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Slovo starosty města
Vážení spoluobčané,
od ledna 2020 je tento měsíčník doručován do vašich domácností a jednoznačně se
ukazuje, že se splnil záměr vedení města o
větší informovanost občanů. Mnozí nevyužívají sociální sítě a mnozí je využívat ani
nechtějí, proto vítají sdělování informací o
rozhodnutích orgánů města, o připravovaných záměrech, uskutečněných akcích i o
dění v organizacích a spolcích touto tištěnou formou. Proto budeme nadále v tomto pokračovat a budeme
se snažit obsah „střípků“ i vylepšovat.
A jaký byl tedy rok 2020? Těžký z důvodu celosvětové pandemie nákazy koronaviru, která postihla také naše město i některé
rodiny a přinesla obavy, strach, bolest a bohužel i smutek. Ovšem rok 2020 byl pro město také úspěšný a radostný. Podařilo
se nám dokončit přístavbu základní školy, která splňuje všechny
podmínky pro kvalitní výuku dětí. Přístavbu jsme začali realizovat
na konci roku 2018 s tím, že financování bylo zajištěno pomocí
bankovního úvěru ve výši 40,0 mil. Kč. Když jsme pak v průběhu stavby obdrželi v listopadu 2019 informaci, že se můžeme
stát příjemci původně zamítnuté dotace, jednalo se o nečekanou
a radostnou zprávu. Začaly tím ale starosti spojené s doložením
všech požadovaných podkladů a dokladů. Koncem měsíce září
2020 jsme podali žádost o platbu dotace a následovalo množství
konkrétních dotazů z Centra regionálního rozvoje IROP a našich
odpovědí. Výsledkem bylo, že nám schválili všechny uznatelné
náklady a počátkem prosince byla městu vyplacena celá dotace ve
výši 33.656.156 Kč. Tak to byla opravdu veliká radost!
A ve stejný den, kdy finanční
prostředky byly převedeny na účet
města, jsme obdrželi další radostnou zprávu z Ministerstva financí
ČR, že bylo vyhověno naší žádosti
a nevyčerpanou dotaci na přístavbu mateřské školy v roce 2020 můžeme čerpat do konce února 2021,
čímž využijeme celou výši schválené dotace, tj. 14,8 mil. Kč. Získání dotace na přístavbu mateřské školy bylo dalším významným
úspěchem města v roce 2020. Díky tomu bude do léta 2021 provedena nejen přístavba budovy školky, ale i výměna dožilé střešní
krytiny se zateplením střešního pláště a také nová plynová kotelna
s teplovodním vytápěním celé budovy.
V říjnu pak byla dokončena přístavba výtahu budovy školky,
Mirošovské střípky

bezbariérové úpravy vstupu, parkovací místa a chodník od prostoru před sokolovnou pro bezpečný přístup ke školce. I tato akce
byla spolufinancovaná pomocí dotace z Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy.
V roce 2020 bylo město Mirošov také výrazně úspěšné v získání
dalších dotací na investiční akce, které budou díky tomu realizované v roce 2021. Na počátku jara bude zahájena stavba úpravy
náměstí Míru, tj. vybudování chodníků na jižní straně náměstí s
parkovací plochou před budovou knihovny. V létě pak bude zahájena další velká stavba města, a to kompletní rekonstrukce budovy
radnice s vestavbou výtahu. Současný stav budovy je již několik
let za hranicí své standardní životnosti. Vytápění akumulačními
kamny pouze v kancelářích, netěsnící okna, stav sociálního zázemí nebo vnitřních rozvodů je jen část z toho, co bude stavebními úpravami vyřešeno. Předpoklad realizace stavby je jeden rok s
předpokládaným termínem dokončení v polovině roku 2022.
Na tyto dvě stavby jsou již výběrovým řízením vybráni zhotovitelé. Provoz městského úřadu bude po dobu realizace zajištěn
v jiných budovách města. Názor některých na vybudování úplně
nové budovy radnice nesdílím, protože stávající budova je jednou
z dominantních historických budov centra města a po kompletní
rekonstrukci bude radnice uvnitř moderní a zvenku naopak ozdobená historizující fasádou, podobnou té, kterou se pyšnila před
více než sto lety. Jsem přesvědčen, že náklady spojené s demolicí
stávající budovy a výstavbou nové by značně převýšily již vysoutěženou cenu ve výši 19,4 mil. Kč + DPH.
Zároveň bylo město úspěšné v získání dotace na stavební úpravy budovy hasičské zbrojnice. Nyní se připravuje dokumentace
pro provedení výběrového řízení a stavba bude zahájena v první polovině roku 2021. Financování všech těchto stavebních akcí
umožní získání dotace za přístavbu základní školy, aniž by byly
použity finanční prostředky ze standardního rozpočtu města.
V listopadu 2020 byly dále podány žádosti o dotaci na univerzální školní hřiště a bezbariérové úpravy budovy zdravotního střediska. Pokud budeme v získání dotace úspěšní, tyto akce budeme v roce 2021 také realizovat. V roce 2021 pak budeme nadále
projektově připravovat stavby chodníků v Dobřívské a Skořické
ulici a z dalších významných akcí pak stavbu tělocvičny. V roce
2021 na nás čeká spousta náročné práce a věřím, že se vše podaří
realizovat tak, jak je naplánované. Vždyť všechny tyto akce zlepší
občanskou vybavenost, vzhled města i kvalitu služeb pro občany.
Přeji vám všem pevné zdraví a abychom v roce 2021 zažili méně
obav a více radostí.
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
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.: 724 709 323
Petr Hošek, 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

