky a ovlivňuje dodržování a snižování rychlosti. V měsíci dubnu jsou již radary v provozu.
9. Ve městě připravujeme instalaci informačního a orientačního systému. Jedná se vlastně o
směrové šipky a tabule, které slouží pro snadnou orientaci zejména turistům a odkazují na nejdůležitější cíle v obci jako např. městský úřad, pošta, knihovna, zdravotní středisko, kostel, náměstí,
ZŠ, MŠ, sokolovna, sběrný dvůr, zámek, restaurace atd.
10. V letošním roce bude dokončena replika barokního sousoší Piety. Mirošovská Pieta patří
k půvabným barokním kamenosochařským dílům a je datována do roku 1756. Samotné sousoší
z pískovce bylo již ve špatném stavu, a tak bylo zrestaurováno, ale plánujeme ho umístit do objektu, aby bylo chráněno před povětrnostními vlivy. Na místě kde stávalo, bude umístěna replika
Piety. Na záchranu soch byl využit grant Plzeňského kraje na obnovu soch a drobných památek.
Jistě mi dáte za pravdu, že se naše obec nachází v krásném prostředí v bezprostřední blízkosti
chráněné krajinné oblasti Brdy. Má vhodnou polohu v blízkosti krajského města Plzně a města
Rokycany a je zde dobré spojení veřejnou dopravou (vlak, autobus). To vše může být zajímavé
pro obyvatele i pro turisty. Pravda, Mirošov možná ještě není tím ideálním místem pro život nás
Socha Piety, zdroj: Wikimedia
všech, ale ze všech sil se budeme snažit k tomuto cíli přibližovat.
Commons, autor: Krabat77, CC
Ing. Zuzana Sazimová
BY-SA 3.0
Květen 2020
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Městská knihovna
Každý měsíc mají čtenáři možnost vybírat si z nových knih. Tento měsíc jsou to například tyto tituly:
Jennifer Probst		
Jodi Perry		
Alena Jakoubková
Petra Dvořáková
Ivana Chřibková
Colleen Mac Cullough
Marie Lamballe

Miluj mě jakkoli
Devatenáct dopisů
Odříkaného manžela největší krajíc
Vrány
Kdoule
Hořkosladký život
Hluboká modř moře

Teresa Driscoll		
Mel Sherratt		
Karolína Bendová
Fania Fénelon		
Josef Pecka		
Jan Žáček		
Chiara Cioni		

Chladná jako led
Pššt
Nevěřte Hunterovi
Osvětimský orchestr
Toulání za šumavskými sklárnami
Kytičkový kouzelník Karlíček
01 příběhů a bajek pro děti

Další nové tituly na knihovnamirosov.webk.cz

Upozorňujeme návštěvníky knihovny, že dochází ke změně výpůjční doby.
Dopolední hodiny jsou určeny pouze pro seniory.
Pondělí: 9:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Úterý: 9:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Středa: 9:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Čtvrtek: 9:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Při návštěvě knihovny použijte připravenou dezinfekci nebo rukavice. Dodržujte od ostatních návštěvníků odstup 2m.
Proveďte rychlý výběr knih. Knihovna neumožňuje přístup k veřejnému internetu.
KONTAKT :  Eva Rothová -  371 121 482, 773 278 578

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Město Mirošov oznamuje, že tradiční květnové Vítání občánků se v letošním roce uskuteční až
na podzim, pravděpodobně v měsíci říjnu.
Důvodem tohoto odkladu jsou mimořádná opatření vlády proti šíření koronaviru.
Bc. Jana Svobodová

