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Mirošovská sokolovna byla slavnostně otevřena před sto lety
Narozeniny stojí za to připomínat, a ty kulaté obzvlášť. Budovy
ale stárnou přece jen o něco pomaleji než lidé, a tak si na dort
a svíčky obvykle počkají o trochu déle. Celé století ale za připomenutí určitě stojí. A právě tak dlouho už stojí mirošovská sokolovna. Slavnostně otevřena byla 18. 12. 1921.
Historie TJ Sokol Mirošov je ještě o pár let delší. Jak uvádějí
zdroje, tento spolek byl založen slunného nedělního odpoledne 26.
června 1898 na valné schůzi v hostinci paní Barbory Mastné (dnes
Na Statku), v místnosti zvané České kasino. Slavnost Zaražení,
tedy veřejné zahájení sokolské činnosti, se konala na obecní louce na Gustavce 11. září téhož roku. K výstavbě vlastní sokolovny bylo daleko, a tak cvičení v těchto dřevních dobách probíhalo
v sále hostince paní Mastné. Potřebné základní nářadí bylo zapůjčeno z Rokycan.
Stavební odbor Sokola byl založen roku 1909. Jeho úkolem
byla podle očekávání příprava výstavby sokolovny. Tu se však do
počátku světové války zahájit nepodařilo a během čtyřletého válečného běsnění ležela na stole zcela jiná témata.
Po vzniku samostatného Československa dostal TJ Sokol Mirošov od města pozemek na bývalých sádkách. Ke stavbě tak bylo
blízko. Základní kámen byl položen 5. června 1921 a o půl roku
později byla budova zpřístupněna veřejnosti. Za touto větou ovšem stojí dnes už asi nepředstavitelné nadšení a vzepětí tehdejších
mirošovských Sokolů. Těžko si v první čtvrtině jedenadvacátého
století představit podobnou stavbu prostřednictvím brigád nejen
na stavbě samotné, ale i při výrobě stavebního materiálu –

například cihel nebo řeziva z materiálu zcela surového. V tomto
ohledu nelze nevzpomenout mimořádné červnové číslo Mirošovských střípků ročníku 2008. To bylo celé věnované 110. výročí TJ
Sokol Mirošov. Článek na poslední straně pak právě stavbu sokolovny krásně popisuje. Nemáte-li jej ve vlastním archivu doma, je
ke stažení na webu města www.mirosov.cz. Doklikáte se na něj ale
pouze prostřednictvím vyhledávače, například Google. Zadejte do
něj heslo „mirosov_mimorad_2008.pdf“
O jak důležitou stavbu tehdy, před sto lety šlo, nejlépe dokládá
text na pamětním listu vloženém do základů sokolovny u příležitosti položení základního kamene: „Podepsaní činovníci Tělocvičné jednoty Sokol v Mirošově při slavnosti základního kamene
dne 5.června 1921 vkládají tento spis do základů své vlastní budovy, kterou počali po 23letém trvání Tělocvičné jednoty Sokol stavěti vlastní silou a obětavostí členstva i přátel. Chvíle jistě vzácná
a pohnutlivá. Zdůrazňujeme, že jsme se odhodlali tento stánek tělesné síly i mravní a duševní obrody budovat s nezlomnou vůlí
a za nejtěžších námah pro lepší příští našich generací. Nechť klíčí zde poznání pravdy, sebeobětování a šlechetná nezištná láska
k rodnému jazyku i rodné hroudě. Aby síně této budovy sloužily
dále k uvědomělé občanské poctivosti a jaré tělesné zdatnosti je
přáním nás všech.“
Po sto letech můžeme říct, že se toto přání vyplnilo a stále plní
měrou vrchovatou.
Mgr. Pavel Žižka

Krátce po výstavbě. Zdroj: sokolskepamatky.cz
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
Domovník
Zbyněk Moulis, tel.: 602 683 568
Jan Tolvaj, tel.: 725 751 844
Anton Radačovský, tel.: 724 709 323
Provozní hodiny MěÚ Mirošov
Pondělí:		
07:00 – 17:00
Úterý: 		
07:00 – 15:00
Středa: 		
07:00 – 17:00
Čtvrtek: 		
07.00 – 14:30
Pátek: 		
07:00 – 14:00
Úřední hodiny MěÚ Mirošov
Pondělí: 		
07:00 – 17:00
Středa: 		
07:00 – 17:00
Pátek: 		
07:00 – 14:00
Úterý a čtvrtek v provozních hodinách pouze v
nezbytných, resp. neodkladných případech a po
tel. objednání.
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Slovo školní kronikářky