Školní tělocvična
Vážení občané,
na zasedání zastupitelstva, které se konalo dne 14. 12. 2020, se projednávala petice
občanů „proti záměru a realizaci stavby víceúčelové sportovní haly“. Protože mnozí
z vás jistě nemají potřebné informace, dovolte mi seznámit vás s některými fakty.
Rostoucí počet obyvatel spojený s novou výstavbou domů a rostoucí zájem veřejnosti
o sportovní aktivity zvyšuje zájem o sportovní vyžití ve městě. Úkolem obce je vytvářet
podmínky pro sport, zabezpečovat jeho rozvoj, výstavbu a rekonstrukci sportovních
zařízení. Logickým krokem je proto vybudování nové sportovní tělocvičny, sloužící
jak školním potřebám, tak i široké veřejnosti k rekreačnímu sportování a sportovcům
k tréninkům, soutěžím a turnajům. Navržená sportovní hala má být postavena na místě
stávajícího dřevěného pavilonu ZŠ, který je určen k demolici. Záměr vybudovat v Mirošově tělocvičnu pro míčové sporty vznikl již mnohem dříve na základě požadavku ZŠ i
sportovních organizací a spolků, které v Mirošově úspěšně provozují kolektivní míčové
sporty na vysoké úrovni jako volejbal, fotbal, nohejbal, stolní tenis, florbal a další.
Z vyjádření ředitele ZŠ vyplývá potřeba tělocvičny pro školní výuku tělesné výchovy. Cituji: „Máme výborné učitele tělocviku, máme dobré vybavení pro tento předmět,
ale nemáme prostorové podmínky, které by odpovídaly požadavkům moderní výuky
tělesné výchovy. Problém nastává zejména v případě zhoršeného počasí a v zimních
měsících. K dispozici máme dvě malé tělocvičny, jedna je v hlavní budově a druhá v pavilonu, který bude nutné zbourat kvůli nevhodným hygienickým podmínkám.“
V současné době využívají jak žáci, tak sportovci zázemí sokolovny. Členové Sokola
Mirošov poslali zastupitelům rovněž své vyjádření ke stavbě tělocvičny: „Sokolovna
je sice větší než školní tělocvična, ale ani ta už dávno nesplňuje požadavky na moderní
sportování. Její dispozice odpovídají spíše požadavkům, které byly na takovéto objekty
kladeny v době jejich vzniku, tedy na začátku minulého století. Dnes jsou již standardy
úplně jiné …“.
Ano, nová tělocvična či sportovní hala by zahrnovala kromě školní tělocvičny i nářaďovnu, se kterou by byla přímo propojená. Hlavní prostor pro sportovní činnost je
plánován jako hřiště na tenis, volejbal a basketbal. Sportovní plocha je dělitelná na dva
samostatné prostory pro využití dělené školní hodiny tělesné výchovy. Dále jsou zde
plánovány šatny pro sportovce včetně sanitárního zázemí a rovněž šatna pro pedagogický personál či trenéry. Součástí mají být rovněž skladovací prostory pro sportovní pomůcky a místnost pro poskytnutí první pomoci. Pro diváky zde bude ve druhém
nadzemním podlaží tribuna s počtem míst pro 120 diváků. Součástí projektu je rovněž
vybudování parkoviště o kapacitě 25 míst, což by mělo přispět k vylepšení situace s parkováním rodičů s dětmi v době školní výuky, protože tato parkovací místa budou využívána sportovci až v odpoledních hodinách a ráno je tak budou moci využívat rodiče
vezoucí své děti do školy.
Orientační náklady na realizaci stavby (ve fázi projektové dokumentace pro vydání
územního rozhodnutí) jsou cca 25 mil. Kč. Stavba by se měla realizovat z dotací, proto
budou průběžně zjišťovány všechny dotační možnosti na realizaci.
Osobně považuji za důležité, aby měli občané možnost informační kampaně, ve které
by se dozvěděli, pro koho bude tělocvična určená, jak bude vypadat, nakolik bude využívaná, jak bude financován její provoz apod. Možná by se tak dalo předejít mnohým
nedorozuměním v budoucnosti. Věřím, že jak pracovníci MěÚ, tak radní či zastupitelé,
poskytnou občanům informace týkající se plánované výstavby sportovní haly v našem
městě.
Ing. Zuzana Sazimová

