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Slovo starosty města

Kde lze najít v Mirošově informace?

Vážení spoluobčané,
každé období kalendářního
roku má své kouzlo. Duben je
měsícem, kdy se příroda probouzí ze zimního spánku. Střídá se slunce a mraky i teplo
a chlad, ale už vidíme nádherné barvy jara a z toho musí mít
každý z nás krásný pocit. Po dvou letech je letošní jaro o to krásnější, že nás netrápí opatření státu
v souboji s koronavirem. On tedy tento vir nikam
neodešel a je stále mezi námi jako spousta jiných
virů a nemocí, a na to nesmíme zapomenout. Ovšem změnil se přístup státních orgánů a mnohá nepříjemná plošná opatření již nyní neplatí. To vše
nám umožňuje návrat k tradicím a zvyklostem.
Můžeme oslavit Velikonoce, můžeme prožít mirošovskou pouť, můžeme přivítat nové občánky
a můžeme připravovat další akce města i podporovat akce a činnost občanských sdružení v našem
městě. Město Mirošov i prostřednictvím Společenské komise města aktivně připravuje množství
akcí, ze kterých si každý z nás může vybrat a aktivně je podpořit. Je důležité se scházet, společně
se bavit, a tím se radovat ze života. Prosím, pojďme aktivně vyjádřit podporu těm, kteří jakékoliv
společenské, sportovní a kulturní akce organizují či zajišťují. Naše podpora a účast bude zároveň poděkováním za jejich činnost. Děkuji vám!

V Mirošově si stále někteří lidé stěžují, že nemají přístup k informacím. Vyjadřují se ve
smyslu, že vedení města důležité informace nezveřejňuje, základní informace tají, prý
možná i záměrně, informace jsou obtížně k nalezení či „téměř neviditelné“. Dovolte mi
tedy krátké shrnutí, kde je možné informace nalézt. Není to zase až tak složité, ovšem
trochu snahy a orientace to přece jenom vyžaduje. Celkem jsem v našem městě napočítala několik možností, kde lze informace získat.

Vlastimil Sýkora

1. Úřední deska
Úplně nejzákladnějším zdrojem informací pro občana je úřední deska. Úřední deska je veřejně přístupná plocha v elektronické podobě nebo jako úřední deska slouží
informační vývěska, kde jsou informace poskytovány v papírové formě. V Mirošově
naleznete tuto vývěsku na náměstí Míru, blízko zdravotního střediska. Elektronická
úřední deska je k dispozici na internetu, na webových stránkách města, v prostřední
sekci s názvem městský úřad. Když tuto sekci rozkliknete, hned jako první na vás vykoukne „úřední deska“. Na úřední desce správní orgán zveřejňuje oznámení o zahájení
řízení, vydaná opatření obecné povahy (např. územní plán), rozpočet obce a rozpočtové
výhledy, veřejnoprávní smlouvy, uzávěrky, informace týkající se cen vodného a stočného a spoustu dalších užitečných informací. Na úřední desce jsou obce povinny zveřejnit záměr prodat, směnit nebo darovat nemovitý majetek a informují o připravovaném
zasedání zastupitelstva, a to informací o místě, době a navrženém programu. Aby vám
neuniklo žádné řízení, je třeba sledovat úřední desku alespoň 1x za týden, protože většina dokumentů musí být na úřední desce vyvěšena po dobu 15 dnů.
2. Webové stránky města Mirošova
I Mirošov má své webové stránky (www.mirosov.cz). Kromě již zmíněné úřední desky, kontaktů a aktualit, jako například kdy začíná svoz BIO odpadu, zde najdete složení
Rady města či jména zastupitelů nebo členů různých komisí (likvidační, společenské,
pro rozvoj města či povodňové). Detailní jsou informace týkající se územního plánu
nebo jsou zde vyvěšeny závazné vyhlášky (např. o odpadech). V sekci volný čas naleznete připravované kulturní akce, stránky knihovny či místní sokolovny. Ke stažení na
webu jsou různé formuláře či žádosti o dotace.
3. Mobilní rozhlas
Pokud se zaregistrujeme do aplikace „Mobilní rozhlas“ , používáme jednu z moderních technologií získávání informací o městě, ve kterém žijeme. Tato služba, kterou pro
vás vedení města zřídilo v loňském roce, je zcela zdarma. Každý uživatel si při registraci vybírá jakým způsobem chce do svého mobilního telefonu dostávat zprávy (email,
SMS) a typy informací, o které má zájem (doprava, kultura atd.). Máme tak aktuální
informace, i když jsme mimo domov. K uloženým informacím se můžeme vracet dle
potřeby. Nastavte si tedy odběr informací a budete dostávat důležité zprávy a oznámení
z města přímo do svého telefonu.

Letos nás čeká i tradiční pálení čarodějnic.
Mirošovské střípky

4. Facebook město Mirošov
Město má na Facebooku svůj profil se znakem města a názvem „Město Mirošov“.
Na profilu jsou k nahlédnutí, sdílení či ke stažení události nadcházející i uplynulé, fotky
Pokračování na straně 2
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více informací najdete na www.mirosov.cz

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.

