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Slovo starosty města
Vážení spoluobčané,
nacházíme se na počátku nového roku a to je
doba, kdy je vhodné informovat veřejnost o některých připravovaných akcích na území našeho
města. Nechci připomínat významné stavby v centru města, které již probíhají a budou postupně po
dokončení uváděné do standardního provozu. Rád
bych vás seznámil s akcemi, na které město Mirošov získalo dotaci, nebo byl dán příslib dotace, nebo bude podaná žádost o dotaci. Zároveň bych chtěl informovat o přípravě dalších akcí.
Tak tedy, město Mirošov bude v letošním roce realizovat obnovu
zahrady v areálu mateřské školy. Jedná se o úpravu prostoru jižně
od budovy, kde se naši předškoláci budou učit o přírodě a aktivně
ji poznávat za pomoci několika nových prvků. Například se jedná
o záhony, kompostér, hmyzí domeček, hmatovou stezku, oblázkoviště, různé druhy zahrádek aj. Tato akce včetně doplnění ozelenění
bude probíhat do podzimních měsíců roku. Na realizaci akce, která
vhodně doplní provoz přistavěné a opravené budovy mateřské školy,
získalo město Mirošov dotaci ze Státního fondu životního prostředí
ve výši 261.680 Kč.
Město Mirošov získalo příslib dotace z Ministerstva zemědělství do výše 2.981.911 Kč na odbahnění a opravu rybníka Na Rokli.
V rámci stavby bude provedeno odbahnění, oprava opevnění a utěsnění návodní strany hráze, ale také výměna požeráku, vypouštěcího
potrubí a bezpečnostního přelivu. Nyní se připravují podklady pro
zadání stavby a výběr zhotovitele s tím, že předpokládaný termín zahájení prací bude možný až ve druhé polovině roku.
Město Mirošov bylo dále úspěšné v získání dotace na projekt nazvaný „Mirošov – historie psaná na plotě“ ze Státního zemědělského intervenčního fondu ve výši 432.696 Kč. Tímto projektem dojde
k vybudování nového dřevěného plotu mezi vjezdy do areálů sokolovny a mateřské školy. Jedná se o unikátní projekt, kdy na každém
plotovém poli mezi sloupky bude vyřezávaný reliéf z historie města
s popisky. Nyní budou zahájeny administrativní práce na zajištění výběru zhotovitele a následovat bude realizace s časovým přesahem do
roku 2023.
V prosinci loňského roku jsme na Ministerstvo pro místní rozvoj
podali opakovanou žádost o dotaci na víceúčelové školní hřiště, které
je navržené na pozemku jižně od areálu mateřské školy a uvidíme,
zda letos budeme úspěšnější než v minulosti.
V současné době připravujeme podklady k podání žádosti o dotaci
u Státního fondu dopravní infrastruktury na stavbu chodníku v ulici Dobřívská. Důležitým dokladem pro podání žádosti o dotaci je
schválení záměru bezbariérové trasy města Mirošov, které jsme obdrželi v prosinci minulého roku z Národního rozvojového programu
mobility pro všechny při Úřadu vlády České republiky.
Mirošovské střípky

Záměr máme schválený nejen na ulici Dobřívská, ale i na ulici Skořická s tím, že předpoklad realizace chodníku v ulici Dobřívská je
v letech 2022-2023 a chodníku v ulici Skořická v letech 2023-2024.
Také ve spolupráci s památkáři připravujeme podklady pro podání
žádosti o dotaci u Plzeňského kraje na rekonstrukci kapličky Panny
Marie Lurdské, která je dominantou tvrziště, prvního osídleného místa v Mirošově.
V letošním roce budeme také projektově připravovat další stavby,
které jsou důležité pro další rozvoj města. Jedná se opravu Farského
rybníka s vybudováním nových rybničních objektů. Dále bude zadaná projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení stavby
tělocvičny, kdy po více než roce nabylo právní moci územní rozhodnutí, které bylo 3x posuzováno v rámci odvolání u Krajského úřadu
pro Plzeňský kraj a nyní již bylo tímto odvolacím orgánem potvrzeno. Osobně bych rád v letošním roce řešil projektovou přípravu
na odkanalizování dvou oblastí města, tj. Čtrnáctky a Dolní Myti;
projektovou přípravu dalších místních komunikaci i projektovou přípravu prostorů kolem kostela sv. Josefa a sokolovny.
Toto je v krátkosti plán a harmonogram činnosti orgánů města,
kde se dlouhodobě snažíme o modernizaci občanského vybavení,
které především slouží vám, obyvatelům našeho města. Držte palce,
prosím!
Vlastimil Sýkora, starosta města

