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Slovo starosty města

Lípy u křížku jsou nominovány na strom roku

Vážení spoluobčané,
v tomto vydání „Střípků“ je
zveřejněn článek od kolegyně
Ing. Zuzany Sazimové, který
se týká financování investičních akcí města ve vybraných
odvětvích. Věděl jsem, že ve
spolupráci s účetní města, připravovala a zpracovávala podklady pro zveřejnění a se zájmem jsem očekával výsledek. Jedná se
o součet čísel, který určitý a jasný obrázek hospodaření města zcela jistě ukazuje. Jak to vidím já?
Spravování majetku je jeden z nejdůležitějších
úkolů zvolených představitelů měst a obcí. Obnova, údržba a péče o infrastrukturu a objekty občanského vybavení je viditelnou a také doložitelnou
vizitkou těch, kteří o financování rozhodují. Jedná
se o rozhodování se svěřenými prostředky, při kterém se všeobecně používá výraz „s péčí řádného
hospodáře“.
Z výsledků za posledních dvanáct let je jasně
vidět, že jsme prostředky v daném období vydávali správným způsobem, a to na zásadní vybavenost města – především na budovy školy a školky
a dále pak na komunikace i jiné objekty sloužící
občanům. Také je zřetelné, že město Mirošov bylo
úspěšné při získání finančních prostředků z různých dotačních programů státu či EU. Jsou to
významné částky a dlouhodobě tvrdím, že každá
získaná koruna z jiných než z obecních zdrojů, je
dobrá a má přidanou hodnotu v tom, že přináší i
radost z dobře odvedené práce. Jedná se o práci
týmu lidí z orgánů města, ze zaměstnanců i z externích fyzických či právnických osob. Všem patří veliké poděkování! Nesmíme však ustrnout a
ze zveřejněných podkladů musíme vidět i jakým
směrem připravovat další budoucí investice, které
jsou a budou potřebné. Nesmíme také dopustit, aby
se rozbila kvalitní týmová práce těch, kteří pro Mirošov a pro jeho obyvatele pracují. To však předpokládá spojit znalosti, vědomosti, zkušenosti a
ochotu přijmout zodpovědnost za ostatní. A k tomu
také určitě patří nápady, energie a vize do budoucna. Mirošov funguje a mám z toho radost!
Vlastimil Sýkora

Před dvěma lety si Mirošov připomínal sté padesáté výročí narození svého nejvýznamnějšího rodáka - Jeho Eminence Karla Boromejského kardinála Kašpara. Dvojice lip na
kraji podbrdského městečka je dvojicí svědků, které pamatují dětství malého Karla. Křížek tu postavili a lípy vysadili rolníci Boulové, tedy strýc a teta budoucího církevního
hodnostáře. Ten si prý v jejich řídkém stínu rád hrával. Mirošovanům ale tato dvojice
stromů nepřipomíná jen tuto významnou osobnost, ale i dobu největšího rozkvětu jejich
města. Druhá polovina devatenáctého století totiž byla obdobím, kdy tu vrcholila těžba
kamenného uhlí. Označení černý diamant, jak se zdejší surovině říkalo, hovoří samo za
sebe.
I dnes má tato dvojice stromů obyvatelům Mirošova co říct. Loučí se s nimi, pokud
cestují do sousedních Příkosic, nebo dále směrem na Příbram či Tábor. Naopak při návratu domů právě mezi jejich korunami poprvé prosvitne silueta mirošovského zámku,
pivovarského komína s čápy nebo školy - významných budov pro každého, kdo to má
v Mirošově rád.
Právě těmito slovy jsme jako spolek Dobroslav navrhli zařazení mirošovských Lip
u křížku do ankety Strom roku. Z došlých přihlášek pošle v červnu porota dvanáctku
nejzajímavějších stromů do letního online hlasování. Vítěz získá odborné ošetření
a postoupí do zimního celoevropského kola. Více na www.stromroku.cz.
Mgr. Pavel Žižka
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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

Den naruby aneb DEVÁŤÁCI ZA KATEDROU
Dne 28. března, na Den učitelů, se žáci devátých ročníků stali pedagogy. Tento den stanuli před
svými mladšími spolužáky a vyzkoušeli si, jaké je to být učitelem/učitelkou. Úkol to byl nelehký,
protože je celou dobu bedlivě pozorovali jejich kantoři. Deváťáci se ničeho nezalekli a úkolu se
zhostili na výbornou.
Velice děkujeme za krásné dopoledne.
Mgr. Lenka Hahnová, Mgr. Ivana Szobonyová

Účetní
Markéta Beránková
tel.: 371 121 478, 725 102 417
e-mail: ucetni@mirosov.cz
Opatrovník, mzdová účetní, kultura,
přestupky
Radka Koníčková
tel.: 371 121 485, 773 822 621
e-mail: kultura@mirosov.cz
mzucetni@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, matrika
Lenka Daníčková
tel.: 371 121 480, 725 102 416
e-mail: pokladna@mirosov.cz
matrika@mirosov.cz

Družina se vypravila do mýdlárny
Dne 13. 4. 2022 se uskutečnila exkurze školní družiny do mýdlárny Boemi v Chrustenicích.
Žáci byli seznámeni s výrobou mýdla a šumivých koulí do koupele. Tyto výrobky si mohli sami
vyzkoušet, zhotovit a vzít domů. Na rozloučenou dostali malý dárek. Akce byla podle ohlasu dětí
a rodičů velice zdařilá.
Simona Matějková, Jana Berková

