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Slovo starosty města
Vážení spoluobčané,
dnešní příspěvek budu věnovat čistě jen dokončené přístavbě základní školy, jak jsem slíbil v červencovém vydání střípků. Mám radost, že jsme to
dokázali a od nového školního roku 2020 – 2021
můžou děti i učitelé využívat nové prostory specializovaných učeben s nejmodernějším vybavením
pro výuku. Pro připomenutí uvádím, že v 1. PP jsou
učebny pracovní výchovy a elektrodílny, v 1. NP učebny matematiky
a zeměpisu, ve 2. NP dvě jazykové učebny a v podkroví multimediální
učebna.
V rámci celé akce jsme kompletně zrekonstruovali kotelnu, rozšířili šatny, vybudovali fotovoltaickou elektrárnu na střeše,
propojili přístavbu s jídelnou spojovacím krčkem, upravili okolní prostor u školy a vybavili vzniklé prostory novým nábytkem, počítači i školními pomůckami. Na základě výběrových řízení realizovala stavbu společnost S&H stavební a obchodní
firma spol. s r.o. za celkovou cenu 36.423.786 Kč + DPH a vybavení dodala společnost MY DVA group a.s. za cenu 5.293.714
Kč + DPH. Celková cena včetně DPH je tedy 50.478.175 Kč. Stavba byla zahájena po rozhodnutí zastupitelstva v srpnu
2018, že si město na financování akce pořídí úvěr u Komerční banky a.s. ve výši 40.000.000 Kč. V průběhu realizace nás
pak v listopadu 2019 mile překvapila informace, že přístavba učebnového pavilonu bude spolufinancována Evropskou unií,
kde město Mirošov bylo původně v roli náhradníka s velmi malou šancí na úspěch v získání dotace. O proplacení dotace
pak bude požádáno v měsíci září letošního roku a o konečné výši finančních prostředků budeme veřejnost informovat po
kontrole všech dokladů orgánem IROP a vyplacení dotace. Jsem přesvědčen, že pro realizaci přístavby školy bylo nejdůležitější rozhodnutí zastupitelů o pořízení úvěru. Rozhodnutí to nebylo
jednoduché, protože bylo na konci volebního období a nedlouho před
komunálními volbami. Ovšem dnes se jeví jako správné i nadčasové
a je třeba všem, kteří tak učinili, poděkovat za odvahu. A kdo to byl?
Kromě mé osoby to jsou: Mgr. Rostislav Judl, Ing. Pavlína Uzlová,
Ing. Miroslav Stehno, Miloslava Bezděková, Radek Forst, František
Pejsar, Vladislav Matějka a Martin Dolák. Za sebe všem děkuji a
věřím, že jim poděkuje i mirošovská veřejnost. Závěrem vás všechny
zvu, kteří máte o mirošovskou školu zájem nebo jste zvědaví, jak
vypadají vnitřní prostory přístavby, na možnost prohlídky před zahájením školního roku. Prohlídka bude veřejnosti umožněna v pátek
28. srpna 2020 od 15:00 hodin.
Vlastimil Sýkora
Město Mirošov zve všechny občany na

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ NOVÉ PŘÍSTAVBY ZÁKLADNÍ ŠKOLY
a její prohlídku.
pátek 28. srpna 2020, od 15 hodin
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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
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