Informace o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a o ceně vodného a stočného pro
rok 2022

Vážení občané,
na jednání Zastupitelstva města Mirošov dne 20.12.2021 zastupitelé vydali dvě nové obecně závazné vyhlášky.
Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2021 o stanovení obecního
systému odpadového hospodářství a obecně závaznou vyhlášku
č. 2/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.
Obě vydané obecně závazné vyhlášky jsou platné a účinné od
01.01.2022 a jsou zveřejněny na webových stránkách města Mirošov. Vydáním OZV č. 2/2021 o místním poplatku za obecní systém
odpadového hospodářství došlo k navýšení místního poplatku za
„odpady“ na 700 Kč/poplatníka/rok. Splatnost tohoto místního
poplatku je k 31.12. kalendářního roku.
Dále bychom vás chtěli informovat o schválené ceně vodného
a stočného pro rok 2022. Cena vodného je 60,46 Kč/m³ + DPH a
cena stočného je 21,28 Kč/m³ + DPH.
Ing. Jaroslava Rychlá - tajemnice
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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

Čertí škola

Dne 4. prosince se v prvních třídách vyučovalo jinak, čertovsky. Žáci přišli převlečeni za čertíky
a andílky. Během dne plnili zapeklité úkoly, vyráběli čertíky a andílky. Na děti se také přišla podívat mikulášská družina, která dobře věděla, jakými hříchy se provinily.
Veselá nálada panovala po celý den a děti si odnesly nezapomenutelné vzpomínky.
Mgr. Ivana Szobonyová, Mgr. Lenka Hahnová

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.

2

Mirošovské střípky

více informací najdete na www.mirosov.cz

ADVENTNÍ ČAS A VÁNOČNÍ NADÍLKA V MŠ MIROŠOV
K adventnímu času i Vánocům se váže mnoho lidových tradic a zvyků, které jsme si připomněli
i v naší mateřské škole. Děti zaujal příběh o Ježíškovi, který se narodil v Betlémě. S nadšením se
naučily a zpívaly vánoční koledy. S velkým očekáváním rozkrajovaly jablka nebo vykrajovaly
vánoční cukroví. Dědečkům a babičkám z Domova Harmonie vyrobily vánoční přáníčka. A pak
už si užívaly zdobení vánočního stromečku, pod kterým našly spoustu dárečků. Vánoční nadílka
byla bohatá především díky naším sponzorům, kterým patří upřímné poděkování.
Za kolektiv všech zaměstnanců Mateřské školy Mirošov mi dovolte popřát vám do nového
roku pevné zdraví, hodně pohody a radosti.
Bc. Kateřina Audesová

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

Třída Lvíčata

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
Třída Rybičky

Třída Včeličky

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

Třída Sluníčka
Leden 2022
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Vánoční ateliér
Letos naše třída 2. A poprvé pořádala vánoční ateliér, díky
kterému se do srdce každého z nás vlije příjemná vánoční
atmosféra. V tento den se celá třída proměnila v malou dílnu. Žáci vyráběli adventní věnce, které si po konci výuky
odnesli domů. Adventní věnce se tak rozsvítí už na první
advent v rodinách druháčků. Pro celou rodinu budou letošní
věnce o to krásnější, že je s láskou pro svou rodinu vyrobily
samotné děti. Tyto věnce se jim opravdu povedly, posuďte
sami.
Všichni žáci 2. A spolu s vyučující Vám všem přejí krásné vánoční svátky a do nového roku 2022 hodně zdraví a
štěstí.
Mgr. Ilona Hodinová

