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Slovo starosty města
Vážení spoluobčané,
nelze říct, že by letošní léto bylo poklidné a odpočinkové. Ovšem radost z dokončené přístavby
základní školy vše vynahrazuje. Podařilo se nám
stavbu dokončit, vybavit nábytkem i školními pomůckami a od začátku září uvést do provozu. V pátek 28. srpna byla stavba slavnostně otevřena, a to
dopoledne za účasti zastupitelek a zastupitelů města Mirošov, okolních starostek a starostů měst i obcí a zástupců těch,
kteří se podíleli na přípravě, realizaci a financování stavby. V odpoledních hodinách se sešel kompletní učitelský sbor, který
následně představil veřejnosti vnitřní prostory přístavby, ale i prostory stávající budovy základní školy. Byl jsem velmi mile
potěšen účastí občanů města i jejich zájmem o školu. Poděkovat musím všem, kteří se podíleli na zajištění této akce, tj. učitelům i zaměstnancům Základní školy a mateřské školy Mirošov, kteří připravili prostory školy k prezentaci. Mé osobní poděkování za celý průběh realizace stavby patří projektantovi Ing. Petru Černému ze společnosti Area Projekt s.r.o.; zástupcům
zhotovitele stavby společnosti S&H stavební a obchodní firma spol. s r.o. – majiteli Zdeňku Horejšovi, řediteli Ing. Václavu
Kališovi a stavbyvedoucímu Luďku Kuškovi; řediteli Základní školy Mirošov Mgr. Rostislavu Judlovi a školníkovi Petru
Titlovi.
Nemůžeme však usínat na vavřínech. Jistě víte, že se městu podařilo získat dotace na přístavbu budovy mateřské školy.
Původně jsme předpokládali, že přistavíme jen osobní výtah, bezbariérově upravíme vstupy, vybudujeme parkoviště a přístupový chodník od parkoviště před budovou sokolovny (na tyto práce jsme získali dotaci z Ministerstva školství ČR v rámci
bezbariérové trasy města Mirošov a práce byly zahájeny počátkem července). Ovšem byli jsme úspěšní i v žádosti o dotaci
na celkovou přístavbu mateřské školy ze státního rozpočtu na rok 2020, tj. z Ministerstva financí ČR. Proto byly okamžitě
zahájeny přípravné práce a provedeno výběrové řízení na zhotovitele, na základě kterého byla vybraná společnost SILBA-Elstav s.r.o. Letkov za nabízenou cenu 17.892.305,47 Kč + DPH. Stavbou bude provedena přístavba učebny s veškerým
souvisejícím zázemím a napojením na provoz stávající budovy. Dále pak výměna střešní krytiny stávající budovy a provedení
teplovodního vytápění z nové plynové kotelny. Stavba byla počátkem měsíce září zahájena. Z tohoto důvodu byl kompletní
provoz mateřské školy ve školním roce 2020 – 2021 přemístěn do původního pavilonu I. stupně v areálu základní školy. Proto
mi dovolte, abych požádal děti, rodiče i občany ve Školní ulici o spolupráci a trpělivost při příjezdu a příchodu k areálu školy,
a to zejména v ranních hodinách. Prosím, zvažte, zda je vždy nutné, abyste přijížděli až ke škole. Děkuji Vám všem!
Vlastimil Sýkora
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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

Do Mirošova se vrátil film
V pátek 4. 9. 2020 se uskutečnila další z řady plánovaných akcí, kterou bylo tradiční letní kino. Promítání filmu zajišťovala společnost Kino na kolečkách, se kterou
máme velice dobré zkušenosti z minulých let. Tentokrát se promítalo v areálu
tenisových kurtů u sokolovny, kde je příjemnější sezení. Promítaným filmem byla
Ženská na vrcholu v hlavní roli s Annou Polívkovou.
Za možnost promítat v areálu kurtů a podporu děkujeme Sokolu Mirošov a Martinovi Hanzelínovi.
Ing. Stanislava Skočilová

