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Slovo starosty města

Vážení spoluobčané,
příroda nám každým dnem dokazuje, že
jaro převzalo vládu nad zimou a můžeme se
těšit na prodloužené dny, a tím i na více tepla
a slunce. Na to se asi těší většina z nás, snad
možná jen s výjimkou alergiků. Letošní zima
byla po několika letech celkem příjemná.
Zažili jsme sníh i mráz, ale žádný výrazně
extrémní stav. Děti mohly bruslit, sáňkovat,
lyžovat, ale třeba i stavět sněhuláky. Výzva
Společenské komise města ke stavění sněhuláků se prostě povedla a
to je dobře, protože aktivity lidí jsou důležité i v současné době plné
omezujících nařízení státu.
Letošní zima zároveň prověřila připravenost města na zimní
údržbu chodníků i komunikací. Zimní údržbu místních komunikací nově zajišťovali pracovníci Vojenských lesů a statků a údržbu
chodníků pak vlastní zaměstnanci města. Za sebe chci všem, kteří
tuto nevděčnou činnost zajišťovali, poděkovat. Konečně byla technika města, kterou jsme pořídili před necelými třemi roky, pořádně
vyzkoušena. V průběhu měsíce února nastala zajímavá situace. Mirošovský čáp se nám vrátil na komín bývalého pivovaru nezvykle
brzy, již 4. února a v té době byly největší noční mrazy letošní zimy.
Nevěřil bych tomu, jakou starost budou mít o tento náš symbol jara
obyvatelé našeho města. Dokonce jsem s Policií ČR řešil podaný

Nevzdávejme to!
Dneska je nádherný slunečný den, je tady jaro. Před dvěma lety
bychom již na jednání RM plánovali Mirošovské jarní trhy, pálení
čarodějnic či dětský den. Letos nelze naplánovat zatím NIC. Už
rok neřešíme nic než koronavirus. Zapnu televizi – covid, otevřu
noviny – covid, otevřu internet, facebook, webové stránky firem –
všude covid. Už je to rok, co jsme nebyli v kině, neviděli divadelní
představení, nezašli si na oběd do restaurace, dýcháme přes roušky,
děti nechodí do školy, sledujeme čísla - kolik lidí se nakazilo, kolik lidí zemřelo, kolik testů bylo provedeno. Všechno důležité vy
všichni již znáte – mýt si ruce, nosit roušky, používat dezinfekci
a zdravý rozum a na sebe se nemačkat. Mnozí nevěří politikům,
nedodržují se některá nařízení, nadáváme na všechno a na všechny.
Prostě už to trvá skutečně moc dlouho, je to únavné a frustrující a
konec zatím nevidíme. Ale už jsme to vydrželi tak dlouho a tak to
nesmíme vzdát ani teď. Buďme opatrní a k sobě ohleduplní. Ano,
nařízení omezují naši svobodu, ale pojďme to ještě vydržet. Kvůli
rodičům, prarodičům, sousedům, našim blízkým, kvůli našim rodinám. Nevzdávejme to!
Ing. Zuzana Sazimová

Mirošovské střípky

podnět na ochranu čápa a naši hasiči byli připraveni zorganizovat
případnou pomoc koordinovanou s ochránci přírody. Naštěstí mrazy ustaly, sníh roztál a čáp přečkal nejhorší období.
Když jsem se zmínil o našich hasičích, tak moc dobře vím a uvědomuji si, jak jsou důležití. Jednotka sboru dobrovolných hasičů
dokáže zajistit mnoho úkonů na ochranu nás, našeho majetku i pomoci při různých nastalých situacích. Bohužel, někteří z nás již
pomoc hasičů potřebovali, ale pak většinou děkovali za to, jakým
způsobem byla konkrétní pomoc provedena. Jednotku tvoří odborně proškolení hasiči, ale zároveň jsou to obyvatelé našeho města,
kteří normálně pracují nebo studují, mají své rodiny, můžeme je
kdykoliv potkat a bavit se s nimi. Za jejich připravenost, odbornost
a přístup jim všem patří obrovské poděkování. Město dokáže ocenit činnost jednotky hasičů každoročním financováním vybavení
potřebnou technikou. Navíc, pokud nenastanou nějaké nepředvídané problémy, budou v letošním roce realizovány stavební úpravy
budovy hasičské zbrojnice, které zkvalitní a zmodernizují vnitřní
prostory a zajistí přístavbu skladu i věže na sušení hadic. Mirošovští hasiči si to určitě zaslouží!
Vlastimil Sýkora
SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ V ROCE 2021 V ČESKÉ REPUBLICE
BEZPEČNĚ, ONLINE. SČÍTÁNÍ ZAČÍNÁ 27. BŘEZNA 2021.