Vážení čtenáři Mirošovských střípků,
s laskavým svolením pana ředitele Mgr. Rostislava Judla jsem nechala vytisknout další
dvě školní kroniky. Jsou to KRONIKA OBECNÉ ŠKOLY CHLAPECKÉ V MIROŠOVĚ
a KRONIKA 1960 – 2000. Prvně jmenovaná začíná rokem 1898 a končí školním rokem
1909 – 1910.
Pro vás, čtenáře Střípků, jsem si vybrala záznam z roku 1902, který je v kronice na straně
14. „V polovici listopadu zřízen v Mirošově polévkový ústav pro školní mládež. Polévku dostávalo
40 hochů a 40 dívek denně.“
Navazující zápis z roku 1906 se nachází na stranách 21 až 25 a je psán roku 1906. Je nazván jako
Delší pojednání o zdařilé vánoční hře se zpěvy od
Dr. Kováře, kterou provedli žáci a žákyně zdejší
školy ve dnech 6., 7. a 14. ledna 1906. Napsal Jan
Faifr, zastupující řídící učitel.
„V posledních měsících roku předešlého usnesli
se členové sborů uč. zdejších škol na tom, povznésti nějakým vhodným činem vážnost školy. Při tom
pomýšleno také na nějaký hmotný výtěžek ve prospěch polévkového ústavu, který po několik let již
konal s úspěchem blahodárnou činnost svoji. Avšak
hmotné poměry tohoto ústavu nedovolovaly poskytnouti chudým dětem polévky té hodnoty, aby
aspoň částečně odpovídala dobře míněné lidumilnosti. Za cenu 2 h za porci nebylo možno poříditi
polévku výživnou a chutnou. Z té právě příčiny stalo se, že dítky nabízený ten dárek odmítaly. I uvažováno, kterak by se tomuto zlu odpomohlo.
Odtud pochodila myšlenka: přičiniti se o zlepšení fondu polévkového ústavu. Ihned také
přikročeno k dílu. Návrh, aby pořádána vánoční hra se škol. dětmi se ujal a sliboval dobrý
výsledek jak po stránce hmotné tak i mravní.
Slečna učitelka Josefa Sládková nabídla se, že poskytne slušnější částky peněžité na zakoupení potřebných knih – případně not. Tak stala se myšlenka skutkem. Dopsáno p. Moj.
Urbánkovi do Prahy, aby zaslal na ukázku některé ván. hry, které má na skladě. Zasílka brzy
došla. Nastala horečnatá práce. Chutě měl se každý k dílu. Vybrány způsobilé síly k provedení hry, a to dosti šťastně, rozepisovány úlohy jednotlivým „hercům“. Nastalo cvičení,
nastaly zkoušky. Obojích bylo velice zapotřebí, vyžadujeť provedení „vánoční hry se zpěvy“
od Dr. Kováře velké píle a námahy. Aby toto provedení potkalo se s úspěchem, rozděleny
takto úlohy: učitelé převzali část hudební, slečny učitelky recitaci a zpěvy dívek. Při častých
zkouškách seznáno, do jak obtížné práce se činovníci odvážili. Vyslovena již i vážná pochybnost, že by se podařilo přivésti rozpracované dílo k cíli. Čas míjel jako voda v řece, blížily
se vánoční svátky.
Na provedení hry o ván. svátcích nemohlo býti pomýšleno. Skoro rozmrzele rozjeli se učitelé a hlavně učitelky do svých domovů. Nastaly svátky, přestaly zkoušky. Doba k provedení
hry odložena na svátek 3 Králů. Nezbývalo tedy mnoho času do ustanovené doby.
Utěšený nastal obrat po svátcích. Jakoby každý byl nabyl nových sil – před tím vyčerpaných – pustili se znovu všichni do práce. Teprvé nyní probuzen zájem dětí a ještě ve větší
míře zájem obecenstva. Tím poskytnuta záruka, že námaha nazmar nepřijde. Konány poslední přípravy. Tělocvičná jednota „Sokol“ požádána za propůjčení jeviště. Žádosti ochotně
vyhověno. Pan starosta Fr. Kasal poskytl povoz k přivezení jeviště. Za přispění p. J. Lukeše
postavili učitelé jeviště sami, aby nevzniklo zbytečných a mimořádných výdajů. Poslední
zkoušky na div. prknech v hostinci u Nosků – (majetek j. jasnosti p. hraběte Bedř. ze Schönbornu.) Malí herci počínali si srdnatě. Jednotlivci i sborové zpěvy jakož i deklamace šly
hladce. Jen tu a tam poopraven postoj, přistupování nebo odcházení jednotlivců.
Po celém Mirošově neobvyklý šum. Pořizovány případné kostumy, obstarávány poslední
maličkosti. Zakaboněné tváře některých matinek prozrazovaly nepokrytou zlost, že jejich
miláček také nehraje. Budiž tuto průchod pravdě dán, že zpočátku jevila se u dětí i jich rodičů
dosti znatelná neochota k šlechetnému podniknutí.
Dne 6. ledna dostoupil shon a šum největšího vrcholu. V odpoledních hodinách viděti
bylo chlapce ani vykračující si ve žlutých „koženkách“, aby je vyzkoušeli … a sousedkám se
pochlubili, že … budou dnes pány večera. Dívky strojeny do uchystaných krojů národních.
Pokračování na straně 3.
Mirošovské střípky
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Pokračování ze strany 2.