2

Pokračování ze strany 1
či informace. V příspěvcích uvidíte například plakát o konání hasičského plesu, připomenutí, že
se v přízemí knihovny koná veřejné projednání změny č. 4 územního plánu, informace o rekonstrukci čerpací stanice v Mirošově a v době, kdy toto vydání Mirošovských střípků čtete, nejspíše
i řadu novějších příspěvků. Město na hlavní stránku přidává události např. ta v době psaní tohoto
článku poslední se týkala Velikonoční výzvy 2022 či výzvy „Ukliďme Mirošov“. Můžete zde
dávat komentáře, příspěvky sdílet či uvádět, zda se vám líbí.

5. Měsíční zpravodaj města Mirošovské střípky
Protože ne každý z nás má mobilní telefon, počítač či přístup na internet, vydává vedení města
každý měsíc zpravodaj Mirošovské střípky. Zpravodaj je vydáván v počtu 800 kusů a je zdarma
dodáván do každé domácnosti ve městě. K dispozici je také na různých místech ve městě např.
v obchodech, v budově MěÚ, několik výtisků je posíláno do Domova Harmonie. Zpravodaj si
také můžete stáhnout z webu města ještě dříve, než dorazí k vám do schránky. I ve zpravodaji
lze nalézt kontaktní údaje (provozní hodiny MěÚ či kontakty na pracovníky úřadu), ale větší
prostor tu dostávají fotografie a informace ze života obce. Jsou zde uveřejňovány aktivity dětí
v mateřské školce či v základní škole, informace ze života našich sportovních oddílů, informace
z městské knihovny, inzeráty živnostníků a opět si zde můžete pravidelně přečíst informace orgánů města tj. usnesení Rady města (co RM schválila, s čím souhlasila, co projednávala, co vzala
na vědomí, nebo co předkládá zastupitelstvu) a usnesení zastupitelstva.
6. Ptejte se zastupitele
Ano, mluvte s námi, mluvte se svými zastupiteli a dejte jim vědět, co se vám ve městě líbí i co
vás trápí. Sledujte dění ve městě, sledujte zprávy ze zastupitelstva a ve zpravodaji a oslovte „svého“ zastupitele. I tato diskuze musí mít určitá pravidla slušnosti. Ptejte se prosím konstruktivně
a k tématům, která vás zajímají. Nehádejme se, neurážejme se, nepomlouvejme, respektujme se.
Každý má právo na svůj názor publikovaný vhodným a slušným způsobem.
V úvodu jsem zmínila nutnost vyvinout určité úsilí k získání informací. Nikdo přece nemůže
očekávat, že se k němu informace dostanou samy, že mu je někdo bude „strkat až pod nos“.
Pokud jste byli v dětství milovníky Harryho Pottera, tak jistě víte, že i studenti Bradavic vytvořili mapu, která se jmenovala Pobertův plánek. Ukazovala Bradavice v každém detailu, včetně
všech průchodů, umístění, tajemství a pohybu obyvatel. Byly v ní prostě všechny informace. Na
to aby se však tato mapa ukázala, musel daný student poklepat kouzelnou hůlkou a říci:„Slavnostně přísahám, že jsem připraven ke každé špatnosti,“ a když potřeboval, aby se zase skryla,
musel říci:„Neplecha ukončena.“
Prostě nic nejde jen tak, ke všemu se musíte nějak dopracovat :).
Ing. Zuzana Sazimová

Informace o městských projektech nově i na webu

Od letošního dubna jsme na doporučení Komise pro rozvoj města na webových stránkách města
Mirošova (www.mirosov.cz) zveřejnili novou sekci s názvem „PROJEKTY“. Najdete tu informace jak o projektech již hotových, tak i o projektech, které jsou ve fázi příprav. U každého projektu kromě názvu a stručného popisu naleznete informaci o termínu realizace, ceně či o způsobu
financování. Tam, kde je již máme k dispozici, budou k nahlédnutí i situační výkresy, půdorysy,
řezy či pohledy na danou stavbu. Informace budou průběžně doplňovány a aktualizovány podle
toho, které stavby budou připravovány a realizovány.
Sekci pro vás připravuje vedoucí Komise pro rozvoj města ve spolupráci se starostou a s Mgr.
Pavlem Žižkou, který se podílí na správě webových stránek města Mirošova. Naším cílem je co
nejvíce přiblížit občanům danou stavbu, sdílet s nimi informace, které jako Komise pro rozvoj
města máme k dispozici. Dále bychom rádi občany seznámili s financováním a termíny a i ukázali, jak bude stavba vypadat, nebo proč například byla rekonstrukce daného objektu nutná atd.
Zároveň chceme zvýšit komfort občanů, které podobné informace zajímají. Nově tak nemusí
všechny dotazy ohledně chystaných a realizovaných projektů směřovat k pracovníkům města.
Odpovědi na ně si najdou přímo doma ve svém počítači nebo v mobilním telefonu s připojením
k internetu. Doufáme, že pro vás budou podávané informace užitečné.
Ing. Zuzana Sazimová, Mgr. Pavel Žižka