Mirošov letos rozkvetl

Zeleň v obci je velmi důležitým prvkem. Plní hned několik funkcí. Kromě tvorby kyslíku, snižování hluku, snižování prašnosti a zadržování vody,
ovlivňuje i mikroklima v obcích. Pro mě však plní tu funkci
nejvýznamnější, a to funkci estetickou.
Když jsme se staly s Monikou Honzíkovou členkami zastupitelstva a rady, rozhodly jsme se jako „holky, které mají
rády květiny“, vylepšit vzhled našeho města květinami a zelení. A je nutné spravedlivě poznamenat, že pánové také pozadu
nezůstali a naše návrhy vždy podpořili a schválili. A tak se na
začátku nakoupilo hned několik květináčů, které se umístily
na sloupy veřejného osvětlení
na náměstí a před nákupní centrum. První rok je Monika osázela s dětmi ze základní školy.
Letos je osázela sama, protože děti v době koronavirové
pandemie zůstaly doma. Na
náměstí a před nákupním střediskem se vybudovaly záhony zeleně, které již v letošním
roce nádherně rozkvetly. Město
tak začalo do obnovy a údržby
zeleně každoročně investovat.
Vždyť při procházce obcí člověk na první pohled nepozná,
zda je v obci zaveden plyn, vodovod nebo čistírna odpadních
vod. Čeho si však zcela určitě všimne, je čistota obce, kvalita
cest, chodníků, opravených domů a hlavně – množství a kvalita zeleně.
Víte, že město získalo dotaci na II. etapu úpravy náměstí. Bude se budovat chodník kolem
knihovny, kostela, radnice až ke křižovatce s ulicí Skořická. Až bude vše hotovo, otevřou se
nám další možnosti, jak vzhled náměstí vylepšit květinovou výzdobou. A na to se už moc
těším.
Ing. Zuzana Sazimová

Mirošov i celé Brdy mají nové cykloturistické značení
Možná jste si při procházkách Mirošovem nebo výletech do Brd všimli nových černožlutých směrových ukazatelů. Během července se jich tu objevila velká spousta.
Chráněná krajinná oblast Brdy je tak nyní pro přespolní turisty i cykloturisty zase o
něco přívětivější.
I když je v naší nejmladší chráněné krajinné oblasti vyznačeno mnoho kilometrů nových cyklotras, z Mirošova do kopců milovníky
jedné stopy stále dovede ta
s číslem 2251A. První ukazatel s těmito číslicemi čeká
na turisty, kteří vystoupí na
Město Mirošov a městská knihovna
vás srdečně zvou na
mirošovském nádraží. Popisky na šipkách jim nově ukážou i cestu do centra města i
okolních obcí. Výletníci tak
dostávají další možnost, jak
sobota, 12. 9. 2020 v 15 hodin
zjistit, že nejen Brdy, ale i
Podbrdsko stojí za to vidět.
hraje Mary Lou
Mgr. Pavel Žižka
občerstvení zajištěno

Country posezení
u knihovny

(červenec, srpen v sobotu zavřeno)

Sezónní přezouvání na objednávku tel.
602 347 815
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Rozloučení předškoláků
Rozloučení předškoláků s Mateřskou školou na zahradě školky proběhlo začátkem
července za účasti učitelek a rodičů dětí.
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

Zprávy o sobě posílá jenom jeden Míra
Mirošovští čápi plní stránky celostátních médií. Díky tiskovým zprávám plzeňské
Záchranné stanice živočichů se všichni čtenáři Mirošovských střípků mohli stát
svědky nevýhod tištěného měsíčníku oproti internetovému magazínu. Zatímco
v minulém čísle střípků jste se mohli dočíst, že zprávy o svém pohybu dává už druhý mirošovský čáp Míra, například na Novinky.cz už dávno vyšel článek o tom, že
vysílačka prvního – loňského Míry už několik měsíců pohyb nevykazuje.
Druhá – tuto informaci upřesňující tisková zpráva prostě vyšla až po uzávěrce
červencového čísla.
Nyní tak víme, že loňský mirošovský čáp Míra se na zimu vydal do Afriky, pod
horu Kilimandžáro. Odtud se hlásil až do 8. března. Dnes je jasné, že vysílačku buď
ztratil, nebo spíše už nežije. Příroda umí být drsná, a o té africké to platí dvojnásob.
Jak už víte z minulého čísla, vysílačku dostalo i letošní mirošovské čápě. A s ní
i jméno Míra II. Díky ní a informacím ze záchranné stanice živočichů víme, že po
vypuštění na Tachovsku se druhý Míra vydal na sever a na konci července se „hlásil“
z Manětínska. Na konci léta se snad přidá ke zkušené migrující skupině a svou první
velkou cestu úspěšně zvládne.
Mgr. Pavel Žižka
Srpen 2020

