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Slovo starosty města
Vážení spoluobčané,
nyní už je celkem jasné, že se našemu městu
koronavir vyhnul, alespoň
v této první a doufejme i
poslední vlně. Vládou nastolená opatření byla tvrdá, ale zároveň i potřebná
a poučná. Buďme vděční, že jsme zde v Mirošově i blízkém okolí nemuseli řešit problémy, jaké vznikly např. v nedalekém okrese
Domažlice. Vir se vyhnul nejen obyvatelstvu
města, ale zejména i dvěma zařízením, která
se v Mirošově nachází, tj. Domovu Harmonie a Léčebně Janov. Poděkování patří všem,
kteří dodržovali daná pravidla, i těm, kteří se
starali o ostatní.
Díky letošnímu nezvyklému jaru mnozí
z nás museli změnit své plány na léto. Ovšem
tato doba nastává a přeji vám všem, abyste
měli klidnou a všemi aktivitami naplněnou
dovolenou nebo prázdniny. Úplný klid nás
ovšem nečeká z pohledu investičních akcí
města. Přes léto dojde k dokončení přístavby
školy a vybavení vnitřních prostorů novým
nábytkem, elektronikou a pomůckami tak,
aby počátkem školního roku byla zahájena
standardní výuka. O prázdninách pak dojde
k zahájení stavebních úprav budovy mateřské školy, tj. k vybudování výtahu, bezbariérových úprav vstupů, parkovacích ploch a
k úpravě přístupu od parkoviště před budovou sokolovny. Úprava přístupu od sokolovny pak výrazně zvýší bezpečnost dojíždějících rodičů s dětmi, kteří pak nebudou muset
přecházet stávající frekventovanou silnici.
Tato akce je finančně podpořena dotací z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.
Vlastimil Sýkora
Mirošovské střípky

V květnu jsme si připomněli 150. výročí narození
Karla Boromejského Julia Kašpara
Květen 2020 přináší výročí jednoho z rodáků, který proslavil Mirošov
v rámci někdejšího Rakouska – Uherska i pozdější Československé republiky. Svou stopu pak zanechal ve světových dějinách římskokatolické církve.
Karel Boromejský Julius Kašpar, pozdější Jeho Eminence Karel Boromejský
Julius kardinál Kašpar, kníže arcibiskup pražský, se narodil 16. května 1870.
Stalo se tak v budově tzv. Staré školy v sousedství kostela sv. Josefa, škole,
jejíž stavbu r. 1818 nechal zahájit rovněž proslavený kněz a národní buditel
Vojtěch Nejedlý.
Otcem Karla B. J. Kašpara byl mirošovský učitel, podle tehdejšího služebního zařazení podučitel, Jan Kašpar. Matkou byla Filipina Kašparová,
rozená Heidelbergová, dcera mirošovského truhlářského mistra. Rodina Jana
Kašpara pocházela z Chválenic, okres Plzeň Jih. Učitel v Mirošově působil
v letech 1865 – 1872 a byl kantorem velmi oblíbeným. Snad i proto, že zcela
zavrhl výchovu pomocí fyzického trestu bití rákoskou. Traduje se o něm, že
když z Mirošova odcházel, udělalo mu zdejší čestný špalír a na rozloučenou
plakali.
Janův syn při křtu obdržel své na dnešní zvyky poněkud dlouhé jméno,
které však při podpisech používal v plném znění. Již jako batole, ve věku
dvou let, přesídlil s rodiči do Chválenic, kde otec získal místo učitele, resp.
řídícího učitele tamní školy. Karel B. J. Kašpar vyrůstal v harmonické rodině a díky náboženskému přesvědčení matky inklinoval od školních let ke
kněžské dráze. Opatřen doporučením hraběte Schörnborna nastoupil do semináře, aby pak vystudoval teologii, filosofii a práva v Římě coby posluchač
z české koleje Bohemicum, později přejmenované na Nepomucenum. Kněžského svěcení dosáhl roku 1839.
Jeho neobvykle široké vzdělání jej přivedlo
nazpět do Čech. Roku 1899 se stal spirituálem
ve Strakově šlechtické akademii (dnes v objektu sídlí vláda republiky). Tři roky nato se stal
kanovníkem Metropolitní kapituly u sv. Víta
v Praze. Roku 1920, již za časů první republiky
získal betsaidské biskupství a stal se i světícím
biskupem královéhradeckým. Po odstoupení
svého předchůdce, arcibiskupa pražského Františka Kordače, zaujal 22. 10. 1932 jeho místo.
Jeho církevní zásluhy byly korunovány roku
1935 zařazením do řad kardinálů.
pokračování na straně 2
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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
Šárka Krátká
tel.: 601 502 925
e-mail: stavebni.kratka@mirosov.cz