Sčítání 2021 je povinné pro všechny osoby, které mají k rozhodnému okamžiku trvalý pobyt nebo přechodný pobyt nad 90 dnů
na území ČR. Sečíst se musí každá taková osoba, bez ohledu na
místo skutečného pobytu, věk, svéprávnost a zdravotní stav. Za
osoby mladší 18 let, osoby omezené ve svéprávnosti a podobně
provádí sečtení jejich zákonný zástupce, opatrovník nebo osoba
k tomu oprávněná. Sčítání se týká i cizinců přítomných v ČR v
rozhodný okamžik, s výjimkou diplomatů nebo cizinců s krátkodobým pobytem do 90 dnů.
Podrobnější informace naleznete na webu www.scitani.cz.
Část obce Mirošov v obci Mirošov
Seznam sčítacích komisařů a kontaktních míst
Sčítací komisaři
Jméno

Číslo průkazu

Sčítací obvod

Aneta Čadová
Veronika Hahnová
Ivana Janotová

90-03-03249
90-03-10948

33840003
33840004
33840002

Mirošov 1

90-03-11874

Kontaktní místa
Skořická 83, 33843, Mirošov

33843

Část obce Myť v obci Mirošov
Seznam sčítacích komisařů a kontaktních míst
Sčítací komisaři

Jméno
Ivana Janotová
Mirošov 1

Číslo průkazu
90-03-11874

Sčítací obvod
33840002

Kontaktní místa
Skořická 83, 33843, Mirošov

33843
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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

Ideální město či obec? Co nás čeká v roce 2021?