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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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

Prosinec se neobešel bez klubového přeboru hrádeckých kynologů
Ve dnech 5. - 6. 12. 2020 proběhl Klubový přebor
ZKO Hrádek u Rokycan. Vzhledem k vládním omezením bylo upuštěno od slavnostního zahájení a dekorování vítězů. Byl vypracován časový harmonogram
jak pro přezkoušení v terénu na stopách, tak na cvičišti
pro poslušnost a obranu, aby se setkali maximálně dva
psovodi, rozhodčí a pomocník.
Tato sezona byla pro nás o to složitější, že naše
„sportovní nářadí“ nelze zavřít do skříně a vyndat,
když ho potřebujeme, ale je to živý tvor, který potřebuje každodenní péči a pravidelný trénink, pokud chceme dosáhnout nějakých výsledků. I tak se náš kolektiv
kynologů nevzdává, nepodléhá nostalgickým náladám
a připravuje opět novou sezonu plnou akcí. Věříme,
že bude možné je realizovat. Za celoroční podporu a
sponzorování akce patří poděkování městu Hrádek.
Astanas Najdenov

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

Občané Mirošova vyrazili vstříc Vánoční vycházkové výzvě
Vzhledem k aktuální epidemické situaci se v prosinci nemohly uskutečnit Vánoční trhy,
což bývá jedna z posledních akcí v roce. A proto jsme se rozhodli udělat Vánoční vycházkovou výzvu. Tato rychloakce byla naplánovaná pouze na období vánočních svátků
a ukončena na konci roku. Principem
bylo zaznamenat trasu svých vycházek po Mirošově či okolí nebo pořídit
nějakou hezkou fotku a poslat nám ji.
Ušlou trasu každého člověka, který
se zapojil, jsme pak sčítali dohromady. Za těch pár dnů, kdy výzva běžela, jsme společně nachodili 371,36
km. Za zaslané fotky moc děkujeme
a doufáme, že se zapojíte do Sněhulákové výzvy, kterou jsme spustili 1.
ledna letošního roku.
Ing. Stanislava Skočilová
Leden 2021
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OHLÉDNUTÍ ZA SV. VÁCLAVEM: BRDY, BAROKO, „KOŘENÍ“

Tak zněla pozvánka na akce k oživení kulturní památky ve
Skořicích. Krásné oltáře, které kdysi zdobily kostel sv. Václava
v Plasích, přišlo obdivovat přes 400 návštěvníků. Nejen oltáře,
ale líbila se i výstava o předcích, která byla součástí otevření.
Návštěvníci se mohli dozvědět trochu z historie Kolvína a Padrtě – vesnic, které nahradil vojenský prostor.
Dozvěděli se, že již v r. 1889 byl největší rozkvět Padrtě vlivem turistiky. Už tenkrát byly značeny turistické stezky, první
na vrch Kočka. Už tenkrát byla na Padrti noclehárna a turistická chata. Dozvěděli se, jak se v milířích pálilo dřevěné uhlí.
Dělníkům se říkalo uhlíři a už tehdy pobírali císařskou penzi.
Návštěvníci se mohli dočíst, že v r. 1660 byl zastřelen poslední medvěd a r. 1750 poslední vlk v Brdech. Návštěvníci mohli
obdivovat historii Skořic, rod Boulů, rod Taubrů, staré reklamy,
dozvěděli se něco z historie školy, farnosti i o rodácích.