Provozní doba:
Středa:
15:00 – 17:00
Sobota:
9:00 – 11:00

MĚSTO MIROŠOV - SPOLEČENSKÁ KOMISE
pořádá

POHÁDKOVÝ
DEN
S EKOLOGIÍ

Na děti čeká procházka lesem,
spousta pohádkových postav,
úkoly zaměřené na ochranu
přírody i odměna.
sobota, 29. srpna 2020
start od 10 do 14 hodin z hospůdky U Kozlerů
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Příměstský tábor MAS Aktivios - Turistika Kornatice
Putování s brdským skřítkem Fabiánem si v týdnu od 27. 7. 2020 do 31. 7. 2020 užívaly děti z Kornaticka, Mirošovska a
blízkého okolí.
V zázemí kulturního domu Kornatice proběhl příměstský tábor pro děti od 4 do 15 let, zaměřený na turistiku a poznávání
přírody a historie našeho kraje. Táborové putování zavedlo děti do blízkého i vzdálenějšího okolí. Společně se skřítkem Fabiánem navštívily nedalekou zříceninu hradu Lopata, vypravily se naučnou stezkou F. X. France, zdolaly neobyčejně půvabnou
Mariinu vyhlídku a na závěr týdne zdolaly vrch Maršál.
Nechyběly ani výlety na hrady a zámky. Táborníci si prohlédli hrad Kašperk a seznámili se s životem v době středověku.
Dalším byl pěší výlet na nedaleký zámek Kozel s výbornou cukrárnou. Středa pak byla vyhrazena pro celodenní poznávání
ZOO Plzeň.
Zpestřením programu byly odpolední naučné a zájmové aktivity. Zajímavé odpoledne připravil místní Sbor dobrovolných
hasičů Kornatice, kdy si děti mohly vyzkoušet, jak se zachovat v náročných situacích, které by je mohly zejména o prázdninách potkat. Dále děti absolvovaly poutavou vycházku do lesa s místním revírníkem. Příměstský tábor uzavřela ochutnávka
programu zaměřeného na vědu a techniku, konkrétně na práci s termokamerami.
Mgr. Jindřiška Bouchnerová

Závěr oddílového roku MOP Ledňáček Mirošov
Letošní oddílový rok jsme zakončili tradičně čtrnáctidenním pobytem v Kladrubech u Stříbra na našem tábořišti u řeky Úhlavky. Hráli jsme celotáborovou hru Hobit, která začala čajovým dýchánkem u Bilba Pytlíka.
Poté děti putovaly s Bilbem, Thorinem Pavézou a čarodějem Gandalfem cestou plnou různých nástrah, zlobrů, elfů a jiných stvoření až k Osamělé hoře. V horách získaly od Gluma prsten moci a na konci cesty se jim podařilo zabít draka Šmaka
a získat královský drahokam Arcikam. Celou pouť zaznamenávaly do kroniky.
Ladislav Stehno
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Městská knihovna
Každý měsíc mají čtenáři možnost vybírat si z nových knih. Tento měsíc jsou to například tyto tituly:
Charlotte Link Zmizení
Shari Lapena Jeden z nás
Jojo Moyes Schovej mě v dešti
Danielle Steel V hlavní roli
Elizabeth Haran Pod karmínovým nebem
Barbora Nesvadbová Iluze
Veronique Maciejak Naučte se tančit v dešti
Sarah Morgan Léto v Paříži
Jennifer Probst Miluj mě vším
Rachel Caine Ve víru
Wilbur Smith Král králů
Jindřiška Ptáčková Pod jabloní

František Niedl Já, rytíř
Diana Gabaldon Vepsáno krví vlastního srdce
Petr Čornej Husitství a husité
Lenka Jakešová Kamarádi na výletě
Oldřiška Ciprová Mazlivý pejsek
Magdaléna Katolická Čáry, máry, kůň
Anna B. Bártová Příhody placatého čumáčku
Antje Szillat Frajer Ferda
Renata Petříčková Strašidla z Vidlákova
Quim Tomas Zvířecí cestovatelé
Angie Trius Zvířecí doktoři
Daniel Nassar Zvířecí architekti