Letošní Velikonoce v Mirošově patřily akci ,,Zajícov 2020“
Možná jste si při jarní procházce Mirošovem všimli, že naše město zaplnil rekordní počet zajíčků. Nemají to na svědomí
chovatelé, nýbrž společenská komise, která se zapojila do velikonoční výzvy Zajícov 2020. Mirošov se tak zúčastnil celorepublikové akce pořádané Střediskem volného času Domeček Hořovice. Jejím cílem bylo na chvíli zapomenout na nouzový
stav a podpořit tradičně velikonočně pozitivní náladu mezi lidmi.
Občané Mirošova i další zapojených měst a obcí se do výzvy mohli zapojit výrobou různých alespoň 30 cm velkých zajíců,
které následně vyfotili a zaslali členům společenské komise. A že byli aktivní! Emailem, přes Messenger a přes WhatsApp
naši spoluobčané zaslali krásných 77 zajíců, vyrobených dětmi i dospělými. Mezi členy „zaječí obce“ se objevil například i
poštovní zajíc s rouškou, zaječí rodinky o více členech, dřevění, papíroví, malovaní, provazoví zajíci a dokonce i živá zaječí
rodina.
Vyhlášení akce proběhlo elektronicky. Pořadí zapojených obcí bylo stanoveno na základě počtu vyfocených zajíců na jednoho obyvatele. Mirošov obsadil 46. místo z celkových 80 obcí, které se do soutěže zapojily.
Největším pozitivem akce ale nebyl celkový počet vyrobených zajíců. Byla jím různorodost a fantazie, s jakou se lidé
pustili do výroby zajíců. Nutno říct, že všechny kousky se opravdu povedly a že v Mirošově máme spoustu šikovných lidí.
Ing. Stanislava Skočilová
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Okénko do školní družiny
Vážení spoluobčané, nabízíme vám možnost nahlédnout do činností školní družiny v ZŠ Mirošov. Velice se těšíme, až budeme moci v našich aktivitách pokračovat.
Simona Matějková, Jana Berková, Pavlína Hybnerová DiS.
                                                                                                                  vychovatelky ŠD

Děti z mateřské školy malují a tvoří
Velký dík a pochvala patří dětem z naší mateřské školy v Mirošově. Pochopitelně stejně tak i rodičům. Od měsíce března se
společně setkáváme prostřednictvím sdíleného mailu predskolacimirosov@seznam.cz, heslo: karantena, který slouží jako
informační kanál pro nás všechny, tedy naše děti a rodiče.
Ti nejstarší se tak mohou zapojit do předškolní přípravy a zkusit si, jak zvládnou v příštím roce třeba matematiku nebo
psaní. Všem dětem naše paní učitelky posílají každý týden různá témata, náměty k činnostem, návody na jednoduché pokusy,
pohybové aktivity, písničky a říkadla, postupy k tvoření a občas proběhne i nějaká soutěž.
Zaměřujeme se zejména na inspiraci přírodou kolem nás, zasíláme fota z blízkého okolí a v hledáčku jsou také malá „přírodovědná pozorování“ ze školní zahrady a okolí Mirošova. S dětmi a rodiči tak probíhá velmi pěkná spolupráce, které si velmi
vážíme. Vždy se těšíme na obrázky dětských prácí a společné výtvory. Velkou radost máme rovněž ze zaslaných fotografií a
obrázků.
Poděkování patří také našim už tradičním spolupracovníkům, ke kterým se řadí zaměstnanci Lesů ČR. Spolu s nimi, jako
pravými lesními pedagogy, jsme se například (formou videa) vypravili do lesa a dozvěděli se něco o jejich současné práci.
Závěrem gratulujeme všem našim předškolákům k zápisu do „velké školy“ a přejeme jim v příštím školním roce hodně
velkých jedniček.
učitelky MŠ