Vánoční besídka v první třídě
Vánoce ve škole jsou letos trochu jiné, snažíme si je ale navzdory všem
událostem užít. Dne 13. prosince se v naší třídě objevil vánoční stromeček
a pod ním hromada dárku. Dárečků s každým dnem přibývalo a ve středu
15. prosince si je dětičky s sebou odnesly domů.
Společné rozbalování jsme si neužili, protože byla naše třída v karanténě. To nás mrzelo, ale prostřednictvím MS Teams jsme si dárečky ukázali
a popřáli si veselé Vánoce.
Ježíšek nezapomněl ani na žáčky z 1. B, kteří dostali maličkost. Ta jim
udělala radost. O dárečky nepřijdou, po návratu do školy je čeká vánoční
tombola.
Mgr. Ivana Szobonyová, Mgr. Lenka Hahnová

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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Činnost sboru dobrovolných hasičů Mirošov
Vážení spoluobčané a členové SDH Mirošov,
dovolte mi, abych vás tímto způsobem informoval o činnosti naše hasičského sboru v uplynulém roce 2021.
Již druhým rokem není možné uspořádat tradiční valnou hromadu a stejně tak nám epidemická situace neumožnila uspořádání několika akcí
v roce 2021. Byli jsme nuceni zrušit konání každoročního hasičského plesu a tradičního pouťového občerstvení. Přes to všechno nebyla činnost
sboru ani výjezdové jednotky nijak více omezena. Prováděli jsme údržbu techniky, vybavení a připravovali jsme se formou výcviku. Výcvik
probíhal u výjezdové jednotky, u soutěžních družstev, ale i u mládeže. Mimo naše standardní aktivity jsme se v loňském roce zúčastnili natáčení
dopravní nehody v dokumentu 13 MINUT v režii Víta Klusáka. Natáčení probíhalo během noci v zatáčce u Klabavy a jednalo se o simulaci
nehody, která se stala před lety u Domažlic.
Druhou mimořádnou událostí se stala humanitární pomoc pro obce na jižní Moravě zasažené tornádem. Náš sbor dal dohromady z vlastních
zdrojů velké množství potřebných věcí a zároveň uspořádal veřejnou sbírku. Shromážděné věci jsme dopravili přímo do poškozených obcí.
Jediná akce, kterou se nám povedlo uspořádat, byl 10. ročník hasičské soutěže ,,O POHÁR MĚSTA MIROŠOV“, která se konala na mirošovském fotbalovém hřišti.
Velkou událostí se pro nás stala rekonstrukce a přístavba hasičské zbrojnice, která byla zahájena v září roku 2021 a dokončená bude v první
polovině letošního roku. Budeme se na vás všechny těšit při slavnostním otevření, na které budete všichni zváni.
Sbor dobrovolných hasičů Mirošov ke dni 1. 1. 2022 čítá 101 členů a 27 dětí.
Nyní bych vás chtěl seznámit s činností jednotlivých oddílů a výjezdové jednotky.
Činnost oddílu mládeže:
Stejně jako minulý rok, tak i letos jsme vyrazili na týdenní hasičské soustředění do jižních Čech, přesněji do Lásenice u Jindřichova Hradce.
Velkou část našich aktivit tvořil trénink na nadcházející soutěže, ale nechyběla ani spousta her a výletů. Navštívili jsme například aquapark,
zábavný Houbový park, který sklidil velký úspěch se svými detektivními úkoly. Uspořádali jsme i tradiční výlet úzkokolejkou, který jsme
spojili s pěším výletem po okolí.
Soutěží jsme se zúčastnili až v druhé polovině roku. Nejprve se 11. 9. 2021 konalo náhradní kolo hry Plamen, které se konalo v Kamenném Újezdu, kde jsme obsadili v mladší kategorii 3. místo a ve starší kategorii 4. místo. Druhou soutěží bylo první kolo hry Plamen pro rok
2021/2022, konané v Dobřívě dne 16. 10. 2021. Děti splnily disciplínu Štafeta dvojic a Branný závod.
Činnost soutěžních družstev:
Soutěžní družstva nezahálela ani v době pandemie a zodpovědně se připravovala na novou sezónu. První soutěž byla až 13. června a jednalo
se o okresní soutěž konanou v Nevidu. Ženy se umístily na 2. místě a muži na 3. místě. Důkladná příprava byla vidět na úspěchu i na dalších
soutěžích:
•
•
•
•
•
•
•

