ZDARMA

2

Únor 2021, ročník XXII.

MIROŠOVSKÉ
STŘÍPKY
ČTRNÁCTKA

JANOV

KAMÍNKY

www.mirosov.cz

MIROŠOV

MYŤ

ZASTÁVKA

Ježíšek v 1.B

Sněhuláková
výzva

MŠ Janov

Knihovna

strana 2

strana 3

strana 6

strana 7

Sport v Mirošově, co bude až bude
Vážení spoluobčané,
v současné době, kdy je všude kolem nás vše zastavené a to, co
bylo normální ještě před rokem, momentálně zamrzlo, stále více
přemýšlím, co bude, až se vše otočí směrem zpět k normálnímu
životu. Sport, který se v posledních letech povedlo konečně více
dostat i mezi děti a mládež, čeká dosti složitý restart. Děti a mládež, kteří již se sportem začali, aktuálně opět tráví svůj čas doma.
Nejčastěji s počítačem či jinou elektronikou. To, co se nám dařilo
překonávat, tak opět nabírá na síle, kterou předtím nikdo nepoznal.
Proto je tu právě ta otázka. Jak to bude, až budeme moci
opět za sportem? Každý, kdo se kdy stejně jako já věnoval mládeži, moc dobře ví, jak složité je udělat nábor a začínat s dětmi od
nuly. Na tuto nulu se momentálně sport opět dostal. Veškeré úsilí,
se kterým trenéři a přátelé sportu ve městě pracovali s dětmi, tak
prožívá zatěžkávací zkoušku.
Moc dobře ale také vím, že nejen sehnat sportovce je první starost každého, kdo by rád pracoval s dětmi a mládeží. Bez adekvátního zázemí se sport zkrátka dělat nedá. Právě proto by bylo dobře, aby v této sportovně mrtvé době město a místní spolky nespaly
a připravily se na restart sportu v Mirošově. Je více než jasné, že
hlavním nositelem sportu bude v počátku opět naše škola.

Na škole působím, a mohu tak směle prohlásit, že aktuální stav
je již dávno nevyhovující. Podporu v tomto směru si jistě zaslouží
nejen naše děti, a o jejich budoucnost by nám mělo jít především,
neboť oni budou nositeli života v Mirošově, ale i všichni občané,
kteří na sport ještě zcela nezanevřeli a rádi by opět svému tělu
dopřáli tuto bohulibou zálibu.
Město by mělo mít pro své občany připravena sportoviště jak
na venkovní sporty, tak na sporty halové. V současné době je na
tom lépe sport venkovní. V našem městě lze sportovat na fotbalovém hřišti, tenisových kurtech na Janově, trojici kurtů za sokolovnou(volejbal, nohejbal, tenis) či na obnoveném, ale zmenšeném
travnatém hřišti u školy. Jak již ze Střípků víte, město Mirošov
usiluje opakovaně o získání dotace na vybudování víceúčelového
hřiště na pozemku za zahradou místní MŠ. Pro letošek je žádost
opětovně podána na MMR. Hřiště tak, jak je vyprojektováno, by
dokázalo pokrýt takřka plně potřeby školy v době, kdy lze sportovat venku. V době mimo výuku by bylo k dispozici všem místním
sportovním nadšencům a myslím, že například fotbalisté by jistě
možnost tréninku v zimním období na umělé trávě uvítali. A jistě
nejen oni.
pokračování na straně 2