Nejbližší akce v Mirošově
27. 4. 2022, od 17.00
30. 4. 2022, od 16.00
7. 5. 2022		
8. 5. 2022		
19. 5. 2022, od 17.00
27. 5. 2022, od 16.00

Jiří Kalát: Estonsko (přednáška)		
Knihovna
Pálení čarodějnic				
U sokolovny
Hasičský ples				
Sokolovna
Pouť					
Centrum města
Tomáš Makaj: Zaniklé obce Středních Brd (přednáška) Knihovna
Dětský den				
U sokolovny

Bližší informace najdete vždy před akcí na webu města www.mirosov.cz, na facebookové stránce
Město Mirošov nebo v aplikaci Mobilní rozhlas.
Mirošovské střípky

více informací najdete na www.mirosov.cz

Třísetleté jubileum Vojtěcha Nejedlého
Letošní duben přinesl kulaté jubileum osobnosti sepjaté s nejen s historií města Mirošova, ale i s národními dějinami. 17.
dubna 1772, tedy před rovnými dvěma sty padesáti lety, se
narodil kněz, organizátor kulturního života, literát a národní
buditel, Vojtěch Nejedlý. S naším městem je sepjatý svým působením na mirošovské faře.
Narodil se v Žebráku v rodině tamního movitého měšťana.
Když mu byly čtyři roky, narodil se jeho bratr Jan, z něhož
vyrostl první profesor české literatury na pražské univerzitě.
Vojtěch Nejedlý absolvoval piaristické gymnázium v Praze,
po němž zamířil na studia filosofie a teologie. Stal se knězem,
jenž putoval po farách v Praze, Velízi a Mirošově, aby se nakonec stal děkanem v rodném Žebráku.
Období jeho služby v Mirošově přineslo městu značný prospěch. Tehdy vyhořela stará, dřevěná budova školy. Díky Nejedlého osobní iniciativě byla rychle nahrazena kamennou novostavbou, jež dodnes stojí proti
kostelu a ještě donedávna sloužila svému původnímu účelu. V současnosti je zde místní knihovna
a výstavní prostory. Požár staré školy byl důvodem k založení mirošovského hasičského sboru,
kde se sice organizaci věnoval Nejedlého kaplan Dominik Brázda, leč ani farář nestál stranou.
Vojtěch Nejedlý proslul jako zdatný organizátor kulturního, zejména literárního života v obrozenecké době. Na mirošovské faře se scházela plejáda českých autorů, především z katolického
prostředí. Scházela se tu plejáda zvučných jmen,
jako Josef Dobrovský, Antonín Puchmajer, Vojtěchův bratr Jan Nejedlý, Šebestián Hněvkovský,
bratři Vojtěch a Jan Sedláčkovi a jíní. Na společnost kolem zdejší fary vzpomínal Antonín Puchmajer: Kdyby strop mirošovské fary spadl na český
zde shromážděný Parnás, celá česká literatura byla
by pod ním pohřbena.
Mirošovský farář však ve své době působil osobně jako literární autor, především jako církevně
a historicky zaměřený epik. Byť se dnes jeho verše
jeví jako poněkud těžkopádné, mají své nezastupitelné místo ve vývoji české poezie. Drobnou zajímavostí je jeho zpráva o jevu faty morgany
u Příkosic 1. února 1825, kdy se zde „zjevilo“ mohutné vojsko, ve skutečnosti cvičící až v Bavorsku. Příběh se dostal do tehdejších čítanek rakouské monarchie.
Jeho zásluhy o českou literaturu byly oceněny v r. 1820 o svatojakubské pouti, kdy mu za jeho
práce bylo uděleno čestné občanství města Plzně.
Když Vojtěch Nejedlý skončil na mirošovské faře a odcházel do svého rodiště, aby se ujal
tamního děkanství, byla při jeho cestě ke kočáru prolita nejedna slza…
Ve svém rodném Žebráku Vojtěch Nejedlý skonal 7. prosince 1844. Jeho hrob nalezneme na
hřbitově městyse Žebrák. Označuje ho nápadný, rozměrný náhrobek montovaný z litiny a vyrobený zřejmě ve Fürstenberských železáren v Novém Jáchymově. Nedaleko od něj nalezl věčné
spočinutí i jeho bratr Jan Nejedlý.
V Mirošově nám osobnost Nejedlého připomíná ulice v centru Mirošova, která nese jeho jméno. Škoda, že alespoň budova bývalé mirošovské fary nenese alespoň malou pamětní desku…
RNDr. Martin Lang

FC Mirošov

pořádá nábor do fotbalové přípravky
Kdy?
Každý čtvrtek v 17:00 hod.
Kde?
Na fotbalovém hřišti v Mirošově
Pro koho? Pro chlapce a děvčata
od 5 let věku

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
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

Info: Tomáš Beránek, 604 846 423

Duben 2022
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více informací najdete na www.mirosov.cz