V květnu jsme si připomněli 150. výročí narození
Karla Boromejského Julia Kašpara
pokračování ze strany 1

Karel B. J. Kašpar proslul především jako vynikající církevní právník. Na téma církevního práva sepsal i několik knižních titulů, z nichž nejvýznamnější je zřejmě
dvoudílné Církevní zákonodárství o náboženských kongregacích. Hojně publikoval
i v Časopisu katolického duchovenstva, kde kromě právně zaměřených příspěvků
uveřejni i řadu bohosloveckých pojednání.
Arcibiskup Kašpar byl člověkem hluboce konzervativním. Velmi mu vadilo republikánské zřízení a zánik konkordátu s římskokatolickou církví, který představovala zaniklá habsburská monarchie. Vadil mu odklon poválečného smýšlení od
církve, hlavně u významné části navrácených frontových
vojáků první světové války. Trnem v oku mu bylo i vytvoření Československé církve husitské, do značné míry
sepjaté s prezidentem republiky T. G. Masarykem, a vše,
co alespoň minimálně „zavánělo“ volnomyšlenkářstvím
či dokonce liberalismem. Svůj postoj demonstroval i manifestačním odjezdem do Říma roku 1937 v den státního
pohřbu prvního československého prezidenta. Dočkal se
však ještě mnohem horších poměrů – německé okupace.
Karel Boromejský Julius kardinál Kašpar zemřel
v Praze 21. dubna 1941. Jeho památku připomíná mirošovským i návštěvníkům města velká pamětní deska
zasazená do fasády tzv. Staré školy v Mirošově.
RNDr. Martin Lang

Na Janově vybuduje město Mirošov nové dětské hřiště
S velkou radostí vám chci oznámit, že pokračujeme v budování herních prvků pro
děti. Pro letošek jsme vybrali jako vhodné místo prostor bývalého hřiště u bytovek
na Janově. Vybrali jsme pro naše rodiny s dětmi dva nové herní prvky a pevně věříme, že tato naše aktivita podpoří volnočasové aktivity našich mirošovských rodin.
Těšit se můžete na tyto prvky:

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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Vše je již objednáno, a tak nic nebrání tomu, aby již během léta bylo vše plně využíváno.
Mgr. Martin Hanzelín

Dětský den v pytli 2020
„A je to v pytli, co uděláme s dětským dnem?“, ptám se kolegyně Mirky z komise.
Je konec dubna a my nevíme, zda karanténu ukončí, zda vláda povolí hromadné akce
a hlavně, zda bychom něco stihli připravit. Mirka se zamračí (znak přemýšlení), nakloní hlavu na stranu a najednou se jí tvář rozjasní úsměvem. Já vím, že pomyslná
žárovčička se rozsvítila a přišel nápad. „A co udělat Dětský den v pytli?“, zeptá se.
Teď se mračím já. „Dětský den v pytli?“ Poposednu si, zda si nesedím na vedení.
„No děti by třeba mohly skákat v pytli po zahradě,“ povídá Mirka, „dodržíme karanténu a až splní úkol, dostanou odměnu.“ Blik. Už mi to v hlavě naskakuje a začínám cítit to nadšení, které přichází vždy s novým nápadem. Zkusím: „A co kdyby
nasbíraly pytel odpadků?“… ,,V lese!“, doplňuje Mirka (já tu ženu žeru).
Mirošovské střípky