Další nové tituly na knihovnamirosov.webk.cz

MĚSTSKÁ KNIHOVNA UZAVŘENA DO 4. 9. 2020
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

Zeptejte se právníka: V listopadu 2019 do mne na ulici vrazil cyklista.
Nic se mi nestalo, ale můj mobilní telefon byl úplně rozlámaný. Cyklista byl stoprocentní viník, ale byl naštěstí
pojištěný a způsobenou škodu uznal. Oba jsme ji proto pojišťovně nahlásili a já dodal potřebné doklady. Nyní mi
pojišťovna poslala oznámení, že mi vyplatí plnění ve výši cca 4.500 Kč. Když jsem telefon před rokem a půl kupoval, stál skoro 10.000 Kč a rozhodnutí pojišťovny se mi proto nelíbí. Co mohu dělat? Karel K.
Bohužel vás asi nepotěším. Pojišťovna totiž v tomto případě patrně postupovala správně. Podle ustanovení § 2952 zákona
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku se totiž při vzniku škody nahrazuje tzv. skutečná škoda. Tu je pak třeba vidět jako
rozdíl mezi majetkovým stavem poškozeného před vznikem škody a po něm. Při určení výše škody na věci se vychází
z její obvyklé ceny v době poškození a zohlední se, co poškozený musí k obnovení nebo nahrazení funkce věci účelně
vynaložit.
V podstatě by vám tedy pojišťovna měla nahradit hodnotu, která odpovídá pořizovací ceně rok a půl starého použitého
telefonu stejné značky, jako vám byl zničen. V případě, že s rozhodnutím pojišťovny nesouhlasíte, můžete ji požádat o
přehodnocení jejího rozhodnutí, případně se obrátit na soud. V případě soudního řízení však na straně žalovaného nebude
stát pojišťovna, ale sám cyklista, který do vás vrazil.
Na vaše otázky odpovídá advokát Mgr. Petr Žižka
Jeho kancelář najdete na adrese: Plzeň, Sedláčkova 209/16
www.akzizka.cz

Srpen 2020
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Pohádková stezka
Spolek mirošovských občanů děkuje všem, kdo se přišel bavit
dne 11. 7. 2020 na „Pohádkovou stezku“. Cestu lesem, na které
čekala řada pohádkových bytostí s úkoly, si nenechalo ujít přes
60 dětí a jejich rodičů.
Všem malým odvážlivcům patří náš dík stejně tak jako i každému, kdo přiložil ruku k dílu, např. p. Sadovskému, Pavlovi
Vildovi, Josefovi Marounkovi, Jiřímu Komorousovi, pekařství
Oldřich Sýkora a spoustě dalších. Budeme se na Vás těšit na dalších akcích ať už pro děti či dospělé. Zároveň si Vás dovolujeme
pozvat na posvícenské posezení do Pivnice Na Zastávce. Ještě
jednou děkujeme všem, kdo nás podporují.
Michaela Vondrášková

Informace z fotbalového klubu FC Mirošov
Na konci měsíce srpna budou zahájeny soutěžní zápasy a turnaje fotbalových soutěží. V soutěžním ročníku 2020/2021 se fotbalových
soutěží pod hlavičkou FC Mirošov zúčastní družstvo mužů v okresním přeboru, družstvo dorostu v krajské soutěži, družstvo mladších
žáků v okresním přeboru a družstva starších i mladších přípravek v okresních přeborech hraných formou turnajů. Rozpisy zápasů mužů,
dorostu a mladších žáků v podzimní části soutěže v roce 2020 jsou přílohou tohoto článku. Těšíme se na všechny sportovní příznivce,
kteří přijdou do areálu fotbalového hřiště v Mirošově povzbudit naše sportovce. Pro zájemce z řad dětí a jejich rodiče připomínáme, že
je možné se domluvit se zástupcem klubu Tomášem Beránkem – mob.: 604 846 423, který Vám sdělí veškeré informace k možnosti
sportování dětí ve fotbalovém klubu FC Mirošov.
Vlastimil Sýkora

OKRESNÍ PŘEBOR „ MUŽI“ ročník 2 0 2 0 - 2 0 2 1
KOLO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