Příroda Mirošovska: Jarní aspekt u Skořic
Všichni milovníci pestrobarevných květů a přírody obecně se celou zimu těší na to, čemu botanikové říkají jarní aspekt. Spousta jinak nenápadných rostlin vegetujících v lesním podrostu
využívá několika týdnů, kdy počasí už vyhlásilo jaro, ale stromy se ještě nestihly zazelenat.
Jak rádi na zahrádkách ale i v lesích potkáváme sněženky, bledule nebo později jaterníky.
V souvislosti s jarními květy se v okolí Mirošova hovoří hlavně o přírodní rezervaci Zvoníčkovna. Pokochat se ale můžete zajít i do Brd.
Právě na kraji hlubokých brdských hvozdů, co by kamenem dohodil od posledních skořických chalup, se v únoru, březnu a dubnu odehrává velké divadlo. Pod holými korunami mladých
dubů, habrů a olší tu nejdříve ze sněhu vykouknou bílé květy sněženek. Ne, jeden, ne dva, ale
mnoho desítek, možná i stovek.
Jakmile zmizí i poslední zbytky sněhové pokrývky, přidá se ke sněženkové bílé ještě žlutá
talovínů, narcisů a prvosenek. Už jich není tolik, ale kdo hledá, najde. Časem divadlo pokračuje
směrem k růžové a fialové plicníků a jaterníků. Prostě jarní aspekt, který z převážně smrkových
lesů v okolí už skoro vymizel. A tady ho ani nechrání žádná rezervace. Jak je to možné? Inu,
nestojí za ním příroda sama, ale nejspíše jí pomohl nějaký snaživý zahrádkář. Že to ubírá na
kráse? Při pohledu na tu nádheru, na kterou jste čekali celou zimu, na to ale rádi zapomenete.
Mgr. Pavel Žižka

Březen – mirošovský měsíc vody
Třetí měsíc v roce je už hezkou řádku let mezi čtenáři nazýván měsícem knihy. Minimálně u nás v Mirošově bychom ale letošní březen
mohli nazvat měsícem vody. Voda je možná obyčejnou, ale klíčovou
surovinou našich životů. Jako pitná je předpokladem života, jako užitková předpokladem určitého životního komfortu. Jako tekoucí pak
může být dokonce zdrojem energie, který koneckonců využívali i naši
předkové v mlýnech a podobných provozech, jakým je třeba unikátní
dobřívský hamr. Je proto určitě dobře se o kvalitu i množství vody
starat. A právě v tomto ohledu bylo v Mirošově i v jeho okolí v uplynulém měsíci celkem živo.
O Brdech fungujících jako houba zadržující vodu se například
i v souvislosti se silnými suchy před několika lety hovořilo mnohokrát. Nakonec poskytují i pitnou vodu pro mnoho desítek tisíc lidí v
Plzeňském i Středočeském kraji, a tak jsou tato slova na místě. Kůrovcová kalamita a rozsáhlé odlesňování však v tomto ohledu mohou do
budoucna znamenat problém. Naštěstí přichází od Vojenských lesů
a statků, správce tohoto území dobré zprávy. V březnu konkrétně ta,
že byly v Brdech dokončeny dvě lesní nádrže sloužící právě k akumulaci vody. Malá vodní nádrž Klášterka leží kousek od Tří Trubek,
nádrž Hejl pak nedaleko obce Podluhy u Hořovic. Kromě vody tu jde
i o podporu biodiverzity, tedy druhové rozmanitosti. Když k tomu
přidáme fakt, že místa po těžbě pracovníci Vojenských lesů osazují
druhy, které mají mnohem blíže k přirozenému stavu, zdá se, že to
s brdskou budoucností vypadá dobře.
Jste-li aktivní na sociálních sítích, možná jste zaznamenali další
mirošovskou „vodní kauzu“. Několik občanů totiž na začátku března na Facebooku řešilo údajné znečištění na soutoku Skořického
a Příkosického potoka. Bohudík za to, že si v hektické době všímáme
věcí okolo sebe. Ještě mnohem důležitější je ale způsob nakládání

s takovým závažným zjištěním. Havárie, které známe například
z mediálně propírané Bečvy, se musí řešit v řádech minut či desítek
minut a každé prodlení přináší další a další škody. Diskuse na sociální sítích přitom žádným řešením nejsou. Správce toku – Lesy ČR
jsem tak o podezření informoval až já právě po přečtení příspěvků na
Facebooku. Na místo povolaný pan Ing. Redlich naštěstí žádné závažné znečištění nepotvrdil a i situace, kdy kolem potoků nenacházíme
mrtvé vodní živočichy, napovídá tomu, že šlo snad o planý poplach.
Bohudík podruhé!
Kolem vody ale bylo živo i na březnovém zasedání mirošovského
zastupitelstva. Velká diskuse předcházela hlasování o vstupu města
do nově zakládané společnosti, která se má v budoucnu podílet na vodohospodářství v našem regionu. Ačkoli je celý projekt ještě v plenkách, je dobře, že se mu vedení města věnuje i takovou diskusí a se
vší vážností.
Co však bylo v březnu žhavou současností točící se kolem vody,
to bylo počasí na počátku zahrádkářské sezóny. Jistě jste se, stejně
jako já, těšili, až na záhonky zasejete první semínka. S hrůzou jsme
pak pozorovali, jak nejen záhony, ale i půda na polích a koryta potoků
díky chybějícím srážkám vysychají. Těch černých scénářů ohledně
vlastní úrody i budoucích cen potravin! Na konci každého tunelu ale
svítí světlo, a tak i vás v tomto ohledu jistě potěšila vláha v posledních březnových a prvních dubnových dnech. Nezbývá než si přát,
aby těch průměrných 700 milimetrů srážek, které na Mirošov každý rok dopadnou, dopadlo i letos, a to pokud možno v pravidelných
a mírných deštích, abychom vodu jako přírodní zdroj mohli i nadále
považovat za své (pod)brdské bohatství.
Mgr. Pavel Žižka