VELKÁ SNĚHULÁKOVÁ VÝZVA
Více na str. 3

Nikol Terelová
Mirošovské střípky
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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

pokračování ze strany 1
Horší je situace s halovými sporty a sportováním v době, kdy venku sport možný
není. I zde město má plán, který by situaci řešil dlouhodobě a koncepčně. Malá tělocvična ve škole, která odpovídá spíše gymnastickému sálu s kapacitou tak pro polovinu
jedné třídy, tělocvična na pavilonu, který již dožívá a spěje k demolici, ani místní sokolovna nemohou pokrýt potřeby školní výuky natož místních sportovních celků. Nová
školní tělocvična, o které jste mohli číst v minulém čísle, je cestou, po které bychom
měli společně kráčet. Budova je navržena tak, aby plně pokryla výuku ve škole. Žáci nebudou muset sportovat v malých skupinkách či trávit podstatnou část výuky přesunem
do sokolovny. V době mimo výuku se touto stavbou pokryje činnost místních spolků
i širšího okruhu občanů, kteří by rádi sportovali, ale kapacitně nemají kde. Můžeme
o finální podobě tělocvičny či jejím umístění stále jednat, ale cíl by měl být stále stejný.
Zkvalitnit život v Mirošově.
Jedním z úkolů města je starat se o zdraví svých občanů. Tím je nejen řešení následků,
tedy podpora a rozvoj zdravotního střediska, které je dalším velkým tématem a úkolem
zastupitelů, ale i prevence zdraví. A sport je dlouhodobě uznávaným prostředkem pro
udržení si zdraví a dobré fyzické i psychické pohody. Právě proto podporuji rozvoj sportovní infrastruktury ve městě.
Mgr. Martin Hanzelín

Ježíšek v 1.B

Loňský rok nebyl pro nikoho jednoduchý. Ani pro prvňáčky, kteří v září nastoupili do školy a v říjnu se již učili
u počítače. Protože jsou to velcí šikulové, online výuku
zvládli bravurně. Společně jsme se těšili na Čertí školu a
první společné Vánoce. Ale covid rozhodl za nás. Ježíšek
však na děti z 1.B nezapomněl. Hned první den po vánočních prázdninách našly děti ve třídě pod stromečkem dárky.
Všichni dostali krásnou knížku s názvem Kouzelná třída.
Doufám, že se při jejím čtení budou cítit stejně kouzelně
jako v naší třídě. Teď už si jen přejme, abychom už na sebe
nemuseli koukat z obrazovky počítače a ten první rok ve
škole si pořádně užili.
V novém roce všem zdraví a štěstí.
PS: Děkujeme za sponzorský dar firmě Bonar a.s.
Mgr. Radka Dlabalová, Soňa Bejčková

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

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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Hra se sněhem aneb Velká sněhuláková výzva 2021 1. část
Je 1. února večer, já sedím u počítače a přemýšlím, jak napsat článek k naší poslední
výzvě. Musím ho poslat dnes (jak jinak než v poslední den), je uzávěrka. V hlavě
prázdno, chtělo by to nápad. A pak mi to dojde: já nic vymýšlet nemusím, vždyť kam se
podívám, všude je sněhulák! Malí, velcí, holky, kluci, zvířátka i různé doplňky...těch ale
je a všichni krasavci! Podívejte se s námi, jaké šikovné děti (i dospěláky) v Mirošově a
okolí máme :-).
Pozn. aut.: V době uzávěrky tohoto čísla je výzva teprve v polovině, a tak čekáme
na další fotky sněhuláků, papíráků, vlňáků, nebo podobných postav z jiných materiálů,
které nám můžete posílat do 28. 2. 2021. Zveřejníme je v březnových Střípcích. Na
všechny děti čeká po skončení výzvy drobná odměna!
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

Martin a Magdalénka Barancovi

Terezka a Pepíček Ungrovi, Linda Opatrná

MĚSTO MIROŠOV - SPOLEČENSKÁ KOMISE
POŘÁDÁ AKCI

HRA SE SNĚHEM
aneb

VELKÁ
SNĚHULÁKOVÁ
VÝZVA

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

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.