více informací najdete na www.mirosov.cz

V následující chvíli už rozebíráme podrobnosti, pravidla, domlouváme se na třech
úkolech pro děti (i dospělé), propagaci (úkol pro Pavla), píšeme do naší skupiny (komise). „No jo, ale co ten třetí úkol? Mělo by to souviset s pytlem, ale jak?“, ptá se
Mirka. Marně přemýšlíme, co by to mohlo být. „Ať si pytel prasknou!“, říká jen tak
mimoděk manžel, který prochází kolem nás. Podíváme se na sebe. A máme to!
V následujících dnech připravíme hlášení, plakáty, událost na Facebook, oznámení na webovky města, domluvíme podrobnosti a akce může začít. Během května
nám postupně přichází fotografie a videa dětí, které se do akce zapojily. Ohlas rodičů je pozitivní, děti to baví. Dokazují to i videa, kde při praskání pytlíků všichni
chechtají. I když počet dětiček není velký, akce se povedla. Máme radost.
V Den dětí mirošovské šikovné děti dostávají zaslouženou odměnu. Mirka a Mirka za všechny členy komise rozvážejí balíčky, ve kterých děti nacházejí tři drobnosti, za každý úkol jednu. Nadšení je na obou stranách.
A vy se můžete podívat, jak to celé vypadalo.
Ing. Stanislava Skočilová

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

Červen 2020

3

více informací najdete na www.mirosov.cz

Škola v době koronaviru
Mirošovští páťáci se v rámci slohových prací zamysleli nad tématem „Jak trávím den v této době.“

Mgr. Ilona Hodinová

V Mirošově se bude hrát divize ve stolním tenise

V sezóně 2019/20 pokračovaly všechny tři mirošovské týmy
výbornými výsledky; dokonce o úspěchu „áčka“ se může
prohlásit, že to byla pravděpodobně historická sportovní udá- 1.
lost Sokola Mirošov na poli kolektivních sportů dospělých.

Krajský přebor 1.tř:
TJ Sokol Mirošov A

20

15

3

2

186:103

68

2.

TJ Sokol Horní Bělá A

20

15

2

3

192:103

67

To platí i o sportovních soutěžích v rámci celého Mirošova:

3.

SKUŘ Plzeň C

20

15

1

4

186:110

66

Tak tedy družstvo „A“ po postupu z KP2 vstoupilo nad očekávání dobře do první třídy krajského přeboru. V polovině
soutěže mu patřilo krásné třetí místo. Ovšem ani to chlapcům
nestačilo a po skončení soutěží skončili na fantastickém prvním místě, které znamenalo historický úspěch mladého oddílu - postup do divize! Na tom se podíleli tito hráči: Marek
Vyskočil, Vláďa Lopata, Lukáš Boura a kapitán týmu Josef
Babický. Napravo je uvedena tabulka po úředním ukončení
soutěží.

4.

TJ Sokol Klabava A

20

12

3

5

166:145

59

5.
6.
7.

Dioss Nýřany A
TJ Sokol Těně A
TJ Sokol Plzeň V. C

20
20
20

11
7
7

3
5
4

6
8
9

171:140
153:161
138:161

56
46
45

8.

SK Nevid A

20

7

2

11

143:162

43

9.

TJ Dobřany B

20

5

6

9

141:163

41

10. Dioss Nýřany B

20

5

4

11

131:179

39

11. TJ Hrádek A
12. TJ Sokol Horní Bělá B

20
20

1
1

4
1

15
18

100:192
100:197

27
24
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Družstvo „B“ v této sezóně posílila Jana Matoušová, která přestoupila z Hrádku. Týmu pomáhá také pendlující hráč áčka Lukáš Boura, který nahradil letos téměř nehrajícího Martina Vyskočila. Dostatek kvalitních hráčů a hráček (také Ondra Dostál,
Marek Lev a Dana Murlová) se projevil už umístěním po polovině zápasů, kdy družstvo jasně vedlo. Do konce soutěže se
náskok ještě zvýšil, a to znamenalo jasné splnění daného cíle: postup do okresního přeboru.
Okresní soutěž I. třídy:

Okresní soutěž II. třídy:

1.

TJ Sokol Mirošov B

18

15 2

1

230:94

15 2

1

226:98

2.

TJ Sokol Těně C

18

12 1

5

182:142 43

2. TJ Sokol Těně D

18 11 3

4

190:134 43

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

TJ SPARTAK STRAŠICE B

18

11 2

5

184:140 42

3. TJ Sokol Mirošov C

18 8

4

6

191:133 38

SK Nevid B

18

9

4

5

185:139 40

8

4

171:153 38

5

6

7

147:177 34

18

4

4

10 123:201 30

SK Líšná

18

3

4

11 130:194 28

4.
5.
6.
7.
8.