Memoriál v Příkosicích – ženy 3. místo, muži 1. místo
O POHÁR MĚSTA MIROŠOV – ženy 2. místo, muži 1. místo
Soutěž v Kornaticích – ženy 3. místo
Soutěž v Plzeňském Prazdroji – muži 3. místo a muži v kategorii nad 35 let obhájili 1. místo
Podzimní soutěž v Nevidu – muži 2. místo
Soutěž v Nezvěsticích – ženy 2. místo
Soutěž v Kamenném Újezdu – ženy i muži obsadili 1. místo

Činnost výjezdové jednotky:
Výjezdová jednotka opět fungovala celý minulý rok bez přerušení. Podařilo se nám jednotku rozšířit o tři nové členy, kteří nyní prochází
potřebnými školeními a přípravou. Je velmi důležité doplnit do našich řad mladší členy, aby byla schopnost jednotky zajištěna i do budoucna.
Neomezila nás ani již zmíněná rekonstrukce prostor hasičské zbrojnice. Vozový park byl sice umístěn ve venkovním prostoru, ale vyjíždělo se
nepřetržitě. V době zimních měsíců máme umožněno umístění cisternových vozidel v garážích, což je pro nás velice důležité. Je vidět, že potřeba výjezdové jednotky je rok od roku větší. Viditelné je to i na každoročním zvyšujícím se počtu výjezdů. V roce 2021 naše jednotka vyjela
celkem k 67 událostem, které jsou znázorněné v tomto přehledu:
•
•
•
•
•
•

Dopravní nehody 			
Záchrana zvířat				
Únik ropných látek			
Požáry					
Transport pacienta – asistence záchranné službě
Technická pomoc			

=
=
=
=
=
=

12
1
1
9
6
38

(likvidace hmyzu, odstranění polomů, čerpání vody)

Děkujeme vám za vaši podporu a do nového roku 2022
bychom vám chtěli za náš sbor popřát hodně štěstí, pevné
zdraví a mnoho pracovních a osobních úspěchů.
Tomáš Šmíd

Leden 2022
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Městská knihovna
Každý měsíc mají čtenáři možnost vybírat si z nových knih. Tento měsíc jsou to například tyto tituly:
Jasinda Wilder		
Lucinda Riley		
Danielle Steel		
Alena Jakoubková
Ivanka Devátá		
Eva Dolejšová		
Miroslav Macek
Patrik Hartl		
Marta Kučíková		
Jiří Březina		
Jaromír Jindra		

Domek u jezera
Ztracená sestra
Beauchamp Hall
Manžel a záhadná blondýna
Šťastná za všech okolností
Babičkou proti své vůli
Saturnin se představuje
15 roků lásky
Italské trojhubky
Mizení
Případ děsivé masky

František Niedl		
Paula Hawkins		
Jan Bauer		
Tomáš Makaj		
Josef Pecka		
Roman Vaněk		
Michela Smolová
W. Disney		
Pavel Renčín		
Růžena Vitáková
Jana Jakubíčková

Ano, můj pane
Pomalu hořící oheň
Temné osudy Habsburků
Přišli jsme ze západu
Toulání Šumavou a Pošumavím II.
Jednoduše a dokonale
Téměř zapomenuté recepty
Pohádkové Vánoce
Žabarádi
Pohádky z remízku
Pohádky ze sluneční zahrádky

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

BETLÉM U KAPLIČKY

Historické místo, kde vzniklo město Mirošov. Původně tvrz, kterou vyplenili husité. Členové a příznivci spolků Společný Mirošov, z.s. a Spolek
Mirošovských občanů postavili vlastními silami betlém s postavami ze dřeva a sena. Děti velmi pěkně stvořily Ježíška. Úklid historické kapličky s úpravou výzdoby velmi pomohl atmosféře. Živá zvířata byla pro děti velkou atrakcí. Mohly je hladit, nebo se projet na koni. Některé mladé
maminky dokázaly svoji šikovnost a přinesly ochutnat nějakou tu dobrotu pro všechny. Zájem byl i o naučnou stezku plnou dobrodružství. Lidé
chodili postupně a organizátory těšil zájem. Byl značný. Akce se povedla a občané přicházeli i později při svátečních i všedních procházkách.
O druhém vánočním svátku jeden malý chlapec dokonce přinesl svoje dobroty, aby se podělil s ostatními dětmi, které projdou stezkou až do
konce. Betlém a zábavnou stezku spolky naplánovaly ponechat na místě do Tří králů. České Vánoce mají dlouhou tradici.
Miloš Zikmund a Olga Petrásková
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V SOUTĚŽI STŘELCŮ ZVÍTĚZILI PŘESPOLNÍ