Zápisy v kronice jsou velkou pochvalou. Také koncert mezzosopranistky Pavly Švestkové za klavírního doprovodu Jaromíra
Klepáče pod názvem „Ke kořenům“ se v neděli 23. srpna líbil.
Verše, které recitoval herec Jan Šťastný připomínaly dětství a
rodný kraj. Bylo krásné slunečné počasí a oltáře jen zářily.
A jak jsem přišla na myšlenku tuto významnou akci uspořádat? V říjnu loňského roku mě oslovily ženy ze spolku ze
Skořic, zda bych se otevření kostela ujala. Vzpomněla jsem si
na tatínka a na babičku, jak jsme chodívali na návštěvu. Když
vyjdete z lesa od Mirošova, hned na vás vykoukne kostel. Tenkrát mi připomínal zámek pro princeznu. Nebylo tedy co řešit.
Byl to dobrý nápad.
Pobývat v kostele v této nelehké době - to bylo pohlazení po
duši. Věřím, že nejen pro mě. Zkrátka se to povedlo! Možná,
že i datum 8. 8. 2020 značilo úspěch.
Mimořádně byl letos skořický kostel sv.Václava otevřen ve
dnech 29. srpna, 5. a 12.září. 8. srpna – při prvním otevření –
přišlo 73 návštěvníků za 3 hodiny.
Za zmínku stojí: první návštěvnice byly dvě paní Vlasty,
z nichž ta starší se narodila na Padrti. Dne 8. 8. také přišly dvě
Ivetky, fotily výstavu pro babičku té mladší, která se narodila
na Kolvíně.
Chtěla bych tímto poděkovat kamarádce Janě a Renatě za pomoc při přípravě výstavy, dále pak Haně a Heleně za pomoc při
otevírání kostela.Děkuji také za návštěvu všem a mám velkou
radost, že chvíle strávené s vámi v tak krásném svatostánku,
byly velmi příjemné.
Přeji vám v této zvláštní, nelehké době hodně zdraví, opatrujte se a věřte - bude líp.
Marie Musilová, rozená Boulová (po mužské linii ze Skořic)