Milí čtenáři Střípků, připravila jsem pro vás další informace o připravovaných akcích a plánovaných projektech v našem městě. Máme tu čtvrté pokračování série „Ideální město či
obec“. Doufám, že se mi nedaří z toho dělat telenovelu na pokračování :-), ale stavebních
úprav či akcí je připravováno dost a já bych ráda, abyste měli o těchto akcích alespoň základní informace. Vždyť se jedná také i o vaše město, vaše zdravotní středisko, vaši radnici, vaši
školu, knihovnu, školku, silnice...
A co nás tak v tomto novém roce dále čeká?
Do letních prázdnin je nutné dokončit přístavbu mateřské školky, která začala v loňském
roce. Akce „MŠ“ zahrnovala nejen opravu střechy, ale i bezbariérové úpravy a výtah a dále
přístavbu obdélníkové stavby o rozměrech cca 20x20m provozně spojenou se stávajícím
objektem. Cílem bylo kromě bezbariérového přístupu do
objektu i navýšení kapacity školky o 25 dětí. Na přístavbu a úpravy město získalo dotaci ve výši 14,8 mil. Kč. V
přístavbě se nachází třída o kapacitě 25 dětí, sklad lůžek,
šatna, hygienické zázemí pro děti a pro učitele, úklidová
komora a výdejna jídel. Na západní straně objektu se buduje menší přístavba, kde se nachází přístupové schodiště do druhého nadzemního podlaží, chodba, jídelní výtah
a rozšíření kuchyně. Do školky budou moci rodiče vodit
děti po novém přírodním chodníku přes park od sokolovny, kde mohou i zaparkovat.
Po dokončení přístavby mateřské školky bude následovat obnova zahrady u školky. Šikovný nápad tak
přemění stávající území na přírodní přirozenou zahradu. Myslím, že pro malé děti je úžasné být obklopené
krásnou přírodou a mít možnost si v ní hrát a prožívat
svá dobrodružství. Vznikne zde například i prostor pro
pěstitelské práce. Živý plot bude složen z keřů s jedlými
plody a budou zde vysázeny okrasné rostliny, které přilákají do zahrady hmyz a potěší nás
květem či vůní. Mě osobně zaujalo oblázkoviště. Jedná se o plochu ze štěrkodrtě, na které
budou umístěné oblázky různých velikostí. Děti z nich budou moci skládat různé obrazce.
Na plochu navazuje sad z nízkých okrasných jabloní, které rodí jen drobná jablíčka, která
slouží jako potrava pro ptactvo. Část zahrady bude oseta směsí z původních českých luk se
všemi bylinkami a trávami, které do ní patří. Dalším prvkem v zahradě je ohniště. Umístěno
bude dostatečně daleko od všech stromů, aby jim oheň neublížil. Ohniště budou obklopovat
ohlazené špalky na sezení. Nové pískoviště je situováno pod koruny bříz a je zde i nová masivní poloobloukovitá lavice s výhledem do nejhezčích koutů zahrady. Dominantou plochy
bude dřevěný hrad v blízkosti dvou pískovišť. V zahradě budou rovněž rozmístěny žulové
oblé balvany o váze 50-100 kg, které budou výrazným estetickým prvkem stejně jako dřevěný drak vyřezaný z kmene stromu.
Další důležitou akcí, která nás letos čeká, jsou pokračující úpravy náměstí – název stavby
je „Návrh úpravy náměstí Míru – II. etapa“. Navrženou stavbou se zvýší bezpečnost pohybu
chodců, zejména osob se sníženou schopností pohybu, protože záměrem stavby je úprava
stávajícího chodníku při jižní straně náměstí s napojením na stavbu I. etapy. Stavební úpravy zabezpečí bezbariérové užívání daných komunikací, neboť úprava je součástí schválené
bezbariérové trasy. Povrch chodníků má být proveden ze žulové dlažby, ohraničení chodníku
žulovými silničními krajníky. Chodník je v délce cca 210 m. Součástí bude i sedm nových
lamp veřejného osvětlení, které budou osazeny moderními LED svítidly. Chodník šíře dva
metry bude rovněž vybudován ke zdravotnímu středisku, kryt je navržen z betonové dlažby.
Na nástupištích autobusu budou nové přístřešky pro cestující.

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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O možnosti rekonstrukce radnice jsem již podrobně psala v listopadovém čísle Střípků,
takže nyní jen snad už jen pár slov z historie budovy. Budova radnice byla postavena v roce
1883 i zásluhou ředitele a akcionáře Mirošovského kamenouhelného těžařstva Jana Fitze,
který městu nabídl dotaci na stavbu radniční budovy. Radnice byla postavena v neoklasicistním stylu jako patrová. Původně měla členitou fasádu a okna a vstup zdobily šambrány.
Neoklasicismus byl jakýmsi návratem ke klasické architektuře římské a řecké. Objevuje se
v Evropě od 60. let 19. století jako dekorativní sloh veřejných budov a městských domů.
Rekonstrukce budově navrátí původní vnější vzhled, ovšem s rozsáhlými vnitřními moderními úpravami.
V projektové přípravě je stavba chodníků v Dobřívské a Skořické ulici. Je vydáno územní
rozhodnutí na chodník v Dobřívské ulici a během letošního roku se předpokládá i vydání
stavebního povolení na tento chodník. Chodníky jsou nutností pro bezpečný pohyb chodců ve městě. Je samozřejmě nutné zajistit financování a využívat možnost dotace např. ze
Státního fondu dopravní infrastruktury. V době žádosti o dotaci je však nezbytné mít k dispozici stavební povolení s nabytím právní moci, což věřím, že se nám v letošním roce podaří. Zrekonstruovaný originál sochy Pieta je již umístěn ve výstavních prostorách městské
knihovny. Na podstavci při silnici na západním okraji náměstí Míru ji nahradila její kopie.
Je plánována slavnostní akce k jejímu vysvěcení, ale bohužel současná epidemická situace
nic takového zatím nepovoluje. Ale věřím, že zase „bude líp“ a slavnostní vysvěcení se
uskuteční. Pevné zdraví nám všem.
Ing. Zuzana Sazimová