Nová lesní vodní nádrž Klášterka, foto: VLS
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Cvičení v mateřské škole
Ve třídě Lvíčat probíhalo od října do února pravidelné cvičení. Vždy v pondělí nás navštívil pan Mgr. Tomáš Hůrka a zábavnou formou s dětmi
cvičil. Každá hodina byla zaměřena na určitou část těla. Děti se vždy na pana trenéra těšily a cvičení si užívaly. I po skončení programu společně pokračujeme v pravidelném cvičení a využíváme a zdokonalujeme se v získaných znalostech a dovednostech.
Bc. Kateřina Audesová

Soptíci mají za sebou první soutěž i první výlet v tomto roce

Zimní přípravu zúročili Soptíci z Mirošova v sobotu 12. 3. 2022, když
se zúčastnili první soutěže letošního roku ve Volduchách. Na programu
byl turnaj v pexesu, disciplína uzlování a plnění odznaků odborností.
Děti zažily zábavné i poučné dopoledne, které korunovaly skvělými
výsledky, na které jsou jejich vedoucí patřičně hrdí.
Umístění v disciplíně uzlů:
Starší družstvo 1. místo
Mladší družstvo 1. místo
Z jednotlivců se umístili:
Michal Šimůnek 1. místo - mladší
Alžběta Průšová 1. místo - starší
Laura Šimánková 2. místo - starší

Duben 2022

26. 3. 2022 se Soptíci vydali na zasloužený výlet. Ráno vyrazili vlakem do Rokycan. Tam navštívili místní profesionální hasiče na stanici
HZS. Za odborného výkladu Jiřího Bezděka si prohlédli celou hasičskou zbrojnici. Obhlédli výjezdová auta, techniku a výstroj a dozvěděli se, k čemu to všechno slouží. Poté se vydali do plaveckého bazénu,
kde si zaplavali, svezli se na tobogánu a soutěžili ve skoku do vody.
Nakonec relaxovali ve vířivce. Pak už následovala cesta vlakem domů.
Soptíci mezi sebou rádi přivítají nové nadšené mladé hasiče. Schází se každé úterý od 16:30 do 18:00. V době chladnějšího počasí chodí
trénovat do sokolovny v Mirošově, ale jinak trénují venku. Neváhejte
se kdykoliv obrátit se zvědavými dotazy na Facebook Soptíci Mirošov
nebo na email: mladihasicimirosov@seznam.cz.
Vladimír Brandtner
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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		
Sally Christie		
Dagmar Čechová
Adriana Krištofíková
Lucinda Riley		
Lucinda Riley		
Dominik Landsman
Nora Roberts		
Andrea Čekanová
Viktoria Dominová
Martin Goffa		

Lest
Pletichy ve Versailles
Jedna z pěti
Když utéct, tak s tebou
Olivovník
Tajemství černé orchideje
Karanténa s moderním fotrem
Než udeří stín
Nepečené dezerty Kateřiny A.
S úctou, přítel
Člověk za oponou

Alison Belsham		
Veronika Černucká
Petr Eidler		
Roman Cílek		
Aleš Dostál		
Zděněk Šmída		
Marek Holeček		
Rebecca Wilson		
Jan Lebeda		
Jiří Žáček		
Otomar Dvořák		

Další nové tituly na knihovnamirosov.webk.cz

Balzamovač
Tři kroky do pekla
Přerušený řetězec
Augiášův chlév
Válka s vlky
Tajemství západní hranice
Dotknout se duše
Maminčiny dobroty
Medulínek a vlaštovička Jůlinka
Kdopak by se čertů bál
Příběhy z českých dějin

KNIHOVNA OTEVŘENA:
PO 10:00 - 17:00, ÚT, ST,ČT 10:00 - 15:00
773 278 578 - 371 121 482 - knihovna@mirosov.cz - knihovnamirosov.webk.cz

Ve střelbě na siluety zvítězil Antonín Bauer
V únoru se na mirošovské sportovní střelnici sešli příznivci střelby ze vzduchovky. Střílelo se na kovové siluety kuřete (na vzdálenost 7m), prasete (9m), krocana (12m) a berana (17m), a to po pěti na každou vzdálenost. Nejprve vstoje
bez opory, poté stejné cíle, ale vsedě s oporou obou loktů. Ve střelbě na siluety vstoje bez opory šlo střílení nejlépe
mirošovskému Pavlovi Maškovi. Ve střelbě vsedě s oporou obou loktů shodně nastříleli předsedkyně mirošovského
střeleckého klubu Monika Zizlerová a hrádecký Antonín Bauer. V součtu obou disciplín zvítězil dlouholetý člen střeleckého klubu Antonín Bauer (viz foto).
PhDr. Mgr. Monika Zizlerová, Ph.D.