Kostumování toto se znamenitě osvědčilo, skupiny chlapců i dívek velice se líbily. Pěkná
byla skupina „pastýřů“, nádherná „andělů“. Radost dětem z očí jen zářila. Na nikom nejevila stísněnost nebo strach. Spíše bylo pozorovati, že „herci“ nemohou se dočkati onoho pro
ně blahého okamžiku, kdy budou se moc ukázati „divákům“. Však již okamžik ten se již
kvapně blížil. Všichni zaujali svá místa, poslední dány pokyny a rozkazy. Hledištěm to šumí,
obecenstva přibývá v takové míře, že místo nikterak nestačí pojmouti takové množství lidí
dychtících po krásném požitku. Konečně do hluku zavzní hlas zvonku, vše na ráz umlká …
počíná hudba předehrou. Zavzní zvonek podruhé, opona se zdvihá … počíná hra. Vše jde
vpřed bez závady. Deklamace a zpěvy se střídají, vše tvoří krásný celek. Na konci prvního
a zvláště na konci druhého jednání dává obecenstvo najevo svou spokojenost hlučným potleskem. Jelikož mnoho hostí odešlo nemohouce nalézti ani nejskromnějšího místečka projeveno přání, aby „hra“ se opakovala. A opakovala se na druhý den, v neděli 7. ledna,
a obecenstva dostavilo se ještě více, tak že za týden opakována hra při „vyprodaném domě“
potřetí.
Úspěchu tedy dosaženo úplně. Hrubý výtěžek činil okolo 176 K, čistý pak výtěžek odevzdán svému účelu polévkovému ústavu. Účinkujícím a „činovníkům“ učitelům dostalo se
hojné odměny v uznání namáhavé práce, chudým pak lepší polévky.“
Mgr. Ivana Szobonyová

Praktický lékař Mirošov
MUDr. Milan Málek, tel.: 371 783 062
Ordinační doba:

Po, Út, Čt, Pá:
Středa:		

07:00 – 13:00
12:00 – 18:00

Gynekologicko-porodnická ambulance
MUDr. Pavlína Nečesalová
tel.: 734 421 211
Ordinační doba:

Středa: 07:00 – 11:00
Soukromá zubní ordinace
MUDr. Jiří Šmíd, tel.: 371 783 063
Z důvodu koronaviru ordinační hodiny upraveny:

Po, Út, St, Čt:
Pá		

07:30 – 12:00
07:00 – 12:00

Praktická lékařka pro děti a dorost
MUDr. Marta Pešková, tel.: 724 050 180
e-mail: mudrpeskova@seznam.cz
Ordinační doba:

Pondělí: 07:30 – 08:00 náběry
08:00 – 10:30 nemocné děti
Úterý: 11:30 – 12:30 nemocné děti
12:30 – 13:30 zvané prevence
Středa: 12:00 – 14:00 nemocné děti
14:00 – 16:00

poradna pro zdravé děti - lichý týden

Čtvrtek: 07:30 – 08:00 náběry
08:00 – 10:30 nemocné děti
11:30 – 14:00
Pátek:

zvané prevence, zdravé děti
07:30 – 08:00 náběry
08:00 – 10:30 nemocné děti

Lékárna Mirošov
PharmDr. Michaela Petrová
tel.: 724 721 771
e-mail: lekarna.mirosov@tiscali.cz
Z důvodu koronaviru otevírací doba upravena:

Po, Út, Čt, Pá:
St:		

07:30 – 12:00
12:00 – 16:00

Sběrný dvůr odpadů Mirošov
Bc. Jakub Lev, tel.: 377 237 364
Provozní doba:

Středa: 15:00 – 17:00
Sobota: 09:00 – 11:00
Pošta Mirošov
Skořická 83, Mirošov, tel.: 954 233 843
Otevírací doba:

Po:
11:00 – 12:00
13:00 – 18:00
Út:
08:00 – 12:00
13:00 – 15:00
St:
11:00 – 12:00
13:00 – 18:00
Čt:
08:00 – 12:00
13:00 – 15:00
Pá:
08:00 – 12:00
13:00 – 15:00
So, Ne:		
ZAVŘENO

Budova staré školy.

Hledáme šikovné maminky z Mirošova a okolí
Spolek Společný Mirošov, z.s. hledá šikovné maminky z Mirošova a okolí, které jsou
doma s dětmi, za účelem spolupráce při vyhledáváni a zpracovávání grantů zejména
v oblasti práce s jejich dětmi (vzdělávací, sportovní, turistické akce apod.).
Ozvěte se nám, prosíme, pošleme vám e-mailem základní informace a následně uděláme schůzku se školením jak na to. Šikovné babičky jsou také maminky! Dobrá parta
a zábava je základ.
S chutí do toho a půl je hotovo!