Mirošovská sokolovna ožila divadelní komedií
I když je léto obdobím divadelních prázdnin, milovníci komedií a tragédií nestrádají.
Pódioví umělci hrají pod širým nebem a objíždějí jiné než domácí scény. A tak se
znovu po dlouhé době pohnula opona i v mirošovské sokolovně.
Poslední prázdninový čtvrteční večer přijeli do našeho města zpříjemnit členové
divadelního souboru Théta, který jinak vystupuje v plzeňském Divadle Dialog, s
divadelní komedií Agentura Drahoušek. Její autor Rudolf Trinner i samotní herci
přišli s úsměvným pohledem do falešné sňatkové kanceláře i do životů skutečných
lidí, kteří mají své sny a hledají svá soukromá štěstí.
Představení, které bylo zároveň poděkováním města lidem v takzvané první linii,
zhlédla přibližně šedesátka diváků. Už nyní snad můžeme slíbit, že nešlo o zdaleka
poslední podobnou akci v příjemných prostorách naší sokolovny.
Mgr. Pavel Žižka

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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V sokolovně zahrál plzeňský divadelní spolek Théta.

Mirošovské děti se prošly pohádkou i ekologickými úkoly
Letošní rok byl na pořádání akcí poměrně náročný. Kvůli karanténě se neuskutečnila
celá řada akcí. Jednou z nich byl bohužel i Dětský den. Proto jsme s členy společenské komise přemýšleli, jak jej nahradit. Řešením bylo připravit dětskou akci na
konci prázdnin, kdy už opatření nebyla tak přísná. A tak vznikl Pohádkový den s
ekologií.
V sobotu 29. srpna se členové komise a další dobrovolníci převlékli za berušky,
Červenou Karkulku, Včelku Máju, hejkala a další pohádkové postavy a na předem
připravených stanovištích čekali na děti. Trasa pohádkové stezky vedla od hospůdky
U Kozlerů, kde děti vítala královna s instrukcemi a kartičkou na úkoly. Pokračovala
lesem kolem studánky pod Záborčím a rezavé vody přes hráz Cihelského rybníka a
pak zpátky ke Kozlerům. Děti během trasy čekalo osm stanovišť, kde musely splnit
úkoly s tématikou ekologie a ochrany životního prostředí. Pomáhaly jim při tom
naše pohádkové bytosti. Na konci cesty se s vyplněnou kartičkou vrátily zpátky ke
královně, kde jim zlatá rybka dala tři odměny. I přes nepřízeň počasí úkoly splnilo
a odměnu dostalo 44 dětí, které doprovázeli maminky, tatínkové, babičky a někdy i
domácí mazlíčci.
Mirošovské střípky
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Ohlasy na akci byly velice pozitivní. Děti i rodiče měli radost z hezké procházky a
odměn. A my s nimi. Všechny fotky z akce najdete na facebookové stránce města
(Město Mirošov) a taky na webovkách.
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

Září 2020
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Důchodci nesedí doma
V červenci jsme navštívili přehradu na Labi z let 1903-1919, která se nazývá Les Království a nachází se poblíž Dvora Králové nad Labem. Uprostřed lesů, zrenovovaná spolu s přilehlými budovami vypadá pohádkově. Odpoledne jsme si prohlédli
malebný barokní zámek Karlova Koruna v Chlumci nad Cidlinou architekta Santiniho a stavitele F. M. Kaňky z let 1721-23.
Seznámili jsme se s dějinami rodu Kinských a také s chovem koní – chlumeckých plaváků.
Začátkem srpna jsme se vydali na Šumavu. V Srní jsme se prošli lesem k vlčímu výběhu a vlky uviděli. U Kvildy jsme ve
výbězích hledali rysy a jeleny. Někdo štěstí měl a viděl. Výlet jsme zakončili procházkou k Jezerní slati.
Koncem srpna jsme zamířili do Krušných hor. Z Krupky jsme vyjeli lanovkou na Komáří vížku, odkud byl nádherný rozhled na všechny světové strany, na Krušné hory, na kopce Českého středohoří. Odpoledne jsme se projeli po safari a prošli
ZOO v Chomutově. Začátkem září jsme vyjeli do hor Novohradských, nacházejících se na hranicích Česka a Rakouska.
Nejvyšší vrchol je Viehberg (1112 m) a z šestnácti vrcholů přesahujících tisíc metrů se jich na českém území nachází pět.
V Nových Hradech nás průvodkyně seznámila s historií a památkami města, o němž první písemná zpráva pochází z roku
1279. Nakonec jsme se vydali do Terčina údolí, které se rozkládá v romantickém údolí Stropnice. První krajinářské úpravy
byly provedeny na popud hraběnky Terezie Buquoyové v druhé polovině 18. století. Dnes je v parku k vidění umělý vodopád,
hamr nebo Modrý dům, posedět lze i v restauraci Tereziiny Lázničky.
Irena Kolářová