Druháci se projeli s aljašskými malamuty
Dne 11. 2. si žáci třídy 2. B společně s paní Lucií Fionou Šternerovou užili projížďku na
saních s dvojspřežím aljašských malamutů. Na začátku akce si děti mohly psy pohladit,
dozvěděly se informace o tomto plemeni, o chování k nim a o jejich výchově. Poté viděly
jejich zapřahání a paní Lucie je seznámila s pokyny, které musher psům dává. Na závěr byly
děti svezeny na saních psem Vigem a fenkou Eywou. Tato akce se všem žákům velmi líbila.
Tímto za celou třídu paní L. F. Šternerové (www.mushing-malamut.cz nebo také na FB
stránce Mushing malamut) velice děkuji.
Mgr. Martina Kocová

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

Hra se sněhem aneb
Velká sněhuláková výzva, 2. část
Pamatujete, jak jsem před měsícem seděla u stolu a vymýšlela článek
k této výzvě? Sedím tady znovu. Je 1. 3. večer, za oknem tma, další den distanční výuky a plnění úkolů za námi a moje mladší dcera
kouká na pohádku. Venku to vypadá jako by nás zima už opustila,
já mám ale v živé paměti ty sněhuláky různých tvarů a velikostí, co
jste postavili, vyfotili a zaslali. Protože jich bylo hodně. Opravdu.
Nečekala jsem takovou účast, zejména v této zvláštní době. O to víc
jsme všichni v komisi potěšeni, kolik tvořivých a šikovných dětí i
dospěláků tady v Mirošově (a taky v Rokycanech, Hrádku a Kařezu)
máme. A bilance? Celkem 107 dětí různého věku (samotných i v doprovodu rodičů nebo kamarádů) a 5 dospěláků se zapojilo do výzvy
a na zahradě domu, v areálu školní družiny či mateřské školy vytvořilo sněhuláky, sněhulačky, stonožky, kočičky nebo sochu Svobody.
Všem moc děkujeme!
Ing. Stanislava Skočilová
Březen 2021
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Hra se sněhem aneb Velká sněhuláková výzva 2021 2. část

Amelie Duspívová

Anežka a Amálka Fialovy

Anička a Josífek Vaindlovi

Barunka Křížová

Družina, 2.A třída

Elen Telekešová

Emička Straková

Honza Typlt

Katka Mühlbachrová

Lucie Šperlová

Ludmila Blechová

Sofinka Hudecová, Kubík Mucek

Šárka Doubková

Šárka Karhanová

Terezka a Pepíček Ungrovi, Linda Opatrná

Vondrákovi
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David Zvonař, Zbyněk Vastl, Štěpán Pražák