DATUM
22.08.2020
29.08.2020
06.09.2020
12.09.2020
20.09.2020
26.09.2020
03.10.2020
10.10.2020
18.10.2020
24.10.2020
31.10.2020

DEN
SOBOTA
SOBOTA
NEDĚLE
SOBOTA
NEDĚLE
SOBOTA
SOBOTA
SOBOTA
NEDĚLE
SOBOTA
SOBOTA

ZAČÁTEK
17:00
17:00
17:00
16:30
16:30
15:30
15:00
15:00
14:30
14:30
14:00

(PODZIM 2020)

DOMÁCÍ
FC MIROŠOV
FC MIROŠOV
Spartak Strašice
FC MIROŠOV
Sokol Raková „B“
FC MIROŠOV
TJ Hrádek
FC MIROŠOV
Sokol Dobřív
FC MIROŠOV
AFK Březina

KRAJSKÁ SOUTĚŽ DOROSTU „C“ ročník 2 0 2 0 - 2 0 2 1
KOLO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
6

DATUM
06.09.2020
13.09.2020
19.09.2020
27.09.2020
04.10.2020
11.10.2020
17.10.2020
25.10.2020
31.10.2020
15.11.2020

DEN
NEDĚLE
NEDĚLE
SOBOTA
NEDĚLE
NEDĚLE
NEDĚLE
SOBOTA
NEDĚLE
SOBOTA
volno
NEDĚLE

HOSTÉ
FC Těškov
FC Cheznovice 96
FC MIROŠOV
Sokol Radnice „B“
FC MIROŠOV
TJ Volduchy „B“
FC MIROŠOV
TJ Holoubkov
FC MIROŠOV
Sokol Skomelno
FC MIROŠOV

(PODZIM 2020)

ZAČÁTEK
14:00
14:00
10:00
14:00
14:00
14:00
10:00
14:00
10:00

DOMÁCÍ
FC MIROŠOV
FC MIROŠOV
Sokol Mladotice
FC MIROŠOV
Sokol Kralovice
FC MIROŠOV
SK Horní Bříza
FC MIROŠOV
Sokol Plasy

HOSTÉ
TJ ZRUČ
Slavoj Mýto
FC MIROŠOV
TJ Volduchy
FC MIROŠOV
FC Chotíkov 1932
FC MIROŠOV
Spartak Strašice
FC MIROŠOV

10:00

FC Bohemia Kaznějov

FC MIROŠOV
Mirošovské střípky

více informací najdete na www.mirosov.cz

OKRESNÍ PŘEBOR MLADŠÍCH ŽÁKŮ ročník 2 0 2 0 - 2 0 2 1
KOLO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

DATUM
26.08.2020
31.08.2020
09.09.2020
14.09.2020
25.09.2020
28.09.2020
09.10.2020
12.10.2020
23.10.2020
26.10.2020

DEN
STŘEDA
PONDĚLÍ
STŘEDA
PONDĚLÍ
PÁTEK
PONDĚLÍ
PÁTEK
PONDĚLÍ
PÁTEK
PONDĚLÍ

ZAČÁTEK
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
16:30
17:00

DOMÁCÍ
SK Primalex Břasy
FC MIROŠOV
Spartak Strašice
FC MIROŠOV
TJ Hrádek
FC MIROŠOV
Slavoj Mýto
FC MIROŠOV
Sokol Raková
FC MIROŠOV

(PODZIM 2020)
HOSTÉ
FC MIROŠOV
Slavoj Mýto
FC MIROŠOV
Sokol Raková
FC MIROŠOV
SK Primalex Břasy
FC MIROŠOV
Spartak Strašice
FC MIROŠOV
TJ Hrádek