18
18
18
18
18

3
1
2
0
1

8
6
7
16
16

154:170
194:130
182:142
85:239
74:250

TJ Sokol Osek u Rokycan B

18

6

SK Mostiště 2003

18

TJ Sokol Holoubkov B
TJ Sokol Dobřív

18

2

6

10 136:188 28

SK Kornatice B

18

1

7

10 132:192 27

50

1. TJ Sokol Skomelno C 18

TJ Město Zbiroh B
TJ Baník Kříše A
TJ Spartak Strašice C
TJ Sokol Osek C
TJ Sokol Hůrky A

7
11
9
2
1

50

35
41
38
22
21

Družstvo „C“ se pohybovalo po celou soutěž v horní polovině tabulky a umístění na konečném třetím místě je dobrým příslibem pro příští sezónu. Na výsledcích se podíleli tito hráči: Rosťa Judl, Pavel Kotas, až do svého zranění Milan Kraidl, Honza
Hubáček, Jirka Ludín a z béčka pendlovala Dana Murlová.
Ing. Tomáš Smrček

Volejbalovou sezónu ukončila pandemie
Letošní ročník, který rozehrály v krajských přeborech hned tři mirošovské
oddíly působící pod TJ Sokol Mirošov, ukončila pandemie. Krajský volejbalový svaz rozhodl v průběhu měsíce dubna o tom, že ukončuje všechny soutěže s tím, že platí aktuální tabulky. Nejvíce na to doplatilo družstvo mužů,
které toužilo výrazně posunout loňský výsledek. Po 22. kole bylo družstvo na
pátém místě s nepatrným odstupem na třetí místo. Díky systému soutěže však
měli naši muži méně odehraných zápasů, nežli družstva před nimi. I proto je
tedy konečné páté místo spíše zklamáním. Vždyť i druhé místo mohlo zajistit
postup do 2. ligy. Tak mají na další rok o motivaci postaráno, protože letošní
sny zůstaly nenaplněny. Je dobré také říci, že v místní sokolovně v Mirošově dokázali naši zástupci vyhrát velkou většinu
zápasů a jen Klatovy si dokázaly odvézt více bodů.
Ve svých soutěžích krajského přeboru se opět představilo družstvo kadetů a v konkurenci družstev z Plzně, Klatov, Domažlic a Kralovic postupně zlepšovalo své výkony. Konečné páté místo odpovídá tomu, nač naši v aktuální sezóně měli.
Ve spolupráci s místní školou se poprvé zapojilo i nejmladší družstvo žáků. Je skvělé, že po několika měsících a tréninku
v rámci kroužku pod školou dokázaly naše děti postupně stále lépe vzdorovat zkušenějším volejbalistům z ostatních oddílů. Nakonec si ve své první sezóně také zapsaly
konečné páté místo. Doufám, že i v dalších letech
bude tato spolupráce mezi Sokolem a školou plně
pokračovat a přispěje k rozvoji sportu v naší malebné obci.
Družstvo mužů a kadetů podniklo v této sezóně společné soustředění ve středočeských Dobřichovicích. Obec, ve které dlouhodobě hrají špičku
první ligy, byla skvělým místem pro zdokonalování
volejbalových dovedností. Toto vše můžeme podnikat i díky nemalé podpoře města Mirošov, které
dlouhodobě sport v obci podporuje. Děkujeme.
Mgr. Martin Hanzelín

Červen 2020
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Městská knihovna
Každý měsíc mají čtenáři možnost vybírat si z nových knih. Tento měsíc jsou to například tyto tituly:
Tina Seskis 		
Michael Palmer
Dominik Dán 		
Pavel Hrdlička
Martin Nesměrák
Roman Cílek 		
Nora Roberts 		
Magda Váňová
Věra Fojtová

Líbánky
Zkáza
Jednou nohou v hrobě
Pouť oběšenců
Na zemské stezce
Dno vyschlé studny
Nový začátek
Mlsná huba
Zbav nás od zlého

Marcela Mlynářová 		
Jitka Ludvíková 		
Jan Bauer 			
Bernard Minier 		
David Růžička 		
Petros Cironic 		
Lucie Křesťanová 		
Zuzana Onderová 		
Věra Hudáčová 		

Dvakrát dole, jednou nahoře
Muži zrají jako víno
Kdo zradil krále
Na okraji propasti
Plzeňská tajemství
Encyklopedie Rokycanska
O kočičím čaroději
Jak šly pastelky za sluníčkem
Hanko, zachraň štěně!