Ella a Tadeáš Kaiferovi

Emma Haasová, Eva Bláhová

Martinka Merglová, Michalka a Gábinka Červené

Terezka a Kubík Čejkovi

Vojtěch a Vít Kvíderovi

děti z MŠ Janov

Josef Neckář

Tobiášek Kalousek

Ne dost spěchu aneb proč nemáte Mirošovské střípky ve schránkách hned druhý den v měsíci
Jako člověk pracující v online světě, kterého se tištěná média ještě před
ne tak dávnou dobou profesně netýkala, jsem nebýval úplně nadšený
z časové prodlevy mezi uzávěrkou Mirošovských střípků a jejich faktickým vydáním. Nezvednout obočí mě nutila pouze znalost toho, že
jiné obecní a městské zpravodaje jsou na tom s termíny podobně. Až
vstup do redakční rady toho našeho mě vyškolil a obohatil o informace
a pohled, o které bych se nyní rád podělil.
Jak se vlastně každé číslo Mirošovských střípků rodí? Autoři posílají své články do termínu uzávěrky, který je od konce minulého roku
nově vždy první den v měsíci. Druhého články kolují mezi redakční
radou, která provádí jejich jazykovou korekturu, případně s autory řeší
nejasnosti a drobné úpravy. Třetí den v měsíci se materiály na příští
číslo odesílají ke grafickým pracím a sazbě specializované firmě. Do
týdne bývá k dispozici první náhled, který redakční rada připomínkuje. Během dalšího dne či dvou je nové číslo odesláno k tisku. Svoje
termíny má samozřejmě tiskárna i distributor, a tak se do schránek
Mirošovské střípky podívají obvykle nejdříve kolem dvacátého dne
každého měsíce, tedy asi tři týdny po uzávěrce.
Zní to jako neskutečné mrhání časem, že? Vždyť co je staršího než
včerejší zprávy! A jak by asi vycházel denní tisk, kdyby se v redakcích
takto otálelo? Inu, nevycházel by. Kdo jste někdy navštívil centrální
sídla velkých deníků, musel jste, stejně jako já, kroutit hlavou, jak obrovský kolos stojí za tím, abych si mohl přečíst čerstvé zpravodajství.
Rychlému tempu doby je tu přizpůsobeno všechno. Redaktoři mají počtem úhozů a sloupců pevně stanovený prostor, šéfredaktoři s grafiky
mnohokrát denně operativně řeší rozložení a vzhled stránek.
Březen 2021

Ty navíc díky mantinelům pro redaktory obvykle vychází z již hotových šablon. V tiskárně čekají do nočních hodin, než dostanou podklady z redakcí a během noci se rozjíždí obrovský distribuční kolotoč.
A proč? Abych si ráno v novinách přečetl informace, které na webu
visely již včera.
Z výše uvedených řádků je jasné, že jde o proces neobyčejně nákladný a logisticky náročný. Už v porovnání s profesionálními redakcemi týdeníků jde o pověstné nebe a dudy. Ani pondělní vydání
týdeníku totiž nemělo uzávěrku v neděli. Tam, kde jsem měl možnost
celý proces vidět, se časová prodleva mezi uzávěrkou a časopisem na
stánku blížila té mirošovské.
Když celou věc dovedu ad absurdum: Dovedete si představit, že
by si město platilo svého grafika, který by měl na práci pouze Střípky,
aby je stihl připravit během jednoho dne? Že by v tiskárně přednostně zpracovávali pro ně přece jen titěrnou objednávku tisíci výtisků?
Že by distributor nelenil a všechny schránky naplnil v řádu hodin od
dodání? Ne, že by to nešlo, ale náklady by dramaticky rostly. A to nemluvím o omezeních pro redaktory, která by konkrétně náš zpravodaj
připravila o spoustu pěkného. A přínos? Mirošovské střípky a další
měsíčníky přece nejsou platformami, kterými se do světa hlásí žhavé
novinky, jejichž platnost se měří v řádech dnů. Pro takové máme i my
u nás v Mirošově jiné cesty. Webové stránky, městský rozhlas nebo
stránka na Facebooku poslouží určitě lépe.
Mgr. Pavel Žižka
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Mirošovská zima dětí z naší mateřinky
Přinášíme malé ohlédnutí nad tím, co si děti stihly v mateřské škole v lednu a únoru užít.
Mgr. Jindřiška Bouchnerová

Lesní den s krmením lesní zvěře a ptáčků

Jízda se psím spřežením.

Kašpar, Melichar a Baltazar navštívili základní
školu, pana školníka i školní kuchyni.