Sokolský areál zažil první ročník míčového víceboje
V sobotu 22. 8. uspořádali místní sportovní nadšenci první ročník míčového víceboje dvojic.
Loni si vše vyzkoušeli nanečisto a letos již mohl naplno začít žít svým životem turnaj „O
PUTOVNÍ POHÁR SOKOLA MIROŠOV“. Stejně jako loni čekaly na všechny duely v pěti
sportech, které zde v Sokole mají již víceletou tradici. V rámci celého dne se utkaly dvojice
v nohejbalu, volejbalu, stolním i klasickém tenise a v badmintonu. Vše vypuklo již v devět
ráno, protože všichni dobře věděli, co je před nimi za porci rozmanitých zápasů. Do turnaje
se přihlásilo 24 sportovců, kteří se rozdělili do 12 dvojic. Předpověď věštila odpolední déšť,
a tak se nejprve rozjely turnaje ve venkovních sportech. Tenisový turnaj byl prvním, který se
rozběhl. Vzápětí jej následoval nohejbal a chvilku na to i volejbal. Vše bylo v duchu fair play a
dvojice se navzájem povzbuzovaly.
Již od počátku bylo vidět, že víceboje, které mají v Čechách silnou tradici, svědčí univerzálním hráčům. Zkušenosti a zručnost tak postupně ukazovaly, kdo bude patřit k favoritům celého
víceboje. Kolem třetí hodiny byla venkovní část hotová a všichni se přesunuli do sokolovny,
kde již byly nachystány stoly na stolní tenis. Bylo to právě včas, neboť venku již začínalo pršet.
Na čtyřech stolech vše utíkalo jako po másle a před všemi byl po půl hodině již jen závěrečný
turnaj v badmintonu. Hráči si propočítali, jak si zatím stojí a bylo jasné, že o premiérové celkové vítězství se stále ještě perou čtyři dvojice. Proto byl náboj na kurtu až do samého závěru. V šest hodin večer bylo dobojováno a všichni
se odebrali zpět do venkovního areálu, kde proběhlo slavnostní vyhlášení výsledků. Nejprve vám sdělím vítěze jednotlivých miniturnajů.
V tenise dominovali Radek Forst s Rosťou Judlem, stejná dvojice ovládla i volejbalové klání. Nohejbal pro sebe ukořistil Martin Němec s Honzou Fáberou. Stolní tenis podle očekávání ovládli místní divizní specialisté Lukáš Boura s Markem Vyskočilem a závěrečný
badminton vyhráli Míra Stehno a Bohouš Štverák. Po celkovém součtu bylo jasné, kdo jsou premiéroví králové areálu. Na třetím místě
skončili Martin Němec a Honza Fábera, na druhé místo se zařadili svými skvělými výkony Marek Vyskočil a Lukáš Boura a své letité
zkušenosti a dovednosti přetavili v triumf Rosťa Judl a Radek Forst. Na obou bylo patrné, že do toho dali vážně všechno a dokázali všem,
že rozhodně není čas se sportem končit! Nezbývá než smeknout a gratulovat. Na turnaji se představili nejen místní sokolové, ale i řada
dalších sportovců nejen z našeho kraje.
Závěrem bych rád jako hlavní pořadatel a pro letošek člen dvojice na čtvrtém místě poděkoval městu Mirošov. Tentokrát nejen za
finanční podporu sportovních akcí, ale zejména za investice do místní sokolovny. Ať už rekonstrukce sprch, které nepatřily k ozdobě
našeho sportoviště, tak zejména rekonstrukce podlahy na sále, která prošla přebroušením a přelakováním. Sokolovna tak opět prokoukla
a je důstojnějším prostředím jak pro kulturní, tak zejména pro sportovní akce. Díky.
Mgr. Martin Hanzelín
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Městská knihovna
Každý měsíc mají čtenáři možnost vybírat si z nových knih. Tento měsíc jsou to například tyto tituly:
Alena Jakoubková
Halina Pawlowská
Anne Jacobs 		
Brenda Bowen
Marie Rejfová
Jiří Hájíček 		
Zuzana Koubková
Ondřej Fibich
Vlastimil Vondruška

Zmizení perníkové princezny
Čmelák
Kavárna U Anděla
Kouzelný ostrov
Kočka myši nenechá
Plachetnice na vinětách
Zázračný medailon
Za pověstmi Šumavy
Křišťálový klíč II.