Další nové tituly na knihovnamirosov.webk.cz
VÝPŮJČNÍ HODINY V KNIHOVNĚ OPĚT V NORMÁLNÍM REŽIMU:
PO 13.00 – 17.30, ÚT 10.00 – 15.30, ST 13.00 – 15.30, ČT 10.00 – 15.30, PÁ
KONTAKT : Eva Rothová - 371 121 482, 773 278 578

zavřeno

Poděkování léčebny Janov
Vážení čtenáři a spoluobčané,
dovolte mi, abych touto cestou poděkovala za Léčebnu TRN Janov všem nesmírně šikovným a obětavým lidem, kteří se
jak již bylo v minulých střípcích napsáno, zapojili do šití roušek. Věřte mi, že jsem netušila, jakou sílu má solidarita, empatie
a touha udělat něco z absolutně nezištných a čistých důvodů.
Za ty, od kterých jsme roušky dostávali, bych ráda jmenovala Ing. Stanislavu Skočilovou, manželé Hanzelínovi, Lenku
Strnadovou, Terezu Štastnou, Drahoslavu Ševčíkovou a spoustu dalších mirošovských spoluobčanek, jejichž jména jsou nám
neznámá a o to větší dík jim patří. Dále bych ráda poděkovala paní starostce z Příkosic Tamaře Suché, která zmobilizovala
svoji gardu šiček, mezi nimi paní Vaníkovou, Judlovou a další, které nás také perfektně zásobovaly. Poděkování patří i ženám
z Dobříva. Občas se nám stalo, že na vrátnici někdo přivezl tašku s rouškami a my ani nevíme, od koho byly, tak i Vám všem
bezejmenným patří náš velký dík. Nesmírně si vážíme Vaší pomoci a mockrát za ni děkujeme.
Lenka Šímová

Informace Klubu důchodců
1.
2.

Obnovují se pondělní schůzky od 14 hodin.
Odložená návštěva Divadla R. Brzobohatého v Praze se uskuteční v pátek 25. září, začátek
představení v 19 a konec ve 21 hodin. Uvidíme komedii Ženu nebo život. Zůstávají v
platnosti původní vstupenky. Odjezd autobusu bude v 15.30, návrat asi ve 23 hodin.

3.

Podrobnosti o zájezdech na následující pololetí se dočtete v příštím čísle.
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KORNATICE
Slovo kronikářky
Milí čtenáři Mirošovských střípků, v sobotu 22. ledna 2020 se v KD v Kornaticích uskutečnilo PRVNÍ ČTENÍ z obecní kroniky. Průvodcem se stal pan starosta Jindřich Šustr, čtením zájemce o historii provázely Ivana Szobonyová a Veronika Štolcbartová. Po krátké
přestávce následovalo zhlédnutí historických fotografií a na závěr zahrála na flétnu Hana Bartošová. Přítomno bylo asi 40 lidí, včetně
nejstarší občanky Kornatic. Tou je paní Jindřiška Levová. Celá akce trvala asi dvě hodiny a velmi se povedla.
Na začátku programu se lidé dozvěděli, co je to kronika obce, odkdy se datuje povinnost ji vést, kdo byl prvním kronikářem. Pak už
se střídavě slova ujala kronikářka obce s Veronikou. Čtení bylo doplňováno texty o Kornaticích z publikace Minulostí Mirošovska od
Jaroslava Falce, významného znalce historie této oblasti. Číst jsme začaly rokem 1921, ve kterém byl usnesením obecního zastupitelstva
dne 28. 8. 1921 za starosty Aloise Šustra zvolen Josef Herejk prvním kronikářem Kornatic. Předčítání skončilo rokem 1931.
Pro Vás, čtenáře Střípků, jsem vybrala z obecní kroniky jednu událost z roku 1928, spojila ji se současností a se vzpomínkami paní Jindřišky Levové. V Letopisech obce Kornatice se na straně 72 píše: „5. července poprvé se konala oslava Husova na Ořechovně. Dřívější
léta konala se oslava vždy v Mešně na Chlumku společně s Mešenskými, Kakejcovskými, Příkosickými a někdy i Lipnickými.“ V loňském roce byla obnovena tradice procesí, které chodívalo na Ořechovnu. Navázalo se tak na naše předky, kteří prvně 5. 7. 1928 putovali
od kapličky na návsi vzhůru na Ořechovnu, aby zde uctili upálení Mistra Jana Husa.
Jako kronikářka obce jsem hledala pamětníky. Zjistila jsem, že paní Jindřiška Levová je zřejmě jediným žijícím pamětníkem v Kornaticích na oslavu v pozdějších letech a požádala jsem ji o její vzpomínky.
Paní J. Levová (roz. Fuksová), která se narodila v r. 1938, jezdila do Kornatic k babičce Anně Lopatové. Ta zemřela 21. 3. 1950. Společně s babičkou se účastnily Husovy oslavy na Ořechovně. To bylo paní Levové 10 až 12 let. Vzpomíná, že si babička v tento den oblékla nařasenou sukni a přes ni měla sváteční zástěru, dále měla na sobě halenu (blůzu) a na hlavu si dala novější šátek. Lidé na slavnost
vycházeli od zvoničky (kapličky) a šli nahoru přes trať směrem na Milínov. Za domem, kde bydleli Špíralovi, vedla cesta na Ořechovnu.
Po levé straně u Špíralů byla cihelna. Tam se chodilo pro hlínu na vepříky, které se používaly na stavbu domů. Na Ořechovně byla již
připravena hranice ze dřeva, která byla zapálena jako vzpomínka na upálení Mistra Jana Husa 6. července 1415. Když oheň začal hořet,
lidé stojící kolem něj zpívali písničku „Hranice vzplála tam na břehu Rýna … .“ Po skončení Husovy oslavy se šlo domů stejnou cestou
zpět ke kapličce. Paní Levové tímto děkuji za milé vzpomínání, které jsem si zapsala, když jsem u ní byla v červnu 2019 na návštěvě.
PRVNÍ ČTENÍ z kroniky se vydařilo a společně s Veronikou připravujeme na vyžádání přítomných posluchačů DRUHÉ ČTENÍ,
které začneme od roku 1932.
Mgr. Ivana Szobonyová