Veterinární ordinace pro malá zvířata
MVDr. Josef Peroutka
tel.: +420 777 581 003
e-mail: josef.peroutka@seznam.cz
Skořická 128, Mirošov
Ordinační doba:

Po:
Út:
St:
Čt:
Pá:

14:00 – 18:00
po tel. domluvě
14:00 – 18:00
po tel. domluvě
14:00 – 18:00

Kontaktní tel: 607 982 074, e-mail: spolecnymirosov@seznam.cz
Ing. Luboš Zahradník a Olga Petrásková

Únor 2022
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Projekty v Mirošově ano, ale...

Spolek Společný Mirošov, z.s. zásadně nesouhlasí s velkým zadlužením Mirošova, které na posledním zasedání zastupitelstva v minulém volebním období (2014-2018) odsouhlasila většina zastupitelů, kterým pak jejich volební období skončilo. Mirošov si vzal před
lety úvěr na přístavbu školy, než dostane dotaci od státu. Když dotace na přístavbu školy dorazila, tak místo toho, aby se půjčené peníze
vrátily bance, tak se vedení města rozhodlo, že peníze nevrátí a bude je postupně splácet. Peníze z dotace na přístavbu školy převedlo
jako příjem do rozpočtu města, a tím zadlužilo Mirošov na mnoho let dopředu. V této době to je velká nezodpovědnost a žádný řádný
hospodář by takovou situaci nepřipustil.
A kdo sleduje alespoň televizi, může předpokládat, že statní dotace se budou v následujících letech výrazně snižovat.
Žádáme starostu, aby veřejně vysvětlil, proč je důležitější rekonstrukce radnice či „kosmetická“ úprava náměstí než například dodělání kanalizace v Mirošově. Proč potřebujeme na půdě radnice obřadní síň a jezdit do ní výtahem? Proč má mít mirošovská radnice
tepelné čerpadlo, když jiné a podstatně větší městské budovy v Mirošově jsou vytápěné plynem, tudíž úsporu plynu na vytápění radnice
v celkovém součtu odběru plynu považujeme za nevýraznou.
Proto opětovně žádáme pana starostu a zastupitelstvo, aby pozastavili všechny připravené a připravované projekty, u kterých nebyla
zahájena fyzická realizace, a které nebyly s občany řádně projednány. Vyvěšení na úřední desce je pouze nutná zákonná povinnost, nic
však nebrání tomu, aby starosta řádně a srozumitelně vysvětlil lidem v Mirošově, co a proč zamýšlí.
Požadujeme tímto od vedení města také veřejnou vizualizaci již připravených a připravovaných projektů a jejich řádné projednání
s občany. Dále žádáme vedení města a redakční radu, aby byla v Mirošovských střípcích poskytnuta plocha pro pochvaly a připomínky
občanů, aby se tímto nemuseli zastupitelé zdržovat při jednání zastupitelstva města, které se navíc koná pouze jednou za čtvrt roku.
Za Společný Mirošov, z.s. napsali
Hana Kolářová, Olga Petrásková, Ing. Luboš Zahradník

Rozdíl mezi vodou ve Skořickém a
Příkosickém potoce

Znečištěná voda Příkosického potoka Znečištěná voda Příkosického potoka Mýdlové bublinky po spojení obou
potoků

Reakce starosty města na článek „Projekty v Mirošově, ano, ale…“
K článku Hany Kolářové, Olgy Petráskové a Ing. Luboše Zahradníka uvádím následující fakta:
• Zastupitelstvo města Mirošov v druhé polovině roku 2018 schválilo investiční úvěr na financování přístavby základní školy, a to z důvodu,
že nebyla přidělena dotace.
• V průběhu realizace přístavby základní školy stát změnil dotační podmínky navýšením alokace dotačního programu, a na základě toho se
pak město stalo příjemcem dotace.
• Město Mirošov jednalo s bankou o možnosti předčasné úhrady úvěru nebo o možnosti využití finančních prostředků z úvěru na další realizaci dalších investic města.
• Banka následně sdělila, že nepožaduje předčasnou úhradu úvěru, a platí tak původně nastavené podmínky splácení.
• Získaná dotace na přístavbu základní školy tak umožnila městu Mirošov od poloviny roku 2020 realizaci přístavby a stavebních úprav
mateřské školy a nyní umožňuje realizaci bezbariérových úprav zdravotního střediska, přístavbu a stavební úpravy požární zbrojnice
• a rekonstrukci budovy městského úřadu.
• Vybudování chodníků na obou stranách náměstí bylo realizováno financováním z dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury v rámci
schválené bezbariérové trasy města. Vnitřní prostor náměstí mezi chodníky pak bude v budoucnu realizován společně s rekonstrukcí silnice II/117 ve správě Správy a údržby silnic Plzeňského kraje.
• Budova radnice sloužila, slouží a bude sloužit všem občanům města. Projektová příprava byla zahájena cca před 10 roky a od prvopočátku
byla projektantem navržena dispozice tak, aby v přízemí budovy byly kanceláře, které nejvíce navštěvují občané (podatelna, pokladna,
matrika, stavební úřad). Nejméně využívaný prostor radnice byla vždy obřadní síň, proto bude po provedených stavebních úpravách
• v podkrovních prostorách budovy společně se zasedací místností. Veškeré prostory radnice budou pak vestavěným výtahem bezbariérové.
Stavební legislativa dokonce v případě rekonstrukce stavby občanského vybavení ukládá povinnost zajištění bezbariérovosti. Je naprosto
normální, že mladí a zdraví lidé musí myslet na starší a tělesně omezené!
• Dosavadní vytápění prostorů radnice bylo pomocí akumulačních kamen, což je jeden z nejdražších způsobů vytápění s velmi malou možností regulace. Provozní náklady nového vytápění tepelným čerpadlem budou přibližně 3x menší než dosavadní. Navíc tento navržený
zdroj tepla umožnil získat dotaci na zateplení budovy ze Státního fondu životního prostředí. Při vytápění plynem bychom peníze nezískali.
Dále jako starosta města uvádím, že výše uvedená fakta jsem již několikrát sděloval veřejnosti i prostřednictvím Mirošovských střípků. Nikdy
a nikomu jsem nic nezatajoval a dělat to nebudu.