Sokolské kurty ožily volejbalovým turnajem
V sobotu 25. 7. uspořádali volejbalisté z místní tělovýchovné jednoty již 27. ročník turnaje smíšených družstev
„O POHÁR STAROSTY MĚSTA MIROŠOVA“. Na tento ročník vyslali domácí hned tři družstva. Jedno z nich bylo složeno čistě z mládeže, která pod místním sokolem hraje soutěžně volejbal. Celkem v turnaji startovalo třináct týmů. Družstva
byla rozdělena na tři skupiny a v devět ráno začaly první zápasy.
Družstvo mladých volejbalistů startovalo v pětičlenné skupině. Volejbalové naděje Mirošova sehrály čtyři důstojné bitvy,
ze kterých bohužel vyšly poraženy. S postupem doby rostla kvalita jejich výkonu a sehranost v týmu. Ze skupiny nakonec
bohužel nepostoupili.
Domácí „béčko“ hrálo ve skupině C a po jedné výhře a dvou těsných porážkách postoupilo do zápasu o čtvrtfinále proti
třetímu týmu ze skupiny B. Tím bylo družstvo Zegonů. Bohužel v tomto důležitém zápase byl nakonec spíše šťastnějším tým
z Chodska. Nedošlo tak na zajímavý čtvrtfinálový souboj domácích týmů.
Vítěz zmíněného zápasu šel ve čtvrtfinále na vítěze skupiny
A, a tím byl po skvělých výkonech ve skupině domácí hlavní
výběr. Ve skupině neztratil Mirošov „A“ ani jeden set, a tak se
ve čtvrtfinále střetli domácí právě se Zegony. Odveta za vyřazení domácího „béčka“ se povedla a naši se po několikaleté
odmlce dostali mezi čtyři nejlepší týmy.
Do této volejbalové smetánky letošního turnaje se kromě
nich probojovali další tři tradiční účastníci turnaje. Družstva
LDN (složené z některých hráčů z Rokycan a také opor domácích volejbalistů), Copajawym (složené z hráčů z Plzně či
Klatov) a Huberťák (několikanásobný vítěz turnaje s druholigovými hráči Domažlic). Je zajímavé, že loňský finalista Majáci, skončil již ve čtvrtfinále.
Naši v semifinále bojovali dlouho a nakonec i úspěšně s družstvem LDN a po výhře 2:1 na sety postoupili do vysněného
boje o titul. Ten svedli s očekávaným soupeřem. Do posledního zápasu turnaje postoupilo i družstvo Huberťák. V podvečerním finále změřili domácí své síly s tímto týmem z Domažlic a po vyrovnaných setech, ve kterých nakonec soupeř zúročil své
zkušenosti a vyhranost, podlehli 0:2. Titul tak po roce opět putuje na Chodsko. V souboji o třetí místo uspělo po výsledku
2:1 družstvo LDN nad družstvem Copajawym.
Je potěšující, že letos si do Mirošova našlo cestu hned šest týmů, které tu nikdy nestartovaly. Všichni si pochvalovali zázemí, atmosféru i úroveň turnaje, který jim Mirošov nabídl. Turnaj byl proto skvělou reklamou na naše malebné město.
Nabídnu vám ještě výčet všech letošních družstev: TJ Mirošov A, B, Kadeti, Capajawym, Huberťák, Lovci pokladů, Veget,
5 Mandlí, LDN, Majáci, Zegoni a Hamouni. Družstva dorazila zejména z Plzeňského kraje. Na turnaji se představily i dvě
hráčky, které hrají nejvyšší domácí soutěž ve volejbalu, tedy extraligu. Dále pak v turnaji působilo několik hráčů a hráček
z první a druhé ligy tohoto skvělého sportu. I toto svědčí o skvělé kvalitě a úrovni místního tradičního turnaje.
Rád bych ještě v závěru poděkoval všem, kteří se podíleli na přípravě a průběhu turnaje. Bufet a občerstvení byl v jejich
podání opět ozdobou turnaje. Dále pak všem příznivcům a divákům, kteří nás přišli podpořit a bylo o nich dobře vědět. Velké
poděkování patří zejména městu Mirošov, které se, stejně jako po mnoho let předcházejících, finančně podílelo na celé akci.
Je třeba poděkovat i panu starostovi, který celý turnaj zakončil při předávání cen. Letošní turnaj navnadil všechny na příští
již 28. ročník.
Mgr. Martin Hanzelín
Srpen 2020
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INFORMACE ORGÁNŮ MĚSTA MIROŠOV