Dalibor Vácha
Stefan Ahnhem
Angela Marson
Kylie Brant 		
Dominik Dán
Tereza Boučková
Ivan Klich 		
Nicole Conway
Chris Priestley

Za svobodu
X způsobů smrti
Osudový slib
Tanči jen pro mě
Nevíš dne, nevíš hodiny
Bhútán, má láska
Výlety podél Berounky
Letopisy dračích jezdců
Kletba vlkodlačího chlapce

Další nové tituly na knihovnamirosov.webk.cz
VÝPŮJČNÍ HODINY V KNIHOVNĚ:
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

Jany škola 2020
Do Mirošova se opět po roce vrací Jany škola. Naše přátele z Večernice letos přivítáme v říjnu.
Akce se uskuteční v přízemí městské knihovny ve dnech 13. 10. - 17. 10. 2020.
Večernice, tvůrčí skupina autorů s handicapem, již dlouhá léta spolupracuje s městem Mirošov, které její akce vždy
zaštiťuje a finančně podporuje.

Country odpoledne u knihovny – 12. 9. 2020

Září 2020

5

více informací najdete na www.mirosov.cz

V uplynulých měsících naši hasiči opět museli zasahovat
Vážení spoluobčané nyní vás seznámíme s činností hasičů
naší obce v období červenec – srpen.
6. 7. jsme odstraňovali nebezpečný hmyz v ulici Na Drahách. Na místě události se nacházela alergická osoba.
12. a 13. 7. odstraňovala naše jednotka padlé stromy v ulici
Čtrnáctka.
10. 7. v půl desáté večer byl naší jednotce vyhlášen požární
poplach pro požár stromu na Janově.
14. 7. večer vyjížděla naše jednotka k požáru lesního porostu do Spáleného Poříčí. Na místo události jedou obě naše
cisterny. Během příjezdu na místo události jsme odvoláni operačním střediskem zpět na základnu.
22. 7. naše jednotka vyjela k požáru obilného pole u obce Lipnice směr Milínov. Při našem příjezdu byla zasažena plocha
50x80m. Za použití asanační lišty a monitoru se nám podařilo oheň, který se rychle šířil k lesu, uhasit. Na místě události
zasahovali hasiči z Mirošova, Příkosic, Blovic, Nezvěstic, Nových Mitrovic, Spáleného Poříčí, Rožmitálu pod Třemšínem a
z HZS Rokycany.
27. 7. před 15. hodinou vyjížděla naše jednotka k požáru do obce Štítov. Při našem příjezdu zde hořel odpad, tráva a částečně byla zasažena budova. Díky rychlému zásahu se požár nerozšířil na přilehlé pole s pšenicí. Spolu s námi zde zasahovali
hasiči ze Štítova, Příkosic a z HZS Rokycany
30. 7. jsme opět vyjížděli do obce Štítov, kde hořely na zahradě staré noviny a časopisy. Jedná se o stejný objekt jako při
předešlé události.
9. 8. došlo v Dobřívě ke sražení cyklisty. Naše jednotka ošetřila zraněnou osobu a následně ji předala ZZS Rokycany.
12. 8. v šest hodin večer jsme vyjeli na žádost krajského operačního střediska ke střídání hasičů, kteří zasahovali u požáru
zemědělského skladu u obce Osek. Naše jednotka vyjela dvěma vozy, a to s CAS 30 Tatra 815-7 a DA VW Transporter. Na
místě jsme zasahovali celou noc a kolem osmé hodiny ráno jsme se vrátili zpět na základnu.
18. 8. v úterý krátce před polednem byla naše jednotka přivolána k dopravní nehodě nákladního automobilu, která byla
naštěstí jen s lehkým zraněním.
21. 8. chvilku před 14 hodinou vyjela naše jednotka k dopravní nehodě dvou osobních automobilů asi 200 metrů za Mirošovem směr Dobřív. Původní požár vozidla se nepotvrdil. Zřejmě se jednalo o kouř vycházející z airbagů. Při nehodě se
naštěstí nikdo nezranil.
26. 8. jsme odstranili padlý strom nad táborem v Holubím Koutě. Kolem 15. hodiny již podruhé vyjíždíme k odstranění
padlého stromu, a to mezi obce Skořice a Trokavec.
27. 8. vyjela naše jednotka k odstranění nebezpečného hmyzu do obce Těnovice. Jednalo se o sršně, kteří ohrožovali majitele přilehlého domu.
28. 8. jsme odstranili strom, který byl přes celou cestu mezi Mešnem a Lipnicí.
30. 8. vyjela naše jednotka k odstranění nebezpečného hmyzu do obce Skořice. Jednalo se o sršně, kteří ohrožovali majitele
přilehlého domu.
K 30. 8. má naše jednotka na kontě přesně 42 událostí. Jedná se převážně o požáry, technické události typu likvidace obtížného hmyzu, čerpaní vody, odstranění stromů a dopravní nehody.
Martin Dolák