Vlastimil Sýkora
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Komentář redakční rady k článku „Projekty v Mirošově, ano, ale…“:
Redakční rada Mirošovských střípků prostor ke zveřejňování příspěvků občanů vždy ráda poskytovala a poskytovat nadále bude. Dosud
byla vždy zveřejněna všechna poděkování i konstruktivní připomínky, jakož i další příspěvky, které byly ke zveřejnění v Mirošovských
střípcích zaslány a zároveň nebyly v rozporu s etickým kodexem a platnou legislativou. V tomto duchu budeme pokračovat i nadále.
Mgr. Pavel Žižka

Rokycanští zvířecí záchranáři nezahálejí
Rokycansko má zhruba 50 tisíc obyvatel. Největším městem jsou
Rokycany s 15 tisíci obyvateli. Od roku 1990 zde působí záchranná
stanice živočichů pracující pod hlavičkou Základní organizace Českého svazu ochránců přírody v Rokycanech, ve které bylo za dobu
jejího působení přijato a léčeno 9487 živočichů, především ptáků.
Hlavním cílem a posláním stanice je záchrana a léčení zraněných
či jinak handicapovaných volně žijících živočichů a jejich příprava na návrat do volné přírody, péče o opuštěná mláďata, záchranné
přenosy živočichů z míst jejich bezprostředního ohrožení, v zimních
měsících péče o hibernující živočichy – především ježky a netopýry,
hospitalizace v zimě vyčerpaných živočichů především vinou nedostatku přirozené potravy, mapování živočichů v přírodě pro možnost
adopce, záchranné chovy v případě vzácných živočichů, sestavování
párů z handicapovaných jedinců pro jejich rozmnožování v zajetí,
vyhledávání příčin zranění živočichů v přírodě a jejich odstraňování
ve spolupráci s dalšími subjekty.
V expoziční části stanice pravidelně probíhají exkurze nejen pro
děti a mládež z mateřských, základních a středních škol, ale i pro
zájemce z řad nejširší veřejnosti, myslivce nevyjímaje. Exkurze jsou
zaměřeny nejen na poznávání živočichů, ale i na problémy, které jsou
jim způsobovány ze strany civilizace. Stanice při své bohaté činnosti
spolupracuje nejen s ochranářskými a mysliveckými organizacemi,
ale i se státní správou a samosprávou, která je pravidelně informována o činnosti a výsledcích zařízení formou dílčích či výročních zpráv.
V průběhu roku 2021 bylo do záchranné stanice živočichů ZO
ČSOP Rokycany přijato úctyhodných 623 exemplářů volně žijících
živočichů v šedesáti druzích. Z toho bylo 426 vypuštěno zpět do volné přírody, přičemž se při navracení do přírody využívá nejen přímé
vypouštění dospělých jedinců, ale i adopce mláďat pěstounským rodičům stejného druhů či metoda volného letu, která se osvědčuje především u vypouštění dravců. Do dalšího chovu či držení bylo předáno 9 jedinců a 187 se jich i přes veškerou péči nepodařilo zachránit.
Důvody přijímání volně žijících živočichů jsou různé, nicméně
mezi ty nejčastější patří popáleniny elektrickým proudem nebo nárazy do drátů elektrického vedení. Velice časté jsou i zranění způsobená dopravními prostředky, nárazy do překážek či napadení jinými
živočichy. Zvláštní skupinu tvoří mláďata, která ne vždy vyžadují
pomoc a pro svoji nesamostatnost jsou často odchycena a přinesena
do stanice.
V roce 2021 byli v rokycanské záchranné stanici živočichů léčeni
i vzácnější a zajímavější druhy. Mezi ně patřil např. slavík modráček,
bobr evropský, vydra říční, křivka obecná či kulíšek nejmenší.