MIKULÁŠSKÉ STŘÍLENÍ

Na počest dlouholetého člena mirošovského střeleckého klubu, rozhodčího Petra Kuřila, se na mirošovské sportovní střelnici konal již
třetí ročník Memoriálu Petra Kuřila. Střelci soutěžili na desetimetrovou vzdálenost ve střelbě vstoje bez opory na kovové siluety kachen,
na sedm metrů na siluety kuřete, na devět metrů na siluety prasete,
na dvanáct metrů na siluety krocana a na sedmnáct metrů na siluety
berana. Na patnáctimetrovou vzdálenost pak bylo třeba trefit šest kulatých a oválných siluet různých velikostí.
V kategorii mužů zvítězil Tomáš Procházka z Nezvěstic nástřelem
180 bodů z 240 možných. Jen o pět bodů méně stačilo na druhé místo Viktoru Houdkovi z Blovic, třetí skončil mirošovský střelec Otto
Šaman.
V kategorii žen zvítězila Martina Cvrková z Rokycan, druhá byla
Jitka Mašková z Mirošova, třetí Monika Zizlerová z pořádajícího oddílu.
V žákovské kategorii zazářila teprve dvanáctiletá Nela Houdková,
který minula jen dva z celkem devatenácti různých terčů. Na rozdíl
od dospělých střelců však děti střílely vše vsedě s oporou obou loktů. To nic nemění na tom, že nám tu vyrůstá budoucí velmi úspěšná
střelkyně.
PhDr. Mgr. Monika Zizlerová, Ph.D.

Jako každý rok i letos se na mirošovské sportovní střelnici sešli čerti
a čertice, aby se zúčastnili Mikulášského střílení ze vzduchové pistole na desetimetrovou vzdálenost. Střílelo se dvakrát po deseti ranách
do černobílého terče. Maximálně bylo možné získat až 200 bodů.
Celkovým vítězem soutěže se stal vítěz kategorie muži Viktor
Houdek se 179 body, který, ač na závody přijel z nedalekých Blovic, je již dva roky členem našeho střeleckého klubu. Jako druhý
se umístil Pavel Kozák (také z Blovic), třetí místo obsadil nejstarší
účastník soutěže, osmasedmdesátiletý Miroslav Trykar z Rokycan,
jen dva body za druhým v pořadí. Čtvrté místo obsadil mirošovský
Pavel Mašek, páté místo Martin Cvrk z Rokycan.
V kategorii žen zvítězila předsedkyně mirošovského střeleckého
klubu Monika Zizlerová s náskokem 42 bodů před druhou Dagmar
Cvrkovou z Rokycan, třetí pozici obsadila Martina Cvrková.
Na soutěž dorazili i dva nadějní mladí střelci v žákovské kategorii,
kteří ovšem stříleli s oporou. První místo obsadil Václav Šťastný,
druhé místo František Šťastný.
PhDr. Mgr. Monika Zizlerová, Ph.D.