Soptíci z Mirošova na soustředění v Lásenici
Konec srpna pro většinu dětí není moc příjemný, jelikož čas prázdnin je skoro u konce. Ale my, mladí hasiči se už šest let těšíme na jejich předposlední
týden, kdy vyrážíme na soustředění. Letos jsme měli k dispozici tábor v Lásenici u Jindřichova Hradce.
Počasí nám většinou přálo, podnikali jsme spousty výletů. Projeli jsme se
úzkokolejkou z Jindřichova Hradce do Nové Bystřice, seznámili se se zvířátky se ZOO v Dolní Pěně, podnikli plavbu na parníku kolem Světa v Třeboni.
I koupání v zatopené pískovně nebo v řece Nežárce, která přímo protékala naším tábořištěm, sklidilo úspěch. Největší atrakcí se ale stal samozřejmě
aquapark s velkým tobogánem, skluzavkami, divokou řekou a spoustou dalších věcí. Nebylo by to ale hasičské soustředění bez hasičiny, a tak nechyběl
trénink na štafetu dvojic, branný závod na čas ani určování topografických
značek v přírodě. Všem se nám v jižních Čechách líbilo a doufáme, že se na stejné místo budeme moci vrátit i příští rok.
Denisa Brandtnerová
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KORNATICE
Slovo kronikářky