PNEUSERVIS
Lavička

Nové pneu, použité pneu, opravy, renovace disků kol.
Dobřívská 401, Mirošov 338 43
www.pneulavicka.rokycansko.cz, pneulavicka@atlas.cz

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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Domácí zápasy jednotlivých družstev fotbalového klubu FC Mirošov v jarní části fotbalového ročníku 2021-2022:
9. 4. 2022 – sobota
10:00 hodin		
16:30 hodin		
23. 4. 2022 – sobota
10:00 hodin		
17:00 hodin		
24. 4. 2022 – neděle
10:00 hodin		
17:00 hodin		
7. 5. 2022 – sobota
10:00 hodin		
17:00 hodin		
8. 5. 2022 – neděle
10:00 hodin		
17:00 hodin		
9. 5. 2022 – pondělí
17:00 hodin		
14. 5. 2022 – sobota
10:00 hodin		
17:00 hodin		

dorost – TJ Slavoj Mýto
muži „A“ – TJ Hrádek
dorost – FC Spartak Chrást
muži „A“ – Sokol Dobřív
starší žáci – TJ Holoubkov
muži „B“ – Sokol Dobřív „B“
dorost – Spartak Strašice
muži „A“ – TJ Holoubkov
starší žáci – Sokol Raková
muži „B“ – Sokol Lhota pod Radčem
mladší žáci – TJ Slavoj Mýto

16. 5. 2022 – pondělí
17:00 hodin		
22. 5. 2022 – neděle
10:00 hodin		
17:00 hodin		
28. 5. 2022 – sobota
10:00 hodin		
17:00 hodin		
5. 6. 2022 – neděle
10:00 hodin		
17:00 hodin		
11. 6. 2022 – sobota
10:00 hodin		
17:00 hodin		
12. 6. 2022 – neděle
17:00 hodin		
13. 6. 2022 – pondělí
17:00 hodin		

mladší žáci – TJ Holoubkov
starší žáci – TJ Volduchy
muži „B“ – TJ Volduchy „B“
dorost – TJ Sokol Plasy
muži „A“ – FC Těškov
starší žáci – Sokol Radnice
muži „B“ – Spartak Strašice „B“
dorost – TJ Volduchy
muži „A“ – FC Cheznovice 96
muži „B“ – FK Dukla Němčovice
mladší žáci – SK Primalex Břasy