Pan školník ze ZŠ
Únor 2021
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Hra se sněhem aneb Velká sněhuláková výzva 2021 1. část

Adámek a Klárka Davídkovi

Baruška a Víťa Mertlovi

Filípek a Terezka Břečkovi

Filípek Tejček

František a Barborka Snovických

Gaherovi

Barunka a Alička Kratochvílová

Kačenka a Barunka Hanzelínová

Leontýnka Houšková
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Hra se sněhem aneb Velká sněhuláková výzva 2021 1. část

Luciana a Juliana Skočilová

Matějkovi

Petřík a Natálka z Myti

Radim Krátký

rodina Valíčková

Simča Pourová

Emma Ševčíková

Sofie a Matěj Matoušovi

Šárka Doubková

Únor 2021
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Terezka a Hanička Švecovi, Filípek Tejček

Tomík Rotyka

Veronika Hahnová

Jan Rau

Katka Synková

Danielka a Vašík Koníčkovi

Další fotografie sněhuláků vyjdou v příštím čísle.

Děti z mateřské školy v Důlní ulici si užívají zimy
Po dlouhé době se děti z mateřské školy v Mirošově, Důlní ulici opět radují z hrátek
na sněhu a se sněhem. V současnosti poznamenané koronavirem jsme se po Novém
roce sešli v plném počtu a užíváme si společných her a spousty nových hraček, které
jsme našli pod stromečkem. Na konci měsíce listopadu jsme z důvodu karantény museli školku uzavřít a ve spolupráci s panem starostou Vlastimilem Sýkorou a Sborem
dobrovolných hasičů v Mirošově vydezinfikovat. Za to všem velice děkujeme.
O to radostněji si teď užíváme společně strávené chvíle.
Kolektiv MŠ v Mirošově s paní ředitelkou Mgr. Alicí Kozákovou
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Městská knihovna
Každý měsíc mají čtenáři možnost vybírat si z nových knih. Tento měsíc jsou to například tyto tituly:
Jana Poncarová			
Mirja Hein			
Evžen Boček		
Hannah Howell		
Danielle Steel			
Táňa Keleová-Vasilková
Laura Walden 		
Barbara Cartland 		
Monika Bartošová 		
Jude Deveraux 		
Lucinda Riley 		
C.W. Gortner 			

Alžběta a Nina
Vyprahlá země
Aristokratka u královského dvora
Ďábel z Vysočiny
Čas předminulý
Rodinné klubko
Zakázaná píseň
Pomsta hraběte Lyndona
Dovolená v Antibes
Oprávněná vražda
Motýlí pokoj
Carevna

Viktorie Hanišová 		
Sheryl Browne 		
Caroline Montague 		
Tereza Salte 			
Sarah Maas 			
Josef Maršálek 		
Jitka Dolejšová 		
Lucie Šavlíková 		
Lucy Hawking 		
Anna Vovsová 		
Bruce Cameron 		
Katja Frixe 			

Dlouhá trať
Vzorná chůva
Tajemství italské vily
Karamelová džungle
Půlměsíční město
Moje sváteční pečení
Po kolejích za pohádkou
Strach má velké uši
Jirka a modrý měsíc
Zvířátka a detektivové
Psí poslání
Čarokrásné knihkupectví

Další nové tituly na knihovnamirosov.webk.cz
KNIHOVNA OTEVŘENA – bezkontaktní provoz
NÁVŠTĚVU KNIHOVNY JE NUTNÉ VŽDY TELEFONICKY DOMLUVIT( PO-ČT).
- 773 278 578 - 371 121 486 - knihovna@mirosov.cz - knihovnamirosov.webk.cz -

Poděkování
Rádi bychom prostřednictvím Mirošovských střípků
poděkovali dobrovolným hasičům za vydezinfikování našeho rodinného domu, také za všechnu jejich
činnost a rovněž za ochotu a vstřícnost.
Přejeme všem občanům našeho města především
pevné zdraví a těšíme se na setkání v normálním
životě.
rodina Čarnogurských

Nabízím

DOUČOVÁNÍ NEBO
POVÍDÁNÍ V
ANGLIČTINĚ
Pro děti i dospělé
11 let zkušeností ze zahraničí
Těším se na každého.
BARBARA | 7 34 2 78 66 8