Květen 2020
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Ze života našich hasičů
Vážení spoluobčané, i v tomto listu vás chceme seznámit s činností hasičů v
Mirošově za uplynulé měsíce.
Hned 1. února se naši členové zúčastnili opakovaného školení na téma první
pomoc při dopravních nehodách a poskytování předlékařské pomoci na stanici
HZS Rokycany. Ten samý den se konala i výroční schůze okrsku č. 3 Mirošov
v Příkosicích. Jednotlivé sbory přednesly informace o své činnosti a zvolena
byla nová členská základna na další volební období.
10. února se Českou republikou prohnal orkán jménem Sabine. Naše jednotka vyjížděla ten den postupně ke čtyřem událostem. Postupně jsme vyráželi k
odstranění stromu z komunikace u obce Veselá a u Domova Harmonie. Odpoledne nás operační středisko vyslalo na mezikrajskou pomoc k Rožmitálu
pod Třemšínem, kde padl strom přes cestu. Už před naším příjezdem byl ale
odstraněn. Po domluvě s operačním střediskem jsme jeli opět do Veselé, kde
na nás čekal další strom přes cestu. Pod obcí Nevid jsme odstranili dva stromy z drátů vysokého napětí a dva další stromy bylo třeba odstranit z cesty u
obce Štáhlavice. Poslední výjezd přišel v podvečer do Veselské ulice, kde ve
vzduchu přes plot visel kabel elektrického vedení. Jednotka počkala na příjezd
pracovníka ČEZ a poté se vrátila na základnu.
11. února jsme odstranili u léčebny na Janově dva stromy padlé přes cestu a
elektrické vedení.
22. února se v Mirošovské Sokolovně uskutečnil tradiční Hasičský bál. K
poslechu hrála Bílá Pěna a na návštěvníky čekala bohatá tombola. Hned druhý
den jsme odstranili padlý strom u obce Kornatice.
10. března došlo u obce Příkosice k dopravní nehodě osobního vozidla, které
sjelo do příkopu a narazilo do můstku. Nehoda se obešla bez zranění. Naše
jednotka pomohla vozidlo vyprostit pomocí navijáku a odstranila následky nehody.
20. března jsme vyjeli k požáru skládky do obce Záluží.
29.března došlo k požáru pergoly v mirošovské Prokopově ulici. Na místo
události jsme vyjeli oběma cisternami a na pomoc nám přijela i jednotka z
Hrádku u Rokycan a HZS Rokycany.
6. dubna naše jednotka vyjela na žádost občanů k čerpání vody ze sklepa v
ulici K Bytovkám. Došlo zde k havárii na vodovodním potrubí. Po uzavření
přívodu vody se nám za pomoci ponorného čerpala podařilo vodu odčerpat.
Poté jsme vysavačem odsáli z podlahy vodu a pomohli s úklidem zasaženích
míst.
Od den později vyjela naše jednotka k lesnímu požáru do obce Kakejcov, části
Drážky. Jednalo se o plochu 0,5x0,5 metrů hrabanky. Díky náhodným kolemjdoucím se požár nerozšířil do přilehlého lesa. Na místo události kromě naší
jednotky dorazil i sbor z Kakejcova a HZS Rokycany.
9. dubna naše jednotka vyjížděla do obce Příkosice k likvidaci nebezpečného hmyzu. Po příjezdu na místo události, bylo zjištěno že se prázdné hnízdo
nachází v půdním prostoru. Dva naši členové v ochranných oblecích provedli
jeho likvidaci.
28. 4. vyjela naše jednotka k požáru trafostanice do areálu hrádeckých železáren. Podle nejnovějších zpráv z ČEZ došlo k poruše na vedení velmi vysokého napětí nejprve na transformátoru v transformátorovně Chrást a požár
v železárnách v Hrádku u Rokycan vznikl až jako důsledek tohoto výpadku.
Škoda zde dosáhla výše jeden a půl milionu korun.
Od poloviny měsíce dubna se našim hasičům posunuly možnosti při zásazích u dopravních nehod. Povedlo se vyměnit dosluhující vyprošťovací zařízení Narimex za mnohem modernější vyprošťovací zařízení Holmatro. To má
mnohem větší sílu než to staré. Jednotka dostala vyprošťovací zařízení převodem od HZS Plzeňského kraje. Doufáme, že ho nebudeme při opravdovém
zásahu potřebovat.
Martin Dolák
6

Město Mirošov, prostřednictvím starosty Vlastimila Sýkory, uctilo památku všech padlých u příležitosti 75. výročí
skončení druhé světové války
položením kytic u pomníků.
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Nouzový stav ukončil sezónu i mirošovským florbalistům

I florbalisté patří mezi sportovce, jimž jejich oblíbenou činnost zhatila vládní
opatření. Ti mirošovští, kteří se účastní Regionální ligy, se k tréninkům i zápasům přestali scházet v době, kdy do ukončení základní části chybělo odehrát
pouze jedno kolo.
Svou třetí sezónu v soutěži naši odstartovali v říjnu. A začátek to byl povedený. První tři utkání během prvního hracího dne znamenala pro černočervené tři
vítězství, devět bodů do tabulky a jednu z prvních příček tabulky.
A dramatický propad nepřišel ani v kolech následujících. Stoprocentní bodový zisk sice vzal za své hned během následujícího kola, pozice v první polovině tabulky ale Sokol Mirošov srdnatě drží. Stabilní výkony během sezóny
znamenaly, že se naši borci domů ani jednou nevraceli s prázdnou. Čtyřiadvacet
odehraných mačů dokázali přetavit ve třicet sedm bodů a průběžné šesté místo
v tabulce. Dařilo se zejména defenzivě. Počtem obdržených branek se naši Sokolové drží v závěsu hned za vedoucím Stříbrem. Lukáš Mošna v brankovišti
si letos tyčky i svoje obránce staví excelentně. Ofenzivu naopak táhne Václav
Šmatlák s Petrem Čejkou a Liborem Kastnerem. Dohromady jen tito tři už soupeřovu síť rozvlnili více než padesátkrát.
Vedení Bohemia ligy malého florbalu v době uzávěrky tohoto čísla Mirošovských střípků rozlousklo důležitou otázku. V
březnu byly soutěže pouze pozastaveny. Nyní ale bylo rozhodnuto, že se západočeské palubovky nánosu prachu nezbaví a
florbalové ligy budou ukončeny. Sokolu Mirošov tak definitivně patří šestá příčka.
Mgr. Pavel Žižka