Milí čtenáři Mirošovských střípků, v pondělí 6. 7. 2020 došlo v Kornaticích k zasvěcení kapličky svaté Markétě. Dovolte mi, abych
vás jako kronikářka obce seznámila s tím, co o kapličce víme, co se o ní píše v kronice. Setkala jsem se s názorem, že tato památka je
nejstarší historickou stavbou v Kornaticích. Ale zatím tomu tak není. K nejstarším písemně doloženým stavbám patří panský dům čp.
1 a mlýn čp. 3. V publikaci Vladislava Strejce Kornatice a okolí z historie i současnosti se na straně 50 píše: ,,Ve snaze získat ze svých
panství zisk, počaly vrchnosti zakládat dvory. Tak také v Kornaticích kolem roku 1680 tehdejší majitel Engel z Engelflusu založil pansky
dvůr. Podle výpovědi kornatických obyvatel Jana Mošny a Tomáše Bešty byl dvůr založen z pozemků tří sedláků Adama Střísky, Tomáše
Poláka a Ondřeje Smolíka. Patřilo k němu tehdy 105 strychů* a dva věrtele polí. V té době bylo v Kornaticích pět chalupníků, kteří měli
dohromady 155 strychů polí.” Na straně 51 se můžeme ještě dočíst: ,,Mlynář Hrdlička mlýn v roce 1713 dědičně zakoupil a po něm od
roku 1728 držel mlýn jeho syn František.” Ohledně časového vzniku kapličky jsem kromě jiných oslovila i Mgr. Karla Fouda, který
pracuje jako památkář - specialista v Národním památkovém ústavu Plzeň. Ten předpokládá vznik dosud existující kaple v rozmezí let
1800 - 1838. Usuzuje tak podle situace ze stabilního katastru (1838) a ze soupisu památek Pasportizace okresů Západočeského kraje,
okres Rokycany, kde se uvádí období vzniku kaple první polovina 19. století. Mgr. Foud v knize Vesnice Plzeňského kraje, kterou napsal,
uvádí na straně 95: ,,Uprostřed návsi stojí nevelká zděná kaple obdélného půdorysu s půlkruhovým závěrem. Fasádu člení lesénový řád
opatřený schematicky vyvedeným zubořezem. V ploše štítu je nika. Interiér kaple je plochostropý. Z hřebene střechy vyrůstá vysoká
zvonička završená výraznou jehlancovou stříškou.” Mgr. Radka Hentschová z Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech mi na dotaz
o stáří kapličky odpověděla, že tato stavba je zobrazena na mapě stabilního katastru, která byla vyhotovená v roce 1838, takže je určitě
starší než toto datum. O kapličce se zmiňuje i první kronikář Kornatic Josef Herejk.
Vybrala jsem si pro vás jeho následující zápisky: ,,Proti usedlosti čp. 5 na vyvýšeném postranném místě stojí stará kaplička, k níž
scházívali se občané minulých let k modlitbám. Stávalo se tak vždy, kdykoli byla velká sucha a tu prosili o déšť. V letech sedmdesátých
ve století 19tém tyto modlitby přestaly. U kapličky stojí dvě staré lípy. V době jich zasazení říkalo se lípě při dolejší straně (po pravé
straně vstupu do zvonice) lípa Němčovic, tak se u Šlesingrů přezdívá, lípě protější, lípa Škrabalovic, přezdívka to Krátkých čp. 5. V
době dávnější u zvonice na místě lip stávaly kaštany, z nichž pravý byl rčením Zikmundovic z čp. 7, levý Beštovic, jak se u Šilhánků v
čp. 16 dosud přezdívá.” (strany 28 - 29) ,,Konečně došlo na opravu zvonice, která již byla obci ostudou. Opraveny byly její stěny, v níž
byly vykotlány velké díry. Střecha zvonice byla šindelová, a jak se zjistilo při bližším ohledání úplně sešlá. Tvar její byl na zadní straně
kruhovitý, a protože se dávala na ní krytba eternitová, změnili tesaři tento tvar do 6ti hran. Náklad rozpočt. položky na zvonici byl překročen o plných sto procent. U zvonice zřídil starosta sloupovní tabuli pro umístění různých návěstí.” (rok 1933, strany 98 - 99) ,,Dne
1. dubna 1942 o 6 hod. ranní posledně zazněly tklivé hlasy zvonku na obec. zvonici. To vyzváněl okresní cestář v důchodu Josef Krpejš
coby obec. hajný, obec. sluha a zvoník zároveň. Zvonil ranní klekání a rozloučení zvonku s občany. Toho dne byl zvonek sňat ze zvonice.
Dojemné zvuky připomínaly dobu utrpení, bídy a pronásledování. Posledně doznívaly hlasy zvonku, který oznamoval úmrtí všech
našich předků z obce a svým hlasem je doprovázel na jejich poslední cestě. Zvonívali jím naši pověrčiví předkové proti mrakům a krupobitím. Šturmovalo se jím při požárech, zvonívalo při různých slavnostech. Oznamovalo se jím čas ranního vstávání, čas polední a
čas večerní. Říkalo se, že ráno a večer se zvoní klekání, tj. Klekání k modlitbě. Moje babička (Anna Lopatová, rozená Hřebíková) mi
vypravovala, že zvonkem šturmovali při jedné velké řeži, k níž došlo mezi Cikány a místními občany. Hlas zvonu byl daleko slyšitelný.
Jeho zvuky zachycovaly lesy dávno vykácené a znovu nově vysázené. Škoda jen, že ti, co zvon z věžičky sejmuli, nezapsali pro paměť
nápisy, letopočet jeho ulití a kým byl ulit. Já sám jsem se dozvěděl o zvonu, když už byl několik dní pryč. Takový kov Němci potřebovali
pro výrobu válečnou.” (rok 1942, strana 193).
Mgr. Ivana Szobonyová, kronikářka Kornatic