Petice reagující na záměr výstavby školní tělocvičny

Vážení spoluobčané, sousedé, kamarádi,
rádi bychom vás informovali o ustanovení petičního výboru
a vzniku petice, která reagovala na záměr výstavby školní tělocvičny. Mnozí z vás četli několik článků v Mirošovských Střípcích, kde se o stavbě psalo. Stále si ale myslíme, že informovanost nejen o tomto velkém projektu je na nedostatečné úrovni.
Projekt nazvaný Školní tělocvična se zabývá výstavbou nové
budovy namísto dosluhujícího pavilonu 1. stupně, kde je aktuálně umístěna školka. Budova má být samostatně stojící s 1800m²
rozlohy, více jak 15000m³ obestavěné plochy a tribunou se 120
místy pro diváky. Peticí tedy bylo požadováno vysvětlení, jestli je takto velká budova opravdu adekvátní tělocvičnou pro ZŠ
bez sportovního zaměření o velikosti 12 tříd. Dále je potřeba ze
strany městského úřadu zodpovědět další dotazy, jako například
ekonomika provozu budoucí tělocvičny, její využití mimo výuku, atd.
Naším cílem bylo prodiskutovat nejen výše zmíněné na prosincovém jednání zastupitelstva, bohužel nám ale nebyl dán dostatečný prostor a byli jsme veřejně označeni za odpůrce nové
tělocvičny, což není pravda! Všichni si přejeme adekvátní tělocvičnu primárně pro potřeby školy, která v Mirošově bude sloužit stejně dlouho a dobře jako současná základní škola. Proto
je potřeba projekt tělocvičny kvalitně připravit i s ohledem na
okolí, ve kterém bude umístěna. Tělocvična nesmí v žádném případě pro své okolí znamenat navýšení dopravy, hluku a dalších
nežádoucích projevů. Již nyní Školní ulice mnohdy nezvládá dopravní nápor spojený s odvozem dětí do a ze školy, což pro její
obyvatele znamená významná omezení. Projekt musí být dále
dopracován například o napojení tělocvičny na budovu školy,
které v něm nyní chybí. Jak tedy žáci budou mezi budovami
přecházet na výuku tělesné výchovy? Městský úřad nemá vypracovánu ani ekonomickou studii na budoucí provoz tělocvičny. Odpovědí nám bylo pouze strohé: provoz bude financován z
rozpočtu města. Může nám tedy někdo zodpovědný za městský
rozpočet říci, jak vysoká tato částka bude a jak bude do rozpočtu
města získána? Bude se zase zvyšovat poplatek za svoz odpadu
nebo jiné daně jen proto, abychom měli dvě paralelní krytá hřiště, která nejsou pro odehrání zápasů v soutěži krajského přeboru
ve volejbale ani požadována, ale jsou některými zastupiteli tvrdě
prosazována?
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Zajímavostí je, že ti samí zastupitelé ani nevědí, kolik energie
na vytápění haly bude potřeba a jestli tedy současná rezerva školní kotelny bude vůbec stačit.
Vzhledem k plánované rekonstrukci budovy městského úřadu,
na nějž mají být použity prostředky z dotace 33 mil. Kč získané
na školu, bude nutné peníze na výstavbu tělocvičny sehnat jinde. Bude si město tedy brát další úvěr na výstavbu tělocvičny?
Dotace na přístavbu školy byla získána za významné podpory
starostů okolních obcí až v průběhu její realizace financované z
poskytnutého úvěru od KB, se splatností 15 let. Proto je potřeba
projekt dopracovat do takového stavu, aby se budoucí tělocvična
nestala jen finanční zátěží pro město a nebrzdila jeho další rozvoj.
Nechceme přeci dlouhodobě vynakládat další prostředky na splácení úvěru, jako je tomu u školy, nebo na drahý provoz zbytečně
předimenzované sportovní haly.
Závěrem tedy shrnu, že cílem petice ani petičního výboru nebylo a ani nebude výstavbu nové tělocvičny zablokovat. Naším
cílem je dosáhnout výstavby adekvátní budovy primárně pro potřeby školy a ve volném čase pro místní spolky a sportovní veřejnost, nikoli naopak. Zároveň je potřeba respektovat připomínky
občanů žijících nejen v okolí, a proto chceme, aby byl projekt
kvalitně připraven a zohledněny naše dotazy. Peníze použité na
stavbu jsou nakonec nás všech, proto máme právo být informováni. Petiční výbor, miropetice@seznam.cz
Jiří Šimánko
Mirošovské střípky