Volejbalový rok 2021
Oddíl volejbalu TJ Sokol Mirošov zažil další složitý rok. V první polovině roku, kdy v republice
v plné síle probíhala omezení spojená s onemocněním Covid 19, si sportovci moc volejbalu
bohužel neužili. Soutěže byly bez náhrady zrušeny a tréninky mohly probíhat prakticky jen
individuálně, což je pro týmový sport dosti smutná zpráva. S příchodem jara došlo k rozvolňování a k přesunu sportů ven. Toho pro svůj restart využili i volejbalisté. Rozběhli přípravu jak
dospělých, tak hlavně mládeže. Díky tomu, že všichni volejbalisté v republice měli „absťák“ po
své sportovní droze, rozjely se venkovní turnaje více než v letech minulých. I naši zástupci toho
využili a vyrazili například na Valchu nebo do Touškova, kde se představilo družstvo složené
zejména z kadetů a juniorů.
Také letní turnaj na kurtech za sokolovnou opět prožil úspěšný ročník, kdy se v Mirošově objevila spousta družstev nejen z Plzeňského kraje. O turnaji jsme již čtenáře Střípků informovali, a tak pojďme na to, co se dělo po prázdninách.
Do soutěží se na podzim zapojilo tradičně družstvo mužů a družstvo juniorů. Oba výběry působí v krajském přeboru. Muži začali skvěle
a v první polovině soutěže si dokázali krom „B“ týmu Plzeňské Slavie, jejichž „A“ tým válčí v první lize, poradit minimálně jednou s každým
ze soupeřů. Bohužel dvojzápas s týmem TJ Sokol Skvrňany byl kvůli covidovým opatřením odložen. V neúplné tabulce jim tak po polovině
soutěže patří 4. místo s nepatrnou ztrátou na medailové pozice. Junioři mají za sebou také polovinu soutěže a po třech turnajích jsou zatím na
skvělém 3. místě, kdy jim jen bod chybí na místo druhé, které je více než reálný cíl. Po několika letech, kdy byli junioři v soutěži za outsidery,
si konečně prožívají radost z výher, které jsou odměnou za poctivost a přístup. Ti nejlepší se již navíc naplno zapojují do soutěže s týmem mužů.
Na závěr jsem si nechal to nejkrásnější, co se volejbalu v Mirošově letos povedlo. V září proběhl nábor na tzv. barevný volejbal. Jedná se
o systém v postupném přechodu od přehazované až ke klasickému volejbalu. Je to až neskutečné, ale do volejbalového oddílu si našlo cestu
nových 32 kluků a holek z prvního stupně základní školy. Když se povedlo a sešlo se těchto třicet divochů najednou v sokolovně, byl to vážně
hukot a náš sportovní stánek byl více než plný. Přiznám se, že jako trenér, jsem takovýto cvrkot zažil po dlouhé době a je báječné vidět jejich
radost z pokroků, které dělají. Spolu s tím proběhl nábor i na druhém stupni a během podzimu se dostal počet členů týmu žáků a žákyň na dvanáct. A z informací, které mám, to vypadá, že počet není konečný a měl by jít spíše nahoru nežli klesat. S trénováním mládeže mi pomáhají již
naši odchovanci a já jim chci tímto poděkovat za výraznou pomoc. Je to jak Marek Berka, tak Milan Nosek. Bez jejich pomoci by to při těchto
počtech dětí bylo více než složité. Stejně tak děkuji i rodičům malých sportovců, se kterými je tradičně dobrá spolupráce.
Závěrem bych rád s koncem roku poděkoval všem, kteří se podílí na chodu místní TJ Sokol Mirošov, protože bez záštity, kterou místní TJ
poskytuje, bych nemohl pokračovat ve sportovní přípravě mladých volejbalistů. Stejně tak děkuji jménem TJ Sokol Mirošov městu Mirošov,
které svojí finanční podporou výrazně pomáhá v práci s mládeží ve městě. A mám ještě jedno jméno, které by tu nemělo zapadnout. Je to Jitka
Harnochová, která nám zajišťuje podávání a administraci dotací. Díky tomu můžeme s mládeží pracovat za finanční podpory NSA, Plzeňského
kraje a organizace TJ Sokol. Sportu zdar a brzy nejen pod vysokou sítí na viděnou.
Mgr. Martin Hanzelín
Leden 2022
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INFORMACE ORGÁNŮ MĚSTA MIROŠOV