Kulturní a sportovní program

(informace na www.kornatice.cz)
Kornatice 2020 říjen - prosinec 2020
Srdečně zvou - Obec Kornatice a obecní spolky
17. 10. Pyžamový bál KD Sdružení pro Kornatice
26. 10. Pěkná hodinka aneb Kornatické pondělní posvícení - taneční zábava
KD		
07. 11. Bramboriáda - soutěž a ochutnávka dom.výrobků, posezení s hudbou
KD		
11. 11. Svatomartinský lampionový průvod, s ochutnávkou vína 		
KD průvod obcí
21. 11. IX. utkání v kuželkách Kornatice - Plzeň s posezením 			
Plzeň 		
28. 11. Vánoční jarmark s tradičním pohoštěním 					
stodola
28. 11. Vánoční dílničky 								
KD 		
05. 12. Mikuláš a čerti – pochůzka po vsi						
obec 		
19. 12. Vánoční posezení - zpívání koled s dětmi 					
KD 		
24. 12. Setkání u vánočního stromku – zpívání koled					
náves 		
-soutěž pro děti o nejkrásnější ozdobu na návsi od 14.00 hod.
26. 12. XXXVI. Vánoční turnaj ve stolním tenisu - Memoriál J. Šuly 		
KD 		
29. 12. Tradiční výšlap okolo Kornatic 								
30. 12. Turnaj ve stolním tenisu v losovaných čtyřhrách 				
KD 		
Září 2020

SDH Kornatice
Sdružení pro Kornatice
Dětský klub
Sdružení pro Kornatice
Klub Aktivních žen
Dětský klub
OÚ Kornatice
Obec Kornatice
Obec Kornatice
SK Kornatice
OÚ Kornatice
SK Kornatice
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INFORMACE ORGÁNŮ MĚSTA MIROŠOV
Usnesení ze zasedání zastupitelstva ze dne 24. srpna 2020
Zastupitelstvo města mimo jiné schvaluje:
1.
směnu pozemků podle geometrického plánu č. 6801-64-86 a podpis směnné smlouvy
2.
nákup podílu ½ pozemků p.p.č. 974/90, 974/91, 1117/1 a 1117/6 v k.ú. Skořice do vlastnictví města Mirošov a podpis kupní
smlouvy
Zastupitelstvo města nesouhlasí:
1.
s přípravou dalších podkladů k prodeji části pozemku p.p.č. 1652/15, částí pozemku p.p.č. 1745/63 a pozemku p.p.č. 2083
v k.ú. Mirošov řád ZM zpracovaný a předložený komisí zastupitelům dne 01.06.2020 v e-mailové korespondenci
Zastupitelstvo města pověřuje:
1.
RM, aby zpracovala návrh vyhlášky o místních poplatcích s tím, že zastupitelé mají možnost předložit své návrhy na úpravy
této vyhlášky do 30.09.2020
Usnesení Rady města Mirošov ze dne 26. srpna 2020
Rada města schvaluje:
1.
společnost Area Projekt s.r.o., Chudenická 1059/30, Praha k výkonu autorského dozoru stavby: „Přístavba MŠ Mirošov“
za nabídnutých podmínek
2.
společnost Area Projekt s.r.o., Chudenická 1059/30, Praha výkonem technického dozoru stavebníka na akci: „Přístavba MŠ
Mirošov“ za nabídnutých podmínek
3.
společnost SEAP Rokycany s.r.o., Na Pátku 1171, Rokycany k provádění činnosti koordinátora BOZP při realizaci stavby
„Přístavba MŠ Mirošov“ za nabídnutých podmínek
4.
podpis podlicenční smlouvy a smlouvy o převzetí povinnosti mezi městem Mirošov a Divadlem Dialog Plzeň, z.s., Klatovská
tř. 7, Plzeň na divadelní vystoupení „Agentura Drahoušek“
5.
dodávku gastro vybavení do přístavby MŠ Mirošov od společnosti Zich a spol., s.r.o., Na Štěpníku 32, Černožice nad Labem
za nabídnutých podmínek a podpis smlouvy na dodávku vybavení
6.
opravu kanalizačního potrubí na Gustavce dle návrhu provozovatele veřejného vodovodu a kanalizace ve městě Mirošov
7.
poskytnutí finančního daru Mgr. Rostislavu Judlovi, řediteli ZŠ a MŠ Mirošov, za součinnost při přípravě a realizaci stavby
„Přístavba učebnového pavilonu ZŠ“ v navržené výši a podpis darovací smlouvy
8.
proplacení faktur
Rada města souhlasí:
1.
s pokácením smrků na hranici pozemku ve vlastnictví žadatelky a s provedením zdravotního řezu olší
2.
s prezentací města Mirošov v příloze Rokycanského deníku EXTRA dne 12.09.2020

Zářijový Mirošov.
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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
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