Únor 2022

Naopak nejčastějšími pacienty léčebného zařízení v roce 2021 byli
netopýr rezavý / 85 /, ježek západní / 72 /, kos černý / 47 /, poštolka
obecná / 47 / či labuť velká / 32 /.
Zodpovědnou osobou za činnost záchranné stanice živočichů je Pavel
Moulis, který má nejen několikaleté
zkušenosti s odchytem, léčením, rehabilitací i vypouštěním živočichů
zpět do přírody, ale absolvoval několik chovatelsko-ochranářských
kurzů zvyšující kvalifikaci pro tuto náročnou činnost. Nedílnou součástí činnosti stanice jsou i záchranné přenosy živočichů z míst, kde jim
hrozí nebezpečí nebo komplikují soužití s lidmi. V roce 2021 jsme
tradičně prováděli přenosy obojživelníků v jarním období a následně
přenosy netopýrů rezavých. Na podporu záchranných stanic volně
žijících živočichů byla v prosinci roku 2005 vyhlášená veřejná sbírka „Zvíře v nouzi„. Díky kvalitně odváděné činnosti rokycanských
ochránců přírody dosahuje rokycanská stanice výrazného úspěchu
při získávání počtu dárcovských sms zpráv. Návod k odeslání dárcovských zpráv, popřípadě možnost přímé finanční podpory najdete
na www.csop.erc.cz . I v 2021 byla rokycanská záchranná stanice živočichů podstatnou část roku uzavřena veřejnosti z důvodu probíhající pandemie. Přesto se nám dařilo tuto situaci zvládat a poskytovat
živočichům, kteří se ocitli v nouzi kvalitní péči. Vzhledem k vývoji
pandemické situace nelze předpokládat vývoj situace, nicméně doufáme, že se vše postupně začne vracet k normálu. Každopádně servis
živočichům, kteří se dostanou do nesnází, bude zajištěn i nadále.
Pokud vás aktivity rokycanských ochránců přírody zaujali
a chcete je podpořit, můžete to udělat následujícími způsoby:
• složenkou na adresu: ZO ČSOP Rokycany, Švermova 748/II,
337 01 Rokycany
• bankovním převodem na účet č. 842421389/0800 u ČS, a.s.,
pobočky Rokycany
• osobně při prohlídce areálu / ekocentrum, záchranná stanice
živočichů /, samozřejmě za dodržení pandemických opatření.
Ve všech případech s vámi můžeme sepsat smlouvu darovací, sponzorskou či o reklamě pro uplatnění odpočtu od základu daně. Ať se
již rozhodnete podpořit naši činnost jakkoliv, děkujeme vám.
Pavel Moulis
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Městská knihovna
Každý měsíc mají čtenáři možnost vybírat si z nových knih. Tento měsíc jsou to například tyto tituly:
Sandra Brown		
Susan Lewis		
Laura Kneidl		
Radka Třeštíková
Barbara Cartland
Sidney Sheldon		
Michael Connelly
Stanislav Dvořák

Letenka z džungle
Mé lži, tvé lži
Někdo nový
Tajemství
Zoufalá volba
Neklid
Zákon neviny
Kadanland

Stanislav Češka		
Robert Bryndza		
Jan Bauer		
Filip Rožek		
Karel Šíp		
Karel Gott		
Jan Hajšman		
Dita Křišťanová		

Preventivní vražda
Propast smrti
Příliš mnoho podezřelých
Gump
Do hrobu si to nevezmu
Má cesta za štěstím
Kudy na hrady v Plzeňském kraji
Babička vypráví pohádky

Další nové tituly na knihovnamirosov.webk.cz
KNIHOVNA OTEVŘENA:
PO 10:00 - 17:00, ÚT, ST,ČT 10:00 - 15:00
Do knihovny vstupujte s respirátorem. Při vstupu použijte dezinfekci. Dodržujte 2m rozestup.
773 278 578 - 371 121 482 - knihovna@mirosov.cz - knihovnamirosov.webk.cz

PNEUSERVIS
Lavička

Nové pneu, použité pneu, opravy, renovace disků kol.

Dobřívská 401, Mirošov 338 43
www.pneulavicka.rokycansko.cz, pneulavicka@atlas.cz

Hledáme zájemce o sekání trávy
a hrabání listí na zahradě 900 m²,
v chatové osadě Mirošov.