Usnesení Rady města Mirošov ze dne 8. prosince 2021
Rada města schvaluje:
1.
společnost Sportovní hřiště s.r.o., L. Košuta 2907, Zlín k realizaci veřejné zakázky: „Výstavba víceúčelového školního hřiště pro ZŠ Mirošov“ za cenu 6.281.243,61 Kč
bez DPH a podpis smlouvy o dílo
Usnesení Rady města Mirošov ze dne 13. prosince 2021
Rada města schvaluje:
1.
zavedení dovážky obědů pro občana obce Kakejcov
2.
zavedení dovážky obědů pro občana obce Příkosice
3.
I. rozpočtové opatření ZŠ a MŠ Mirošov na rok 2021
4.
podpis dodatku č. 15 ke Smlouvě o odvozu a zneškodnění KO uzavřené mezi městem Mirošov a společností Marius Pedersen a.s., Průběžná 1940/3, Hradec Králové
5.
podpis dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo č. 126/2009 uzavřené mezi městem Mirošov a společností AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., Pražská 1321/38a, Praha
6.
podpis smlouvy o bezúplatném převodu movitého majetku v účetní hodnotě 20.548 Kč mezi městem Mirošov a MAS Aktivios, z.s., Nezdice 46, Přeštice
7.
podpis příkazní smlouvy mezi městem Mirošov a Ing. Tomášem Melicharem, Verdunská 28, Praha týkající se obstarání inženýrské činnosti – technického dozoru
investora při realizaci stavby: „Intenzifikace podzemních pramenišť – Brdy“
8.
podpis dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo „Stavební úpravy objektu MěÚ Mirošov“ uzavřené mezi městem Mirošov a společností „SILBA-Elstav s.r.o., Plzeňská 155, Letkov
9.
podpis dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo „Vnitřní úpravy budovy městského úřadu“ uzavřené mezi městem Mirošov a společností „SILBA-Elstav s.r.o., Plzeňská 155,Letkov
10.
uzavření DOPP na zajištění roznášky „Mirošovských střípků“ a odměnu z této dohody
11.
podepsání dohod o provedení práce na rok 2022 a výši navržených odměn z těchto dohod podle předloženého seznamu
12.
uzavření Mateřské školy Mirošov od 20.12.2021 do 22.12.2021
13.
odložení platby nájmů za pronájem bytu z důvodu zhoršené sociální situace do doby, než bude vyřízen sirotčí důchod s tím, že veškeré nájemné bude uhrazeno
do konce března roku 2022
14.
podpis pachtovní smlouvy mezi městem Mirošov a Římskokatolickou farností Rokycany, Josefa Urbana 52/1, Rokycany
Rada města souhlasí:
1.
s nabídnutou cenou za pronájmem části pozemku p.p.č. 1734/1 v k.ú. Mirošov
2.
s umístěním vánočního betlému na části pozemku p.p.č. 1734/1 bezúplatně, pronájem není možný z důvodu pozdního podání žádosti, protože by nebyla dodržena
zákonná lhůta zveřejnění záměru pronájmu 15 dní před termínem pronájmu
3.
s převzetím majetku nepatrné hodnoty po zemřelém
4.
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
5.
s tím, aby ZŠ a MŠ Mirošov, příspěvková organizace, přijala věcný dar (knihy) v hodnotě 2.737 Kč od fyzických osob oprávněných k podnikání: Martin Čejka,
U Cihelny 696, Mirošov a Martin Hahn, Příkosická 164, Mirošov
Usnesení Rady města Mirošov ze dne 29. prosince 2021
Rada města schvaluje:
1.
VIII. rozpočtové opatření města Mirošov na rok 2021
2.
zavedení dovážky obědů pro občany města Mirošov
3.
rozpočet ZŠ a MŠ Mirošov, příspěvková organizace, na rok 2022
4.
rozpočtový výhled ZŠ a MŠ Mirošov, příspěvková organizace, na roky 2023-2024
Rada města předkládá zastupitelstvu:
1.
VIII. rozpočtové opatření města Mirošov na rok 2021
Rada města souhlasí:
1.
s převedením souboru movitých věcí v celkové pořizovací hodnotě 269.580,74 Kč do majetku PO (vybavení pro přístavbu MŠ) a s bezúplatným převodem drobného
movitého majetku v účetní hodnotě 20.548 Kč do majetku PO (vybavení příměstského tábora)
Usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne 20.12.2021
Zastupitelstvo města schvaluje:
1.
předložený program jednání ZM
2.
schodkový rozpočet města Mirošov na rok 2022 s celkovými příjmy ve výši 41.962.690,50 Kč, s celkovými výdaji ve výši 73.782.340,50 Kč a s financováním
ve výši 3.180.350,00 Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji společně s financováním, který je ve výši 35.000.000,00 Kč, bude pokryt zůstatkem na běžných účtech města
Mirošov k 31.12.2021
3.
střednědobý rozpočtový výhled města Mirošov na roky 2023-2024
Zastupitelstvo města vydává:
1.
obecně závaznou vyhlášku č. 1/2021, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
2.
obecně závaznou vyhlášku č. 2/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

Zimní Cihelský rybník, foto: Pavel Žižka
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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
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