INFORMACE ORGÁNŮ MĚSTA MIROŠOV

Usnesení Rady města Mirošov ze dne 9. března 2020
Zastupitelstvo města mimo jiné schvaluje:
1.
bezúplatný převod pozemku p.p.č. 649/18 v k.ú. Mirošov do vlastnictví města Mirošov a podání žádosti o bezúplatný převod pozemku p.p.č. 649/18 v k.ú.
2.
poskytnutí účelové dotace Plzeňskému kraji na zajištění dopravní obslužnosti ve výši 124.465,00 Kč a podpis veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi
městem Mirošov a Plzeňským krajem
3.
změny ve znění veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace dle předloženého návrhu pro TJ Slovan Janov, FC Mirošov, TJ Sokol Mirošov a ZŠ a MŠ Mirošov,
příspěvkové organizace
4.
poskytnutí dotace ve výši 80.000,00 Kč na celoroční činnost pro TJ Slovan Janov, z.s. a podpis veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
5.
poskytnutí dotace ve výši 220.000,00 Kč na celoroční činnost pro FC Mirošov a podpis veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
6.
poskytnutí dotace ve výši 145.000,00 Kč na celoroční činnost pro TJ Sokol Mirošov a podpis veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
7.
poskytnutí dotace ve výši 100.000,00 Kč na akce pro ZŠ a MŠ Mirošov, příspěvkovou organizaci a podpis veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
8.
investiční záměr – „Přístavba MŠ Mirošov“
9.
prodej pozemku p.p.č. 1063/7 v k.ú. Mirošov o výměře 11 m² dle přiloženého geometrického plánu č. 1648-331/2019 za cenu 3.850,00 Kč
10.
prodej pozemků p.p.č. 94/37, 607/12, 1910/24, 2417/5 v k.ú. Mirošov dle geometrických plánů č. 1563-297/2017, 1567-297/2017, 1569-297/2017 a 1573297/2017 Správě železniční dopravní cesty, státní organizaci, sídlem Sokolovská 278/1955, Praha za cenu 79.580,00 Kč + DPH a podpis kupní smlouvy
Zastupitelstvo města upravuje a doplňuje:
1.
stávající jednací řád v čl. 13 a to pod bodem č. 6 „Zveřejnění zápisu ZM se provádí na úřední desce a na webových stránkách města.“ a v bodě č. 7 doplnění: „a
je zveřejněn na webových stránkách města Mirošov do konce volebního období“
Zastupitelstvo města zřizuje:
1.
pracovní komisi složenou ze tří členů ZM, která připraví návrh na změnu jednacího řádu. Předsedou bude Mgr. Martin Hanzelín a dalšími členy budou JUDr.
Dagmar Vrbecká a Bc. Václav Koníček.
Zastupitelstvo města ukládá:
1.
RM povinnost zasílat zastupitelům kopie úplných znění zápisů ze schůzí RM elektronickou formou, a to včetně případných příloh, nejpozději ve lhůtě 10 dnů
ode dne konání jednotlivé schůze RM.
2.
RM projednat možnost převedení nádražní budovy do vlastnictví města. Zjistit, za jakých podmínek by bylo možné budovu městem převzít. Vypracovat z jed
nání zprávu a doložit případnou e-mailovou komunikaci a předložit ZM. Termín do příštího jednání ZM
3.
RM zadat zhotovení dokumentace pro územní rozhodnutí dle Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, na realizace stavby MK případně
cyklostezky mezi Mirošovem a Příkosicemi, která bude navazovat na Školní ulici. Termín bezodkladně.
4.
KV provést kontrolu účelného využití a plnění všech dotací poskytnutých městem Mirošov za rok 2019 na základě veřejnoprávní smlouvy
5.
RM zjistit možnosti rekonstrukce stávajících webových stránek a to v rámci stávající smlouvy se stávajícím provozovatelem nebo vypsáním výběrového řízení
pro nalezení nového provozovatele webových stránek
Zastupitelstvo města promíjí:
1.
TJ Sokolu Mirošov pohledávku ve výši 143.000,00 Kč