více informací najdete na www.mirosov.cz

Městská knihovna
Každý měsíc mají čtenáři možnost vybírat si z nových knih. Tento měsíc jsou to například tyto tituly:
Vlastimil Vondruška		
Jan Bauer			
František Niedl			
Michaela Klevisová		
Ladislav Beran			
Pavel Kohout			
Lars Kepler			
Val Mac Dermid		
Wilbur Smith			
Tom Clancy			
Clive Clussler			
Louise Penny			

Manželské zrcadlo
Zamilované královny
Cesty rytířů
Zlodějka příběhů
Dobrý důvod k vraždě
Vražedkyně
Zrcadlový muž
Svědectví mrtvých
Tajemný oheň
Povinnost a čest
Zuřivý tajfun
Vysoký účet

Lesley Kara			
James Rollins			
Dirk Husemann		
Lucinda Berry			
Jean Ch. Grange		
Jacqui Rose			
Peter Heller			
Alison Belsham		
Dana Stabenow		
Michael Ledwidge		
Vojtěch Záleský		
Karin Krajčo-Babinská		

Kdo o tom ví?
Poslední odysea
Černý oheň z Byzance
Andílek
Poslední lov
Jedna velká lež
Řeka
Inkoust
Pod hladinou
Před ničím se nezastaví
Ďáblovo zlato
Hvězdy na cestě

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

I do Mirošova už zavítal černobílý elegán
Každý rok je to stejné. S prvními známkami
oteplení a očekáváním konce zimy zvedáme
oči k místům, kde čekáme posly jara. Čapí
hnízda bývají v únoru a březnu častým objektem zájmu nejen milovníků přírody a ornitologie. I letos jsme se už dočkali. Poprvé
jsme si černého elegána na dominantě centra
našeho města mohli všimnout už 4. února.
To je skoro o celý týden dříve než v loňském
roce. Takto brzy se vracejí někteří čápi hnízdící na jihu a západě Čech. Tito otužilci totiž nezimují v subsaharské Africe, ale například ve Španělsku nebo dokonce jen v Německu.
Stesk po domově je ale silný, takže čápi při návratu denně urazí i čtyři
stovky kilometrů.
Mgr. Pavel Žižka , foto: Radka Koníčková

Březen 2021
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INFORMACE ORGÁNŮ MĚSTA MIROŠOV
Usnesení Rady města Mirošov ze dne 15. února 2021
Rada města schvaluje:
1.
zveřejnění záměru směny pozemků p.p.č. 1134/1 a 1137/7 v k.ú. Skořice s tím, že nabídky budou na MěÚ Mirošov doručeny do
10.03.2021 do 14:00 hodin
2.
znění veřejné výzvy k podání nabídky na dodávku referenčního vozidla
3.
podpis dodatku č. 3 ke SOD uzavřené dne 14.11.2017 mezi městem Mirošov a společností Atelier T-plan, s.r.o., Sezimova
380/13, Praha
Rada města předkládá zastupitelstvu:
1.
pravidla rozpočtového provizoria
Rada města nesouhlasí:
1.
se zveřejněním záměru prodeje pozemku p.p.č. 168/3 v k.ú. Kornatice
Rada města souhlasí:
1.
s výměnou šoupat (dle předloženého návrhu č. 1, 2, 3 a 6) ve městě Mirošov v ceně do 300.000 Kč