Příroda Mirošovska: U Skořic byla vyhlášena nová přírodní památka
I v rámci chráněných krajinných oblastí a národních parků
najdete natolik přírodně cenné lokality, že jim běžná ochrana
těchto území nedostačuje. Takové se vyhlašují coby přírodní
památky či rezervace nebo dokonce národní přírodní památky a
rezervace. Brdy nejsou výjimkou. V dříve vojenské části se pak
vyhlašuje až v posledních letech. Naposledy letos na podzim,
odkdy nadstandardní ochrany požívají Louky pod Palcířem.
Pod vrchem Palcířem (725 m n. m.) najdete nejrozsáhlejší
travní porosty v oblasti zaniklé obce Kolvín. I ty jsou druhově bohaté. Nová přírodní památka ale leží kousek jinde. Dvě
malé vlhké loučky se obklopené lesem choulí nedaleko lesní
cesty Vlásenky, necelý kilometr od parkoviště nad Skořicemi.
Botanici jistě budou hned doma, když se dozví, že tu najdou
typickou vegetaci pcháčových luk. Ta je spojena nejčastěji s
trvale extenzivně obhospodařovanými podmáčenými loukami,
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které z dnešní krajiny poměrně rychle mizí, nebo většinou už
dávno zmizely. Pokud jde o nejzajímavější druhy, roste tu ohrožený úpolín největší nebo silně ohrožený kosatec sibiřský. Bez
zajímavosti není ani výskyt zvláštní a ohrožené kapradiny hadilky obecné. Milovníky orchidejí potěší fialové květy prstnatce májového.
Za toto dochované druhové bohatství vděčíme existenci vojenského újezdu, na jehož území obě louky ležely. Pravděpodobně jen díky tomu se jim vyhnula intenzifikace zemědělství,
která by v tomto případě znamenala zavedení meliorace. Vysušením by se výše uvedené druhy preferující „mokro u nohou“
vytratily. Až sem na jaře vyrazíte obdivovat květenu, nezapomeňte si holinky.
Mgr. Pavel Žižka
Foto: Správa CHKO Brdy
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Mirošovští hasiči by měli za sebou valnou hromadu
Nyní bych přešel z činnosti sboru k činnosti jednotlivých oddílů
a výjezdové jednotky.
Činnost oddílu mládeže:
Mládež zahájila jarní přípravu, která však byla přerušena virovou epidemií a stejně tak i všechny soutěže a závody. Povedlo
se nám ale uspořádat letní tábor v Lásenici v jižních Čechách.
Naše děti se projely úzkokolejkou z Jindřichova Hradce do
Nové Bystřice, navštívily ZOO v Dolní Pěně, podnikly plavbu
na parníku kolem rybníka Svět v Třeboni. Ale ani na táboře
nezahálely bez hasičiny a trénovaly štafetu dvojic, branný závod na čas a určování topografických značek v přírodě. Trénink
pokračoval i se začátkem školního roku až do podzimních opatření.
Vážení spoluobčané a členové sboru SDH Mirošov,
dovolte mi, abych vás tímto způsobem informoval o činnosti
našeho sboru za uplynulý rok 2020. Tato zpráva by zazněla na
valné hromadě, která se měla konat teď v lednu. Jak všichni
víte, z důvodu virové epidemie není uspořádání valné hromady
možné.
I přes veškerá omezení, která nás v uplynulém roce potkala,
jsme nezaháleli. Před první vlnou epidemie jsme v lednu uspořádali valnou hromadu a v únoru každoroční hasičský bál, který
se těší velké oblibě. Důkazem tomu byla rekordní návštěvnost
za uplynulé roky. Tímto děkujeme za přízeň nejen vám, ale i
všem sponzorům. Až do letních měsíců byly veškeré naše organizační aktivity pozastaveny. My se pak mohli radovat z úspěšného uspořádání naší hasičské soutěže O pohár města Mirošov,
která se konala v červenci na místním fotbalovém hřišti. Dále
naši členové v letních měsících zásobovali vodou nejen naše
občany. V období horka nebylo možné z vodovodního řadu čerpat větší množství vody, proto jsme pomáhali s jejím doplněním.
Následovala druhá podzimní vlna epidemie a sbor ke konci roku uspořádal velice úspěšnou nadační sbírku. Sbírky se
zúčastnila široká veřejnost. Vybíralo se oblečení a hygienické
pomůcky pro dětské centrum Šneček, které se stará o děti od
narození do 4 let věku. Byli jsme až překvapeni, kolik věcí a
finančních prostředků se vybralo. Za to patří velké poděkování
všem, kteří přispěli. Nebyla to ale jediná sbírka. Mezi členy
sboru jsme uspořádali ještě sbírku vánočního cukroví, které
jsme předali do Domova Harmonie v Mirošově.
Sbor dobrovolných hasičů Mirošov ke dni 1. 1. 2021 čítá 101
členů a 25 dětí.

Činnost soutěžních družstev:
První soutěží byl zimní ICE CUP, kterého se naše družstva žen
i mužů zúčastnila hned začátkem roku 2020. Do 8. února stihla
naše družstva absolvovat celkem tři tyto závody. První soutěž
v letním počasí byla O putovní pohár Františka Purkarta v Příkosicích – muži obsadili 2. a 4. místo, ženy skončily taktéž na 2.
místě. Byl to takový trénink na námi pořádanou soutěž O pohár
města Mirošov. Muži zde ovládli svoji kategorii a ženy byly
na 2. místě. V průběhu srpna a začátkem září se naše družstva
ještě zúčastnila soutěží v Lázu, v Nevidě a Západočeské ligy
v Žákavé a v Mokrouších. Poslední soutěží roku 2020 byla soutěž v Kamenném Újezdu. Muži zde obsadili 1. a 3. místo, ženy
skončily na 2. místě.
Činnost výjezdové jednotky:
Výjezdová jednotka nebyla po dobu pandemie nijak omezena.
Naopak jsme dostali finanční příspěvek na nákup vybavení pro
desinfekci prostor před možným šířením viru. Naše jednotka
v letošním roce vykonala celkem 62 výjezdů. Překonali jsme
tak rekord celkového počtu 59 výjezdů z roku 2018. Několik
výjezdů bylo právě spojeno s desinfekcí prostor. Celkový přehled máte znázorněný v této tabulce
Dopravní nehody………………….13
Ostatní pomoc……………………...3
Požáry……………………………..15
Planý poplach………………………1
Technická pomoc………………….30
Děkujeme vám za vaši podporu a budeme doufat, že situace se
v následujícím roce zlepší a my se opět budeme moci setkávat
při našich akcích.
Do nového roku 2021 bych vám chtěl za náš sbor popřát hodně
štěstí, pevné zdraví a mnoho pracovních a osobních úspěchů.
Tomáš Šmíd