dorost – TJ Zruč
muži „A“ – Sokol Skomelno

INFORMACE ORGÁNŮ MĚSTA MIROŠOV

Usnesení Rady města Mirošov ze dne 21. února 2022
Rada města schvaluje:
1.
prodloužení nájemní smlouvy mezi městem Mirošov a nájemkyní do 30.06.2023 a podpis dodatku nájemní smlouvy
2.
účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Mirošov za rok 2021 vč. zprávy o zápisu o průběhu inventarizace
3.
převedení zisku ve výši 76 Kč z vedlejší činnosti Základní školy a mateřské školy Mirošov, příspěvková organizace, do rezervního fondu
4.
podpis plánovací smlouvy týkající se práva a povinností účastníků smlouvy při výstavbě dopravní a technické infrastruktury
5.
zveřejnění záměru pronájmu pozemků p.p.č. 481/3 v k.ú. Mirošov na úřední desce s tím, že nabídky budou na MěÚ Mirošov doručeny do
14.03.2022 do 14:00 hodin
6.
podpis smlouvy o právu k provedení stavby nebo opatření na pozemku vlastníka mezi městem Mirošov a Správou a údržbou silnic PK,
příspěvková organizace, Koterovská 462/162, Plzeň týkající se stavby „Chodník Skořická ulice, Mirošov“.
7.
MěÚ Mirošov jako pořizovatele územní studie pro lokalitu č. 52 dle platného územního plánu Mirošov
8.
podpis příkazní smlouvy o zajištění územně plánovací činnosti a poskytování souvisejících služeb při pořízení územní studie Mirošov –
lokalita č. 52 mezi městem Mirošov a Bc. Petrem Pelechem, Smrková 38, Plzeň
9.
poskytnutí finančního daru ve výši 20.000 Kč na plastickou operaci handicapované dcery
10.
přijetí dotace a podpis smlouvy č. 04122011 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR na akci: „Intenzifikaci
podzemních pramenišť Brdy pro město Mirošov“
Rada města předkládá zastupitelstvu:
1.
návrhy kupních smluv – společně s usnesením č. 04/22 ze dne 10.01.2022
2.
provozní model vodohospodářského majetku měst a obcí Rokycanska
3.
směna pozemků p.p.č. 1134/1 a 1137/7 v k.ú. Skořice vč. návrhu směnné smlouvy – společně s usnesením RM ze dne č. 09/21 ze dne 15.03.2021
4.
žádosti o dotace z rozpočtu města Mirošov
5.
žádost o souhlas s finanční spoluúčastí města Mirošov
6.
zápis z jednání Komise pro rozvoj města
7.
schválení přijetí bezplatného daru pozemků od Plzeňského kraje
Rada města souhlasí:
1.
s ponížením ztráty PO Základní škola a mateřská škola Mirošov k 31.12.2021 ve výši 36.471,44 Kč v hlavní činnosti z rezervního fondu
částkou ve výši 6.954,44 Kč
2.
s poskytnutím finanční podpory na konání sportovního dne mládeže v Mirošově ve výši 10.000 Kč
3.
s konáním koncertu skupiny SIFON v prostorách sokolovny Mirošov dne 12.03.2022
4.
s rezervací termínu pro konáním hasičského plesu v termínu 02.04.2022 až 03.04.2022 v prostorách sokolovny Mirošov
5.
s rezervací termínu pro konáním hasičské zábavy ve dnech 07.05.2022 až 08.05.2022 v prostorách sokolovny Mirošov
6.
s novým umístěním kontejnerů na odpad ze hřbitova (věnce, svíčky, …) a se způsobem vyvážení těchto kontejnerů
Usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne 07.03.2022
Zastupitelstvo města schvaluje:
1.
směnu pozemků p.p.č. 1134/1 a 1137/7 v k.ú. Skořice o výměře 8.764 m² ve vlastnictví města Mirošov za pozemky p.p.č. 974/72, 974/176, 1123/1, 4/116,
974/94 v k.ú. Skořice o celkové výměře 8.764 m² a podpis směnné smlouvy
2.
prodej pozemku p.p.č. 2072 v k.ú. Mirošov o výměře 1.663 m² za cenu 1.621 Kč/m² ( 2.695.723,00 Kč) a podpis kupní smlouvy
3.
prodej pozemku p.p.č. 2071 v k.ú. Mirošov o výměře 1.663 m² za cenu 1.450 Kč/m² (2.411.350,00 Kč) a podpis kupní smlouvy
4.
prodej pozemku p.p.č. 2074/1 v k.ú. Mirošov o výměře 1.664 m² za cenu 1.705 Kč/m² (2.837.120,00 Kč) a podpis kupní smlouvy
5.
založení obchodní společnosti ROKYCANSKÁ VODÁRENSKÁ s.r.o., jejímiž společníky budou:
• Vodohospodářské sdružení Rokycanska, se sídlem Masarykovo náměstí 1, Střed, 337 01 Rokycany, IČ 483 79 719, spisová značka L 6896 vedená u
Krajského soudu v Plzni, s podílem na společnosti v rozsahu 1/9 (jedné devítiny),
• město Rokycany, se sídlem Masarykovo náměstí 1, Střed, 337 01 Rokycany, IČ 002 59 047, s podílem na společnosti v rozsahu 1/9 (jedné devítiny),
• město Hrádek, se sídlem náměstí 8. května 270, 338 42 Hrádek – Nová Huť, IČ 002 58 725, s podílem na společnosti v rozsahu 1/9 (jedné devítiny),
• obec Strašice, se sídlem Strašice 276, 338 45 Strašice, IČ 002 59 098, s podílem na společnosti v rozsahu 1/9 (jedné devítiny),
• město Mirošov, se sídlem náměstí Míru 53, IČ 002 58 890, s podílem na společnosti
v rozsahu 1/9 (jedné devítiny),
• obec Dobřív, se sídlem Dobřív 305, 338 44 Dobřív, IČ 002 58 679, s podílem na společnosti v rozsahu 1/9 (jedné devítiny),
• obce Kamenný Újezd, se sídlem Kamenný Újezd 18, 337 01 Kamenný Újezd, IČ 005 73 957, s podílem na společnosti v rozsahu 1/9 (jedné devítiny),

Duben 2022
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

• obec Litohlavy, se sídlem Litohlavy 64, 337 01 Litohlavy, IČ 483 79 701, s podílem na společnosti v rozsahu 1/9 (jedné devítiny),
• obec Svojkovice, se sídlem Svojkovice 21, 338 22 Svojkovice, IČ 005 73 892, s podílem na společnosti v rozsahu 1/9 (jedné devítiny), společenskou
smlouvou obchodní společnosti ROKYCANSKÁ VODÁRENSKÁ s.r.o. obsaženou v příloze č. 5
poskytnutí dotace ve výši 90.000 Kč na celoroční činnost pro TJ Slovan Janov, z.s. a podpis veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem
Mirošov a TJ Slovan Janov
poskytnutí dotace ve výši 215.000 Kč na celoroční činnost pro TJ Sokol Mirošov a podpis veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Mirošov
a TJ Sokol Mirošov
poskytnutí dotace ve výši 150.000 Kč na celoroční činnost pro FC Mirošov a podpis veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Mirošov
a FC Mirošov
poskytnutí dotace ve výši 120.000 Kč na akce pro ZŠ a MŠ Mirošov, příspěvková organizace a podpis veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi
městem Mirošov a ZŠ a MŠ Mirošov, příspěvková organizace
poskytnutí dotace ve výši 75.000 Kč na celoroční činnost pro SDH Mirošov a podpis veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Mirošov
a SDH Mirošov
poskytnutí účelové dotace Plzeňskému kraji na zajištění dopravní obslužnosti ve výši 125.070 Kč a podpis veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi
městem Mirošov a Plzeňským krajem
aby TJ Sokol Mirošov podal žádost o dotaci „Rozvoj a modernizace víceúčelového sportoviště TJ Sokol Mirošov“ z programu „Rozvoj místních sportovišť
a zázemí – Kabina 2021-2025“ a finanční spoluúčastí města Mirošov, která bude pokryta z dotace poskytnuté z rozpočtu města Mirošov pro TJ Sokol
Mirošov na celoroční činnost
přijetí bezplatného daru od Plzeňského kraje v podobě pozemků p.p.č. 1856/10, 1856/11 a 1856/12 v k.ú. Mirošov