Usnesení Rady města Mirošov ze dne 16. března 2020
Rada města schvaluje:
1.
na základě usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření a vzhledem k mimořádnému preventivnímu opatření a po projednání s ředitelem ZŠ a
MŠ Mirošov uzavření Mateřské školy Mirošov od 17.03.2020 do odvolání
2.
zajištění dovozu základních potravin a léků pro osaměle žijící osoby města Mirošov nad 65 let a pro ty, jejichž zdravotní stav jim nedovoluje se o sebe postarat
po dobu nařízené karantény zdarma
3.
prominutí nájemného za období trvání mimořádných opatření z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s onemocněním COVID-19 za pronájem „Pivnice Na
Zastávce“ a „Sokolského sklípku“

Květen 2020
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Usnesení Rady města Mirošov ze dne 15. dubna 2020
Rada města schvaluje:
1.
poskytnutí finančního daru pro Spolek mirošovských občanů ve výši 6.000 Kč a podpis darovací smlouvy
2.
poskytnutí finančního daru pro SDH Mirošov ve výši 6.500 Kč a podpis darovací smlouvy
3.
poskytnutí příspěvku ZŠ a MŠ Mirošov na II. – IV. čtvrtletí roku 2020 ve výši 2.490.000 Kč v souladu se schváleným rozpočtem města Mirošov na rok 2020
4.
podpis smlouvy o poskytnutí prostor pro vítání občánků mezi městem Mirošov a společností Green Ways s.r.o., Ovocný Trh 572/11, Praha
5.
podpis smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-0016032/VB/001 Mirošov, RO, p.č. 765/10, kNN mezi
městem Mirošov a společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín, zastoupena společností SUPTel, a.s., Hřbitovní 1322/15, Plzeň
6.
podpis smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-0015984/04 Mirošov, RO, p.č. 2313/5, kNN mezi městem
Mirošov a společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín, zastoupena společností ELEKTRO ELAP SLS s.r.o., dotčen je pozemek p.p.č. 2348 v k.ú.
Mirošov, jednorázová náhrada ve výši 1.000 Kč + DPH
7.
podpis smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi městem Mirošov a společností ČEZ Distribuce, Teplická 874/8, Děčín č. IV-12-0012590/VB/002
Mirošov, RO, K Sídlišti, p.č. 156/40, kNN zastoupena společností Senergos, a.s., Družstevní 452/13a, Ostopovice
8.
příjem „průtokové“ dotace na dodávku ICT zařízení pro ZŠ Mirošov ve výši 1.499.952 Kč
9.
spoluúčast města Mirošov na realizaci projektu ZŠ Mirošov na dodávku ICT zařízení ve výši 10%
10.
podání žádosti o dotaci z programu „Účelové investiční dotace pro jednotky dobrovolných hasičů obcí“ do výzvy: stavba nebo rekonstrukce požární zbrojnice
11.
společnost BS-CENTRAL s.r.o., Děkanská vinice I 823/13, Praha ke zpracování a podání žádosti o dotaci z programu „Účelové investiční dotace pro jednotky
dobrovolných hasičů obcí“ do výzvy: stavba nebo rekonstrukce požární zbrojnice za nabídnutých podmínek
12.
rekonstrukci sprch v sokolovně společností Sheets Servis s.r.o., Kollárova 19, Plzeň za nabídnutých podmínek a s termínem realizace do 15.07.2020
13.
předložená kritéria zápisu pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání v Základní škole a mateřské škole Mirošov, příspěvková organizace, pracoviště Mateřská
škola Mirošov ve školním roce 2020/2021
14.
společnost MAZEPPA s.r.o., Barrandova 404/28, Plzeň k administraci veřejné zakázky „Stavební úpravy a přístavba výtahu MŠ Mirošov“ za nabídnutých
podmínek
Rada města pověřuje:
1.
Mgr. Hanzelína k provedení anonymizace audio záznamu z jednání ZM, aby audio záznam mohl být zveřejněn na stránkách města
Rada města revokuje:
1.
usnesení RM č. 09/19, neschvaluje ze dne 04.02.2019
Rada města ruší:
1.
všechny společenské, kulturní, sportovní a podobné akce plánované ve městě Mirošov na duben a květen 2020