Včelaři vzdorují pandemii
Každého celosvětová pandemie nějakým způsobem omezuje v jeho životě a činnosti. Poznávají to i včelaři, ale nerezignují. Některé i pandemie potkala, nemohou se scházet, aby si vyměňovali různé poznatky z chovu včel, a dosud se neví, zda se uskuteční
výroční členská schůze. Na tu každý člen přinese spad měli na kontrolu zdravotního stavu včelstev. Tu provádí SVZ. Výbor a
členové se informují pomocí telefonu, SMS, e-mailů a důvěrníků.
Včelstva byla včas zakrmena, nadcházející podzimní léčba také proběhla. Nyní se uvažuje o tom, že pokud neproběhne výroční
schůze, kelímky s mělí budou vybrány individuálně.
Včelaři děkují starostům města Mirošov a obce Dobřív a jejich úřadům za poskytnutou dotaci na léky a genetické ozdravění
včel.
Přejeme všem do nového roku 2021 pevné zdraví, šťastné chvíle a pohodu. Určitě se za rok sejdeme v lepším čase.
František Cipra
Leden 2021
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Čerti na mirošovské střelnici
Začátkem prosince se na mirošovské sportovní střelnici konala soutěž Mikulášská vzduchovka. Kromě běžných střelců dorazily i
různé pohádkové bytosti. Například z Blovic
k nám dorazila rodina čertů se svítícími rohy,
kteří byli ozbrojeni vzduchovkami. Přivítala
je mirošovská ďáblice, jinak zvaná též Calamity Jane. Na desetimetrovou vzdálenost na
terč pro střelbu ze VzPu stříleli jak sportovní
střelci, tak i různí čerti či malé ďáblice. Protože stříleli ďábelsky dobře, obsadili první
místa ve všech kategoriích. V kategorii dospělých zvítězil čert Viktor, v kategorii žáků
čertice Nelinka. Nejmladší střelkyní (střílela
mimo soutěž) byla tři a půl roku stará čertice
Stelinka. Více na fotkách...
PhDr. Mgr. Monika Zizlerová, Ph.D.

VáNoční střílení
Během prosince uspořádali mirošovští střelci soutěž VáNoční střílení. Střílelo se ze vzduchové pušky z deseti metrů potmě na osvětlené terče. První disciplína se střílela vstoje bez opory, na každou
z deseti ran měl závodník šest vteřin. Ve druhé disciplíně se střílelo
v časovém limitu čtyři vteřiny na jeden výstřel. Na archu velikosti
A4 bylo šest terčů, na každý z nich se střílely dvě rány.
Po první disciplíně se maximálnímu nástřelu sto bodů v kategorii dospělých, kde se střílelo vstoje bez opory, přiblížil jen Viktor
Houdek s 97 body. V kategorii žáků se ovšem i v této disciplíně
střílelo vsedě s oporou obou loktů, takže nepřekvapil nástřel Nely
Houdkové 100 bodů ze sta ani nástřel Markéty Bažantové 91 bodů.
Druhá disciplína se střílela vsedě s oporou obou loktů jak v kategorii dospělých, tak i v žákovské kategorii. Maximální počet 120
bodů nastřílel Viktor Houdek. Dále se mu přiblížily nástřelem 113
bodů Nela Houdková a se 112 body Monika Zizlerová. Po druhé
disciplíně se pořadí střelců vůbec nezměnilo. V jakém pořadí byli
střelci po odstřílení první části závodu, v tom pořadí také skončili.
V žákovské kategorii zvítězila Nela Houdková s 213 body před
Markétou Bažantovou, která nastřílela 188 bodů. Protože se stejný
závod střílel i 18. září 2020, můžeme říci, že se obě střelkyně dost
zlepšily: Nela Houdková o 19 bodů a Markéta Bažantová o celých
36 bodů!
Soutěže se zúčastnila jen jedna žena, předsedkyně pořádajícího
střeleckého klubu Monika Zizlerová, takže byla v závěru závodu
vyhodnocena spolu s muži v kategorii dospělých. Zvítězil Viktor
Houdek z Blovic s 217 body (o 12 více než v září), druhá Monika
Zizlerová z Rokycan se 196 body, třetí Tomáš Procházka z Nezvěstic se 165 body, čtvrtý Josef Utěšený, který k nám na závody přijel
z Prahy. Závody se povedly a mirošovští střelci už se těší, až zase
bude možné pořádat sportovní soutěže. Jestlipak příště do celkových výsledků promluví také střelci z Mirošova?
PhDr. Mgr. Monika Zizlerová, Ph.D.
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Městská knihovna
Každý měsíc mají čtenáři možnost vybírat si z nových knih. Tento měsíc jsou to například tyto tituly:
Caroline Mitchell		
Gina Lamanna			
Christina Mac Donald		
Sarah Pinborough		
Robert Harri			
Steve Robinson		
Liz Trenow			
Tabea Bach 			
Magdalena Mintová 		