Únor 2021
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INFORMACE ORGÁNŮ MĚSTA MIROŠOV
Usnesení Rady města Mirošov ze dne 11. ledna 2021
Rada města schvaluje:
1.
podpis smlouvy o dílo mezi městem Mirošov a společností PasProRea s.r.o., Holkov 32, Velešín na realizaci informačního
a orientačního značení pro pěší ve městě Mirošov
2.
společnost Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o., Jiřího Dimitrova 1619, Sokolov ke zpracování PD na zokruhování
vodovodu U Sádek ve stupni DUR + SSP, projektové dokumentace ve stupni DPS vč. rozpočtu za nabídnutých podmínek a
podpis SOD
3.
podpis smlouvy mezi městem Mirošov a společností ARENIS s.r.o., Tyršova 158, Spálené Poříčí na zajištění konektivity školy
4.
zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.p.č. 1652/15 v k.ú. Mirošov
5.
provedení výměny stávajícího malého nákladního výtahu v MŠ Mirošov společností Výtahy Plzeň – elex s.r.o., U Hřbitova 24,
Plzeň za nabídnutých podmínek
Rada města stanovuje:
1.
řediteli ZŠ a MŠ Mirošov s účinností od 01.01.2021 nový platový výměr
Usnesení Rady města Mirošov ze dne 1. února 2021
Rada města schvaluje:
1.
poskytnutí příspěvku ZŠ a MŠ Mirošov na I. pololetí roku 2021 v celkové výši 1.600.000 Kč
2.
navýšení počtu zaměstnanců MěÚ Mirošov o jednoho zaměstnance na VPP a uzavření pracovní smlouvy na dobu určitou
3.
podpis smlouvy o nájmu LED světelné vánoční výzdoby mezi městem Mirošov a společností MK-mont illuminations s.r.o.,
Průmyslová 6, Klášterec na Ohří
4.
přílohu č. 1 ke smlouvě o odvozu a odstranění komunálního odpadu na rok 2021 uzavřené mezi městem Mirošov a společností
Rumpold-R Rokycany, Jiráskova 32, Rokycany
5.
společnost PIK Vítek s.r.o., Kořenského 10258/7, Praha k zhotovení projektové dokumentace na akci „Mirošov – Farský rybník
– oprava“ za nabídnutých podmínek
6.
podpis dodatku (ceník 2021) ke smlouvě o provozování sběrného dvora uzavřené mezi městem Mirošov a společností AVE CZ
odpadové hospodářství s.r.o., Hankova 2759/14, Plzeň
7.
podpis dohody o výběru poplatků a předávání podkladů mezi městem Mirošov a společností Marius Pedersen a.s., Průběžná
1940/3, Hradec Králové
8.
podpis smlouvy o zřízení věcného břemen č. IV-12-0015984/VB/04 Mirošov, RO, p.č. 2313/5, kNN mezi městem Mirošov
a společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín zastoupena společností ELEKTRO ELAP SLS s.r.o., Plzeňská 565,
Plzeň
9.
příjem dotace ve výši 301.887 Kč (podíl ESF 256.603,94 Kč a podíl SR 45.283,06 Kč) pro ZŠ a MŠ Mirošov, příspěvková
organizace a její následné poskytnutí ZŠ a MŠ Mirošov, příspěvková organizace
Rada města předkládá zastupitelstvu:
1.
prodej části pozemku p.p.č. 1652/15 v k.ú. Mirošov
2.
bezpečnostní situace ve městě Mirošov za rok 2020
Rada města souhlasí:
1.
s prominutím nájemného v pivnici „Na Zastávce“ a ve „Sklípku“ za měsíce 10-12/2020 a za měsíce v roce 2021, kdy nebude
možný provoz restauračních zařízení bez omezení
2.
s převedením souboru drobného majetku (nábytek v ceně 50.040 Kč dle faktury) do majetku příspěvkové organizace ZŠ a MŠ
Mirošov
3.
se záměrem řešení kanalizace v obci Příkosice za splnění podmínek daných provozovatelem veřejného vodovodu a kanalizace
ve městě Mirošov

Únorové Brdy nad Mirošovem
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