Usnesení Rady města Mirošov ze dne 4. května 2020
Rada města schvaluje:
1.
příjem „průtokové“ dotace na dodávku ICT zařízení pro ZŠ Mirošov ve výši 1.349.957,61 Kč
2.
podpis smlouvy o dílo na opravu fasády „dvorku“ ZŠ Mirošov mezi městem Mirošov a společností S & H stavební a obchodní firma spol. s r.o., K Vejvoďáku
1359, Praha
3.
demontáž a montáž topného systému ve „Sklípku“ včetně instalace nového kondenzačního plynového kotle dle předložené nabídky
4.
Organizační řád MěÚ Mirošov
5.
poskytnutí dotace na činnost ve výši 2.000 Kč pro SONS a podpis veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
6.
poskytnutí dotace na činnost ve výši 2.000 Kč pro Svaz tělesně postižených v ČR a podpis veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
7.
poskytnutí dotace na činnost ve výši 10.000 Kč pro ZO ČSOP a podpis veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
8.
poskytnutí dotace na činnost ve výši 5.000 Kč pro Hospic sv. Lazara a podpis veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
9.
poskytnutí dotace na činnost ve výši 4.000 Kč pro Český kynologický svaz a podpis veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
10.
poskytnutí dotace na činnost ve výši 4.000 Kč pro Český svaz včelařů a podpis veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
11.
poskytnutí dotace na akci ve výši 7.000 Kč pro STORGÉ, z.s. a podpis veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
12.
poskytnutí dotace na akce ve výši 5.000 Kč pro Hornicko-historický spolek ZUD a podpis veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
13.
poskytnutí dotace na činnost ve výši 2.000 Kč pro Centrum pro zdravotně postižené PK a podpis veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
14.
poskytnutí dotace na činnost ve výši 4.000 Kč pro Myslivecký spolek „Hubert“ Příkosice a podpis veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (po doložení
hospodaření)
15.
poskytnutí dotace na činnost ve výši 4.000 Kč pro ČSOP Kulíšek a podpis veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
16.
poskytnutí dotace na činnost ve výši 4.000 Kč pro AVZO a podpis veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
17.
poskytnutí dotace na činnost ve výši 50.000 Kč pro Spolek mirošovských občanů a podpis veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
18.
porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné za kalendářní rok 2019
19.
zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.p.č. 1746/63 v k.ů. Mirošov s tím, že nabídky budou na MěÚ Mirošov doručeny do 29.05.2020 do 12:00 hodin
20.
příjem nadačního příspěvku ve výši 60.000 Kč a podpis smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku PR20/3883 mezi městem Mirošov a Nadace ČEZ, Duhová
1531/3, Praha
21.
podpis dodatku č. 2 smlouvy o dílo na akci: „Přístavba učebnového pavilonu základní škola Mirošov“ uzavřené mezi městem Mirošov a společností S & H
stavební a obchodní firma spol. s r.o.“, K Vejvoďáku 1359, Praha
22.
znění veřejné výzvy na akci: „Bezbariérový přístup do MŠ“ a zadávací dokumentaci
Rada města pověřuje:
1.
starostu k jednání se starostkou obce Příkosice ve věci realizace MK či cyklostezky na katastru obce Příkosice a případné finanční spoluúčasti obce Příkosice
Rada města revokuje:
1.
usnesení RM ze dne 15.04.2020, schvaluje 24/20 bod 12
Rada města souhlasí:
1.
s ukončením nájemní smlouvy na pronájem veřejného prostranství dohodou k 05.05.2020
2.
s prominutím nájemného za 3 měsíce za období boje s pandemií COVID 19 společnosti DIMATEX CS, spol. s r.o., Stará 24, Stráž nad Nežárkou za umístění
kontejnerů na textil
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