Tel. : 602 643 550

Volejte:
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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Mirošovské střílení

I letos v lednu se na mirošovské sportovní střelnici sešli příznivci střelby
ze vzduchové pušky. Střílelo se dvakrát po deseti ranách do černobílého
terče na desetimetrovou vzdálenost. Maximálně bylo možné získat až 200
bodů.
Celkovým vítězem soutěže se stal vítěz kategorie muži Pavel Kozák
se 175 body, který na závody přijel z nedalekých Blovic. Jako druhý se
umístil Tomáš Procházka z Nezvěstic se 152 body, třetí místo obsadil Jan
Fiala z Blovic se 144 body. O pět bodů méně stačilo 78letému střelci Miroslavu Trykarovi z Rokycan na čtvrté místo. Pátou pozici obsadila jediná
žena v soutěži, předsedkyně pořádajícího klubu Monika Zizlerová, šestou
a sedmou pozici pak členové mirošovského oddílu Otto Šaman a Tonda
Nevada Bauer.

Případní zájemci o sportovní střelbu se mohou s dotazy obrátit na kteréhokoliv člena mirošovského klubu.
PhDr. Mgr. Monika Zizlerová, Ph.D.

Sokolská všestrannost v akci
Takto vypadaly starší holčičky oddílu všestrannosti při prodlouženém víkendovém tréninku v pronajatém zrcadlovém
sále, když po několika hodinách pilování prvků nové sestavy
dostaly “vánoční” dárek.
Radost z tréninkových triček s logem Sokola, taneční
skupiny a se jménem byla ohromná a trička holkám moc sluší.
Mirka Křížová, Ing. Stanislava Skočilová

Sokol Mirošov nově nabízí cvičení pro maminky s malými dětmi
Důležitým aspektem spokojeného života je
i pohyb a možnost sportovního vyžití. Vedle
toho, k čemu není potřeba nějaká organizace,
si v našem městě mohou dospělí i děti zahrát
například fotbal, volejbal nebo třeba stolní tenis. Zapomenout nesmíme ani na naše
roztleskávačky, jejichž vystoupení ozdobilo
nejednu akci. Co tu však dosud chybělo, to
je cvičení pro ty nejmenší. Minulý čas je ale
na místě, neboť se od 18. ledna v mirošovské sokolovně scházejí i maminky se svými
ratolestmi.

Říkanky ze cvičení
Co nožky dovedou?
Třeba hodně zadupou,
potom jen tak vyskočí,
ve dřepu se přikrčí.
Napodobí zvířátka,
chodí jako medvíďata.

Brum, brum, brum,
medvěd staví dům.
Nejdřív stěny,
potom střechu.
Pak se svalí do
pelechu.

Pod vedením Veroniky Freyové se
třetí lednové úterý poprvé sešla asi
desítka maminek s dětmi. Bavily se nejen
pohybem. Děti od jednoho roku si užily
i říkanky, společnou svačinu a nějaké to
tvoření, jehož výsledky si mohly odnést
domů. Setkání jsou totiž vždy všestranně zaměřená a jedním z jejich hlavních
cílů je socializace detiček. Ačkoli je kroužek zamýšlen pro batolata, vítány jsou
i mladší děti, které přijdou třeba se starším
sourozencem. Cvičení se koná každé úterý
od půl desáté dopoledne. Těší se vás Verča
a Kami (2roky)!
Veronika Freyová a Pavel Žižka
Únor 2022
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INFORMACE ORGÁNŮ MĚSTA MIROŠOV

Usnesení Rady města Mirošov ze dne 10. ledna 2022

Rada města schvaluje:
1.
podání žádosti o dotaci na Plzeňský kraj na restaurování sochy sv. Floriána
2.
poskytnutí příspěvku ZŠ a MŠ Mirošov na I. pololetí roku 2022 v celkové výši 1.650.000 Kč
3.
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem Mirošov a ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín
č. IZ-12-0000942/VB/002 Mirošov, RO, č.p. 261, kNN
4.
podpis smlouvy o dílo mezi městem Mirošov a ČR – Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, Kaplířova 9, Plzeň na
provádění kontrol, servisu a pozáručních oprav dýchacích přístrojů a jejich součástí
5.
zavedení dovážky obědů pro občany obce Skořice
6.
podání žádosti o dotaci na akci: „Mirošov – chodník Dobřívská ulice“ na SFDI
Rada města stanovuje:
1.
řediteli ZŠ a MŠ Mirošov s účinností od 01.01.2022 nový platový výměr
Rada města souhlasí:
1.
s tím, aby ZŠ a MŠ Mirošov, příspěvková organizace, přijala finanční dar ve výši 40.000 Kč od společnosti ROSSO STEEL, a.s.
Rada města předkládá zastupitelstvu:
1.
prodej pozemků p.p.č. 2074/1, 2071 a 2072 v k.ú. Mirošov
2.
žádost o změnu vlastnictví pozemku p.p.č. 2081 a části pozemku p.p.č. 2085
Rada města předkládá komisi pro rozvoj města:
1.
sdělení k umístění úsekového měření na silnici II/117
Usnesení Rady města Mirošov ze dne 24. ledna 2022
Rada města schvaluje:
1.
podpis technického dodatku k pojistné smlouvě č. 7721011953 uzavřené mezi městem Mirošov a společností Kooperativa
pojišťovna, a.s., Pobřežní 665/21, Praha
2.
podpis smlouvy o dílo mezi městem Mirošov a společností Vodohospodářská společnost Rokycany, s.r.o., Sedláčkova 651,
Rokycany týkající se sjednání práv a povinností při realizaci PD na akci: „Mirošov, Lokalita „Čtrnáctka“ – kanalizace“
3.
podpis smlouvy č. 1262009 mezi městem Mirošov a společností AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., Pražská 1321/38a,
Praha týkající se převzetí odpadů a zajištění jejich sběr, svoz a zpracování v souladu se zákonem o odpadech
Rada města souhlasí:
1.
s tím, aby ZŠ a MŠ Mirošov, příspěvková organizace, přijala finanční dar ve výši 10.000 Kč od společnosti F.I.S.M – produktivní
nástroje s.r.o., Švermova 111/14, Liberec na nákup pomůcek, odměn a financování ozdravného pobytu
2.
se snížením nájemného za měsíc leden a únor 2022 v restauraci „Sokolský sklípek“ a v pivnice „Na Zastávce“ o 50%