Usnesení Rady města Mirošov ze dne 20. července 2020
Rada města schvaluje:
1.
poskytnutí finanční dotace Sboru dobrovolných hasičů Mirošov ve výši 8.000 Kč na akci „O pohár města Mirošov“ a podpis
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
2.
podpis dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 10/PIK PH/19 mezi městem Mirošov a společností PIK Vítek s.r.o., Kořenského		
1025/7, Praha
3.
podpis dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. 23/PIK PH/14 mezi městem Mirošov a společností PIK Vítek s.r.o., Kořenského
1025/7, Praha
4.
provedení fyzické likvidace veškerého majetku, o kterém jednala LK dne 06.07.2020
5.
přijetí finanční dotace z rozpočtu Plzeňského kraje do rozpočtu města Mirošov ve výši 150.000 Kč a podpis smlouvy
č. Z052/20 o poskytnutí účelové dotace Plzeňským krajem ve výši 150.000 Kč městu Mirošov na sousoší Piety
6.
podpis smlouvy č. 39962020 o poskytnutí účelové dotace Plzeňským krajem ve výši 46.500 Kč městu Mirošov na opravu cisternové stříkačky
7.
zveřejnění záměru prodeje pozemku p.p.č. 2083 v k.ú. Mirošov s tím, že nabídky budou na MěÚ Mirošov doručeny do
10.08.2020 do 12:00 hodin
8.
podpis smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby č. IZ-12-0000942/SOBS VB/01
Mirošov, RO, ČP. 261, kNN mezi městem Mirošov a společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín
9.
II. rozpočtové opatření města Mirošov na rok 2020
10.
znění veřejné výzvy k podání nabídky na zakázku: „Přístavba MŠ Mirošov“ s tím, že veřejná výzva bude zveřejněna na profilu
zadavatele a lhůty budou v souladu se zákonem 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 společností Galileo Corporation
s.r.o. za nabídnutých podmínek
Rada města jmenuje:
1.
paní Miroslavu Křížovou členkou společenské komise s účinností od 01.08.2020
Rada města souhlasí:
1.
s anonymizací audio záznamu z jednání ZM odstraněním celého bloku, v němž jsou osobní údaje (např. směna pozemků, prodej pozemků, volba přísedícího u soudu,…)
Rada města předkládá finančnímu výboru:
1.
stavba komunikace: „Mirošov, komunikace na p.p.č. 1698/12 v k.ú. Mirošov“ – k možnému zařazení do rozpočtu města
Mirošov na rok 2020
Rada města pověřuje:
1.
starostu ke schválení veřejné výzvy na dodávku gastro zařízení pro MŠ Mirošov
Rada města předkládá zastupitelstvu:
1.
záměr prodeje pozemku p.p.č. 2083 v k.ú. Mirošov
2.
II. rozpočtové opatření města Mirošov na rok 2020
3.
směna pozemku p.p.č. 470/9 v k.ú. Mirošov
4.
záměr prodeje částí pozemku p.p.č. 1745/63 v k.ú. Mirošov

Informace Městského úřadu Mirošov

Na základě podepsané dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku,
spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu, mezi městem Mirošov a Úřadem práce České republiky, je u města Mirošov zaměstnána jedna zaměstnankyně na pozici uklízeč veřejného prostranství. Maximální měsíční
výše příspěvku od úřadu práce činí 15.000 Kč. Pracovní smlouva mezi městem Mirošov a touto zaměstnankyní je uzavřena
na dobu určitou od 1. 4. 2020 do 31. 3. 2021.
Na základě rozhodnutí Rady města Mirošov ze dne 15. 6. 2020 byl navýšen počet zaměstnanců zařazených do Městského úřadu Mirošov o jednoho zaměstnance, a to na pozici domovník. Na toto místo byl přijat nový zaměstnanec a pracovní
smlouva mezi městem Mirošov a tímto zaměstnancem byla uzavřena od 1. 8. 2020 na dobu neurčitou.
Ing. Jaroslava Rychlá, tajemnice MěÚ
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