Storgé, z.s. – co to je? Kde to je? Co je na tom tak zajímavého, že to mám číst?
Já osobně jsem toto zařízení objevila před necelými čtyřmi roky,
když jsem hledala psisko, které by ladilo do naší zvířecí rodiny =
ideálně veselého křížence. Pátrala jsem tedy v útulcích. Po relativně dlouhém hledání jsem objevila, že jeden máme skoro za rohem.
A ve srovnání s těmi ostatními Hilton mezi útulky. Okolnosti se
sešly a začala jsem s tímto zařízením více spolupracovat, a tak se s
vámi mohu podělit o své objevy a zkušenosti.
Celý oficiální název zní Víceúčelové zařízení a útulek pro psy
Borovno. Jak už název napovídá, není útulek jedinou činností.
Organizace vznikla v roce 2011 a od té doby svou činnost stále
rozvíjí a posunuje na vyšší a vyšší úroveň. Dnes najdete v zrekonstruovaném starém kravíně veterinární ordinaci, kde po domluvě
fungují dvě paní veterinářky, které pečují a poskytují potřebnou
péči chlupáčům v útulku. Hotel pro psy – ubytování na potřebně
dlouhou dobu, ať jde o hodiny nebo týdny. A hotel je to parádní –
můžete pejskovi dovézt třeba i vlastní křeslo na spaní. :-)
Storgé z.s. organizuje i zajímavé vzdělávací semináře na různá témata. Největší ohlasy mají programy s trenérem Františkem
Šustou jak pracovat nejen se psy. V létě už několik let pořádá dětský příměstský tábor „Malý pejskař“. Každý den zajímavý program – psí sporty, psi záchranáři, pes z pohledu veterináře, ale i
jak se vyrábí chleba, jak se podojí kráva a vyrobí máslo a sýr. Děti
zažijí skvělý týden plný pohybu, informací a objevů. Hýbat se
mohou i dospěláci – akce „Brdy na pohodu“, nebo „Brdský kros“
může absolvovat každý, ať už se čtyřnohým kámošem, nebo sám.
Důležité je, že je to vždy příjemné setkání, kde si člověk odpočine
od všedních starostí. Můžete zkusit také tréninky agility – skvělá
věc – psi se velmi dobře baví – někdy i na účet páníčků. Určitě se
podívejte na akce na stránkách útulku: http://www.utulekpropsy.
unas.cz.
Samotný útulek má vytápěné kotce s průchody do venkovních
výběhů. Psi jsou každý den venčeni na procházkách, mají pravidelný veterinární dohled a stravu přizpůsobenou celkovému stavu
a věku, tzn. včetně veterinárních diet. Celkově nastavený systém
péče je zde v rovině nadstandardu. Někdy si říkám, že obvyklá

výhružka „dám tě do útulku“ v tomto případě je spíš slibem pěkných vyhlídek. Zařízení je pod stálým dohledem Krajské veterinární správy, která zde provádí pravidelné kontroly.
Hodně mne překvapilo zjištění, že na každého přijatého pejska
platí příslušný úřad, z jehož obvodu pes do útulku přišel, maximálně dva měsíce jeho pobytu. Na další pobyt už musí útulek sehnat
peníze jinak – důležití pro jeho fungování jsou tak i sponzoři, dárci a lidé, kteří pomáhají. Někteří psi nejsou umístitelní z důvodu
věku, povahy, zdravotního stavu. Někteří žijí v útulku již několik
let. Pro ně útulek spustil program „Virtuální adopce“ – opět najdete
na stránkách útulku. Nebudu se pouštět do hospodaření a financování – vydalo by to na celé noviny.
Dnes jsem vám toto zařízení chtěla představit. V některém z
dalších vydání vám budeme přinášet příběhy našich psů – příběh
bude o psu, který byl za lehce dramatických okolností nalezen v
Mirošově a teď se svou novou rodinou v Lipnici. :-)
Do jednoho článku se nevejde velká spousta zajímavých informací – podívejte se na stránky útulku, nebo na fb:
https://www.facebook.com/utulekborovno, kde si už některé
příběhy můžete přečíst a podívat se na to, co se v útulku děje.
A abychom někoho z vás potěšili, máme pro vás malou soutěž.
Napište nám na email infostorge2011@gmail.com odpověď na
otázku co znamená název Storgé do 31. 3. Tři z vás vylosujeme
a potěšíme malým dárkem. Přejeme vám všem krásné jarní dny.
Jana Hanzalíková
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