Zastupitelstvo města ukládá:
1.
RM pokračovat v jednání s žadateli ve věci následného odplocení, prodeji či pronájmu pozemku p.p.č. 2081 a části pozemku p.p.č. 2085 v k.ú. Mirošov
2.
starostovi, aby ve spolupráci s ostatními společníky a Mgr. Lukášem Hrabě, advokátem se sídlem sady 5. května 296/36, Vnitřní Město, 301 00 Plzeň,
zapsaným v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod evidenčním číslem 11286, provedl všechny úkony společníka (zakladatele)
nezbytné k založení a vzniku obchodní společnosti ROKYCANSKÁ VODARENSKÁ s.r.o., včetně uzavření společenské smlouvy obchodní společnosti
ve formě notářského zápisu, když starosta je oprávněn k dílčím krokům zmocnit jmenovaného advokáta
Usnesení Rady města Mirošov ze dne 14. března 2022
Rada města schvaluje:
1.
poskytnutí finančního daru pro LTRN Janov ve výši 10.000 Kč a podpis darovací smlouvy
2.
podpis smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod č. VV5385/2/6 mezi městem Mirošov a Vodohospodářskou společností Rokycany, s.r.o.,
Sedláčkova 651, Rokycany
3.
podpis smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod č. VV5385/5/6 mezi městem Mirošov a Vodohospodářskou společností Rokycany, s.r.o.,
Sedláčkova 651, Rokycany
4.
podpis smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod č. VV5385/3/2 mezi městem Mirošov a Vodohospodářskou společností Rokycany, s.r.o.,
Sedláčkova 651, Rokycany
5.
podpis smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod č. VV5385/4/6 mezi městem Mirošov a Vodohospodářskou společností Rokycany, s.r.o.,
Sedláčkova 651, Rokycany
6.
podpis dodatku č. 3 k pojistné smlouvě č. 7721011953 uzavřené mezi městem Mirošov a společností Kooperativa pojišťovna, a.s., Pobřežní 665/21, Praha
7.
zavedení dovážky obědů pro občany města Mirošov
Rada města předkládá zastupitelstvu:
1.
prodej pozemku p.p.č. 1717/3 v k.ú. Mirošov
2.
bezpečnostní situace ve městě Mirošov za rok 2021
Rada města souhlasí:
1.
s použitím znaku města Mirošov na propagačních materiálech týkajících se „Sportovního dne mládeže s TAJV v Mirošov“.
2.
se snížením počtu tisku měsíčníku „Mirošovské střípky“ na 800 ks
Rada města předkládá komisi pro rozvoj města:
1.
jednání o prodloužení stavebního povolení „Rekonstrukce silnice č. II/117…“
Usnesení Rady města Mirošov ze dne 28. března 2022
Rada města schvaluje:
1.
poskytnutí dotace na činnost ve výši 4.000 Kč pro Český kynologický svaz a podpis veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
2.
poskytnutí dotace na činnost ve výši 5.000 Kč pro ZO ČSOP Rokycany a podpis veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
3.
poskytnutí dotace na akce ve výši 1.000 Kč pro Svaz tělesně postižených v ČR z.s. a podpis veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
4.
poskytnutí dotace na činnost ve výši 4.000 Kč pro Český svaz včelařů a podpis veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
5.
poskytnutí dotace na činnost ve výši 1.000 Kč pro SONS a podpis veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
6.
poskytnutí dotace na činnost ve výši 5.000 Kč pro STORGÉ, z.s. a podpis veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
7.
poskytnutí dotace na činnost ve výši 4.000 Kč pro Pobočný spolek ZO AVZO Mirošov a podpis veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
8.
poskytnutí dotace na činnost ve výši 4.000 Kč pro Český rybářský svaz, z.s., a podpis veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
9.
poskytnutí dotace na činnost ve výši 1.000 Kč pro Linku bezpečí, z.s. a podpis veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
Rada města souhlasí:
1.
s tím, aby ZŠ a MŠ Mirošov, příspěvková organizace, přijala finanční dar ve výši 3.500 Kč od pana Michala Dvořáka, Terezie Brzkové 62, Plzeň
Rada města komisi pro rozvoj města:
1.
analýzu odpadového hospodářství
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