Ani kornatičtí hasiči nezaháleli
Když jsme se začátkem března loučili, neměli jsme sebemenší představu o tom, co nás čeká v následujícím období. Než ale
naplno vypukla pandemie Covid-19, vyškolili se dva členové naší jednotky pro práci s motorovou pilou. Brzy na to byla
naše jednotka vyzvána k odstranění nakloněného stromu přes cestu směrem na Mirošov. Noví pilaři si tak odbyli první ostrý
zásah. Za nouzového stavu se jednotka nescházela, ale byli jsme vždy připraveni k případné výzvě o pomoc. První společnou
akcí bylo stavění obecní májky, a to při přísném dodržování vyhlášených omezení. V sobotu 30. května byl proveden sběr
železného šrotu po obci a pozvolna se připravujeme na další činnost.
Připravujeme:
1. 8. 2020 – dětský den s hasiči
Jaroslav Koc
Kulturní a sportovní program červen – srpen 2020
Kornatice 2020
 rdečně zvou - Obec Kornatice a obecní spolky ( informace na www.kornatice.cz)
S
21. 6. Extra Band revival od 17.00 hod (neděle)			
přírodní parket		
27. 6. Míčový sedmiboj dvojic (XXI. ročník) – o putovní pohár
sportovní areál 		
- volejbal, nohejbal, tenis, stolní tenis, basketbal, fotbal, házená
4. 7. Kornatický žralok – rybářské závody 			
Veský rybník 		
6. 7. Zasvěcení kapličky
18. 7. VI. Kornatické setkání 					
KD, sport. areál 		
- doprovodný program s hudbou celý den, večer taneční zábava
na přírodním parketu se skupinou Lucie revival
- turnaj v nohejbale dvojic (do úrovně krajského přeboru)
sportovní areál 		
27. - 31. 7. Kornatický příměstský tábor 				
KD a okolí 		
29. 8. Loučení s prázdninami - sportovní odpoledne 		
sport. areál 		
Červen 2020