Hasiči varují: Domácí dílna – radost i nebezpečí
O Češích se říká, že jsou národem chalupářů a kutilů. Kutění a domácí údržba se ale neobejde bez nějakého nářadí, nástrojů, materiálu a hlavně místa. A čím větší záliba, tím víc
nářadí a víc místa je zapotřebí. Ne každému se poštěstí mít dostatek prostoru pro svoji zálibu, a tak někdy musí postačit nějaký kout, sklepní koje, garáž či zahradní domek. Někteří
šťastlivci, zejména na vsích, mají i svoji opravdovou dílnu.
Ať pouhý kout ve sklepě nebo dílna, jsou zdrojem radosti i různých nebezpečí. Profesionální výroba se odehrává podle přísných bezpečnostních předpisů, jejichž dodržování se
často kontroluje. Toho se domácí kutilové obávat nemusejí a často je zanedbávají. Někdy
z nutnosti, někdy z lenosti. Je tu opravdu široká škála možností, jak ublížit sobě či ostatním
nebo jak ohrozit své okolí výbuchem, požárem či otravou. Různé stroje hrozí mechanickým
úrazem, svářečky, brusky, horkovzdušné pistole mohou způsobit požár, ředidla, barvy, rozpouštědla či jiné chemikálie bývají velmi hořlavé až výbušné. A zahrádkáři pracují s nejrůznější chemií pro ochranu rostlin nebo pro boj proti škůdcům.
Je spousta možností, jak se něco může „zvrtnout“ a nešťastně skončit. Není jednoduchá
rada, jak provozovat své dílny bezpečně. Základní pravidla se ale nechají snadno odvodit ze zamyšlení „co kdyby“. Plechovky se mohou
zvrhnout, kam nechceme, jiskry odlétnout do hoblin či zbytků benzínu po mytí a chytat padající dobíhající pilu nemusí být dobrý nápad.
Nebezpečí je nepřeberné množství. Snažme se ho proto co nejvíce zmírnit. Udržujme ve svých hobby království pořádek, mějme na
pracovním stole dostatek místa, nespěchejme, ze strojů nesundávejme kryty, větrejme a v neposlední řadě mějme na dosah hasicí přístroj.
Používejme brýle, rukavice a další doporučenou ochranu.
O ohni se říká, že je dobrý sluha, ale zlý pán. Obdobně můžeme vidět i svoje dílny a koutky. Když je vše dobré, je radost něco tvořit
a vyrábět. Pokud ale něco nevyjde, škody mohou být obrovské, následky na zdraví doživotní a neopatrnost při své zálibě může být zaplacena i životem. Prosím tedy, buďte opatrní.
Tisková zpráva Okresního sdružení hasičů Rokycany
Mirošovské střípky 2/2022. Vydává město Mirošov nákladem 1000 ks. Vydání do tiráže 11. den v měsíci.Vychází 1x za měsíc. Redakce: Městský úřad
Mirošov, náměstí Míru 53, 338 43 Mirošov, IČO: 00258890. Redakční rada: Mgr. Pavel Žižka, Radka Koníčková, Eva Rothová. Příspěvky zasílejte
výhradně elektronickou formou na e-mail: noviny@mirosov.cz. Distribuci zajišťuje město Mirošov prostřednictvím zaměstnance, s nímž má uzavřenou
dohodu o provedení práce. Uzávěrka: 1. den v měsíci. Cena inzerce: 200 Kč. Registrační číslo MK ČR E 23852

Tisk KC Solid, ulice Míru 16, 337 01 Rokycany, tel.: 371 723 462, fax: 371 722 554, e-mail: tisk@kcsolid.cz, Sazba: Radka Nová

8

Mirošovské střípky