Pravda a lži
Krásné a podezřelé
Osudný pád
Ať zemře
Druhý spánek
Dopisy od mrtvého
Láska a válka
Ženy z ostrova kamélií
Falešný pohřeb

Lisa Regan 			
Megan Abbott 		
Josef Fousek 			
Peter Mayle 			
Jan Opařil 			
Lucie Stehlíková 		
Danka Šárková 		
Pavel Brycz 			
Andrea Reitmeyer 		

Mizející dívky
Podej mi ruku
Bezstarostné cesty
Mých 25 let v Provenci
Kapřík Metlík a naděje
Andílci
Alenka, Krakonoš a lev
Schovej se, kdo můžeš
Ustrašená veverka Barborka

Další nové tituly na knihovnamirosov.webk.cz
PROVOZ MĚSTSKÉ KNIHOVNY SE V SOUČASNÉ DOBĚ ŘÍDÍ NAŘÍZENÍM VLÁDY ČR.
AKTUÁLNÍ INFORMACE O MOŽNOSTI NAVŠTÍVIT KNIHOVNU ZÍSKÁTE NA TELEFONU:
- 773 278 578 - 371 121 486 - knihovna@mirosov.cz - knihovnamirosov.webk.cz MĚSTO MIROŠOV - SPOLEČENSKÁ KOMISE
POŘÁDÁ AKCI

HRA SE SNĚHEM
aneb

VELKÁ
SNĚHULÁKOVÁ
VÝZVA

Mirošovské střípky mění pravidelný termín uzávěrky
Vážení čtenáři a přispěvatelé Mirošovských střípků,
prosincové číslo našeho zpravodaje se k vám dostalo o pár
dnů dříve, než bývá zvykem. Správně jste za touto změnou
hledali poněkud hektický závěr kalendářního roku.
I první letošní vydání se k vám (snad) dostává dříve než
v dosud obligátním úplném závěru měsíce. V uplynulých
týdnech jsme řešili, jak zajistit, aby se každé číslo Mirošovských střípků dostalo do distribuce co nejdříve. Rádi bychom, abyste jej nedostávali do schránek až těsně před koncem měsíce. Proto jsme nuceni s platností od prvního čísla
v roce 2021 upravit pravidelný termín uzávěrky tak, jako
tomu bylo v prosinci - bude tedy vždy první den v měsíci.
Věříme, že vám tato změna nepřinese zbytečné komplikace
a doufáme, že tuto změnu přivítáte.
Těšíme se na vaše příspěvky.
Mgr. Pavel Žižka

Také se těšíte, až přijde pořádná sněhová nadílka? Odstartujte s námi
další společnou výzvu a podělte se o fotku vašeho originálního
sněhuláka ze sněhu nebo klidně i jiného materiálu. Fantazii se meze
nekladou.
Fotku pošlete do 28. února 2020 na e-mail skmirosov@gmail.com
nebo telefon 776 320 642. Nezapomeňte uvést adresu a vaše jméno.
Na všechny čeká odměna.
Vybrané snímky zveřejníme na webu města, Facebooku a ve
zpravodaji Mirošovské střípky.