Hostinec U Lípy
SK Kornatice
Sdružení rybářů Kornatice
OÚ Kornatice, SDH, SK

SK Kornatice
MAS Aktivios, Obec
OÚ Kornatice, SDH, SK
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INFORMACE ORGÁNŮ MĚSTA MIROŠOV
Usnesení Rady města Mirošov ze dne 25. května 2020
Rada města schvaluje:
1.
modernizaci webových stránek města Mirošov a úpravu stránek v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek
a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve
znění pozdějších předpisů polečností Galileo Corporation s.r.o. za nabídnutých podmínek
2.
uzavření dohod o provedení práce mezi městem Mirošov a studenty s trvalým bydlištěm ve městě Mirošov na práce související s úklidem
veřejného prostranství a odměnu z těchto dohod ve výši 90 Kč/hodinu
3.
zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.p.č. 1652/15 v k.ú. Mirošov s tím, že nabídky budou na MěÚ Mirošov doručeny do 15.06.2020
do 14:00 hodin
4.
společnost Area Projekt s.r.o., Chudenická 1059/30, Praha ke zpracování dokumentace pro povolení stavby: „Návrh úpravy náměstí
Míru – II. etapa, Mirošov“ za nabídnutých podmínek
5.
podpis darovací smlouvy mezi městem Mirošov a Sborem dobrovolných hasičů týkající se věcného daru počítače a monitoru
6.
podpis darovací smlouvy mezi městem Mirošov a Sborem dobrovolných hasičů týkající se věcného daru vyšívané vlajky
vč. žerdě a stojanu
7.
pořízení mobilního rozhlasu od společnosti Neogenia s.r.o., Hybešova 42, Brno za nabídnutých podmínek
8.
pořízení houpačky a prvku dětského hřiště do prostoru u bytovek na Janově
9.
poskytnutí odměny pro ředitele ZŠ a MŠ Mirošov v navrhované výši
10.
prominutí nájemného za pronájem prostor v pivnici „Na Zastávce“ a ve „Sklípku“ za měsíc duben a květen 2020
Rada města jmenuje:
1.
hodnotící komisi pro výběr zhotovitele akce: „Bezbariérový přístup do MŠ Mirošov (Přístavba MŠ Mirošov)“ v tomto složení: 		
Ing. Cvikl, Šárka Krátká a Ing. Sazimová. Náhradníkem jmenuje Aleše Kozáka.
2.
hodnotící komisi pro výběr dodavatele „Vybavení učebnového pavilonu ZŠ Mirošov“ v tomto složení: Mgr. Judl, Ing. Stehno a 		
Mgr. Otcová. Náhradníkem jmenuje Mgr. Hanzelína.
Rada města nesouhlasí:
1.
s přístupem na pozemek st.p.č. 2313/3 přes pozemek p.p.č. 2314 ve vlastnictví města Mirošov
Rada města souhlasí:
1.
s nákupem 25 ks šatních skříní o 3 boxech do přístavby ZŠ Mirošov
2.
se znovuotevřením MŠ Mirošov od 01.06.2020
Rada města předkládá zastupitelstvu:
1.
zpráva o uplatňování územního plánu Mirošov
2.
výběr zhotovitele akce: „Bezbariérový přístup do MŠ Mirošov (Přístavba MŠ Mirošov)“ a výběr dodavatel „Vybavení učebnového
pavilonu ZŠ Mirošov“

Vážení spoluobčané,
je mi nesmírně líto, že mě k napsání článku do Mirošovských střípků vede neseriózní chování pana starosty. Nikdy by
mě nenapadlo, že se z tohoto zpravodaje stane nástroj vyřizování účtů mezi zastupiteli. Můj příspěvek je reakcí na
„Slovo starosty města“ v minulém čísle.
V závěru svého článku se pan starosta vyjádřil k jednání zastupitelstva, kterého se ze zdravotních důvodů nemohl
zúčastnit. V těchto pár větách si pan starosta přisoudil vlastnosti jakéhosi nadčlověka a snažil se vysvětlit čtenářům, že
bez jeho přítomnosti vlastně zastupitelstvo není schopné dobře pracovat a že díky jeho nepřítomnosti, teď budeme muset
některá přijatá usnesení napravovat. Pokud tím má pan starosta na mysli to, že jím doporučované závěry nebyly přijaty
k jeho spokojenosti, tak to je skutečně demokracie. Já v tomto směru názor pana starosty nesdílím a jsem přesvědčená, že
každý je nahraditelný a zastupitelný. Myslím si, že byl pan starosta perfektně zastoupen Ing. Stehnem a Ing. Sazimovou
a jsem přesvědčená, že i v jeho nepřítomnosti jsme schopni učinit rozhodnutí, která jsou pro Mirošov zásadní a přínosná.
Děkuji za Váš čas a trpělivost při čtení těchto řádků a přeji Vám všem hlavně pevné zdraví a nervy jako provazy.
Lenka Šímová
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