Leden 2021
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INFORMACE ORGÁNŮ MĚSTA MIROŠOV
Usnesení ze zasedání zastupitelstva ze dne 14. prosince 2020
Zastupitelstvo města mimo jiné schvaluje:
1.
podpis dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace uzavřené mezi městem Mirošov a ZŠ a MŠ Mirošov ze
dne 14.05.2020
2.
podání žádosti o dotaci na MMR ČR na projekt „Rekonstrukce budovy městského úřadu“ dle dotačního programu Odstraňování
bariér v budovách domů s pečovatelskou službou a v budovách městských a obecních úřadů
3.
navýšení kapitálových výdajů města Mirošov na rok 2021 o 27.500.000 Kč
4.
schodkový rozpočet města Mirošov na rok 2021 s celkovými příjmy ve výši 46.277.792 Kč, s celkovými výdaji ve výši
85.230.412 Kč a s financováním ve výši 3.547.380 Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji společně s financováním, který je ve výši
42.500.000 Kč, bude pokryt zůstatkem na běžných účtech města Mirošov k 31.12.2020
5.
střednědobý rozpočtový výhled města Mirošov na roky 2022-2023
Zastupitelstvo města vydává:
1.
obecně závaznou vyhlášku č. 1/2020, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 4/2019, o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
2.
ve smyslu ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) stavebního zákona za použití ustanovení § 43 odst. 4 stavebního zákona, v souladu s
ust. §§ 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ust. § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky
č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentace a způsobu evidence územně plánovací
činnosti, ve znění pozdějších předpisů, formou opatření obecné povahy změnu č. 2 územního plánu Mirošov
Zastupitelstvo města ověřuje:
1.
ve smyslu § 54 odst. 2 stavebního zákona, že návrh změny č. 2 územního plánu Mirošov není v rozporu s politikou územního
rozvoje, s územně plánovací dokumentací vydanou krajem, s výsledkem řešení rozporů, se stanovisky dotčených orgánů a se
stanoviskem krajského úřadu
Zastupitelstvo města souhlasí:
1.
s přípravou dalších podkladů k prodeji části pozemku p.p.č. 1652/15 v k.ú. Mirošov
Usnesení Rady města Mirošov ze dne 7. prosince 2020
Rada města schvaluje:
1.
společnost SILBA-Elstav s.r.o., Plzeňská 155, Letkov k realizaci veřejné zakázky: „Stavební úpravy objektu MěÚ Mirošov“
za cenu nabídnutých podmínek a podpis smlouvy o dílo na „Stavební úpravy objektu MěÚ Mirošov“, SOD na „Rekonstrukci
budovy MěÚ – řešení bezbariérových úprav“ a SOD na „Vnitřní úpravy budovy MěÚ“ mezi městem Mirošov a společností
SILBA-Elstav s.r.o., Plzeňská 155, Letkov
2.
společnost SILBA s.r.o., Částkova 1977/73, Plzeň zhotovitelem stavební zakázky „Návrh úpravy náměstí Míru – II. etapa,
Mirošov“, za nabídnutých podmínek a podpis smlouvy o dílo mezi městem Mirošov a společností SILBA s.r.o., Částkova 		
1977/73, Plzeň
Rada města souhlasí:
1.
s tím, aby ZŠ a MŠ Mirošov, příspěvková organizace, přijala dar 60.000 Kč od společnosti Kooperativa pojišťovna a.s., Pobřežní
665/21, Praha a použila jej na nákup výukových pomůcek pro MŠ Mirošov
2.
s Plánem rozvoje sportu města Mirošov
Usnesení Rady města Mirošov ze dne 28. prosince 2020
Rada města schvaluje:
1.
rozpočet ZŠ a MŠ Mirošov na rok 2021
2.
rozpočtový výhled ZŠ a MŠ Mirošov na roky 2022-2023
3.
podepsání dohod o provedení práce na rok 2021 a výši navržených odměn z těchto dohod podle předloženého
seznamu
4.
podpis dodatku č. 9 k DOPČ uzavřené mezi městem Mirošov a zaměstnankyní města Mirošov
5.
II. rozpočtové opatření ZŠ a MŠ Mirošov na rok 2020
6.
IV. rozpočtové opatření města Mirošov na rok 2020
Rada města předkládá zastupitelstvu:
1.
IV. rozpočtové opatření města Mirošov na rok 2020
Rada města souhlasí:
1.
s tím, aby ZŠ a MŠ Mirošov, příspěvková organizace, přijala věcný dar (didaktické pomůcky) v hodnotě 5.000 Kč od
společnosti Monteferro Hrádek a.s., Rokycanská 204, Hrádek
2.
s nákupem dataprojektoru pro potřeby ZŠ a MŠ Mirošov
3.
se zapojením ZŠ a MŠ Mirošov, příspěvková organizace, do projektu s názvem „Moderní výuka v ZŠ Mirošov, reg.č.
CZ.02.3X/0.0/0.0/20_080/0018908“
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