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

Velikonoční projekt

Velikonoce jsou nejvýznamnějšími svátky jara, a proto jsme si dne 12. dubna připravili projekt
se stejným názvem. Tento den jsme si také náramně užili, protože jsme soutěžili a vypracovávali
pracovní listy, které byly věnovány jarní tématice.
Třetí vyučovací hodina patřila tvorbě nejrůznějších dekorací např. masek, velikonočních kraslic a zdobení velikonočního osení.
1. A dokonce vyrazila do přírody, kde hledala čokoládová vajíčka. Všichni svoji odměnu našli
a náramně se přitom bavili.
Mgr. Lenka Hahnová, Mgr. Ivana Szobonyová

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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Za starými řemesly do Mateřské školy
Dva týdny plné polytechnických činností čekaly na děti v MŠ Mirošov. Díky paním učitelkám ve
třídě Sluníčka mohly děti nahlédnout do světa farmáře, truhláře, perníkáře, keramika, ale i pastýře, střihače vlny, pradlen, přadlen a tkalců. Děti se seznamovaly s řemeslem nejen skrze obrázky,
příběhy a hry, ale především praktickými činnostmi, které si samy vyzkoušely.
Farmář děti provedl světem zvířat žijících na statku a seznámil je s jejich mláďátky. Dozvěděly
se, čím jsou jim hospodářská zvířata prospěšná. Farmář naučil děti stloukat máslo, které všichni
i s podmáslím ochutnali. Truhlář naučil děti pracovat s pilkou, kladívkem a smirkovým papírem.
Děti pracovaly se dřevem, opracovávaly ho a zručným zatloukáním hřebíků vyrobily z dřevěných koleček zajíce.
Perníkář dětem ukázal krásu voňavého řemesla, kdy si umíchaly těsto, uválely, vykrájely
a upečené perníky ozdobily. Keramik vedl děti k práci s keramickou hlínou, která je u dětí ve
velké oblibě. Trpělivým vedením vznikla pod rukama dětí malá umělecká díla.
Pastýř, střihač vlny, pradlena, přadlena i tkadlec provedli děti celým procesem tradičního zpracování vlny. Děti ovce ostříhaly, vlnu vypraly, vyčesaly. Z rouna si pak vytvořily plstěná srdíčka.
Na závěr si mohly vyzkoušet tkaní na dřevěném rámu, na kterém vznikl malý koberec.
Svět starých řemesel dětem ukázal krásu práce našich předků a otevřel jim nekončící možnosti
pro rozvoj jejich zručnosti a tvořivosti.
Ivana Vasková DiS.

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
Ordinační doba:

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
Otevírací doba:

Po, Út, Čt, Pá:
St:		

Velikonoce v Mateřské škole Mirošov
Oslavy svátku jara, tedy Velikonoce, se slavily i u nás v mateřské škole. Spolu s dětmi jsme si
prošli velikonočními tradicemi a zvyky. Děti se naučily velikonoční básničku a vyzkoušely si
řehtání (rachtání). Postupně se celý týden seznamovaly s názvy velikonočních dní a vyráběly různé dekorativní předměty, jako velikonoční kuřátka, zajíčky, slepičky a kraslice. Společně si taky
ozdobily perníčky a pochutnaly si na velikonočním beránkovi. Naučily se také plést pomlázku, se
kterou chlapci po třídě chodili koledovat, aby děvčata zůstala po celý další rok zdravá a silná a na
oplátku dostávali chlapci koledu. Velikonoční tradice jsme ukončili probuzením velikonočního
zajíčka. Celý týden děti velice rády spolupracovaly a nenásilnou formou se seznámily s tradicemi, které se vážou k tomuto ročnímu období.
Naděžda Michálková, Bc. Nikol Velíšková

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:

Květen 2022

14:00 – 18:00
po tel. domluvě
14:00 – 18:00
po tel. domluvě
14:00 – 18:00
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Ideální město: Investice v Mirošově za posledních 12 let jdou do stamilionů
Každá obec je vlastníkem a správcem určitého souboru majetku. Obec,
jakožto veřejnoprávní korporace, má při nakládání se svým majetkem
určité zvláštní povinnosti vyplývající právě z jejího postavení jako veřejného subjektu. Proto i zde platí, že hospodaření s majetkem obce
musí být maximálně průhledné, účelné a veřejnosti přístupné. Obec je
povinna pečovat o zachování a rozvoj svého majetku, chránit svůj majetek před neoprávněnými zásahy a uplatňovat včas právo na náhradu
škody. Zadání poměrně přísné. Každý člen zastupitelstva, tedy i člen
rady a starosta, musí při své činnosti jednat s péčí řádného hospodáře.
Základním řídícím nástrojem financování potřeb obce je rozpočet
schválený zastupitelstvem, který se sestavuje na běžný kalendářní rok.
Rozpočet se řídí zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Po skončení kalendářního roku se údaje o hospodaření zpracují do tzv. závěrečného
účtu. Obec je povinna si nechat přezkoumat své hospodaření a zpráva
o výsledku přezkoumání je součástí závěrečného účtu obce. Návrh
rozpočtu i závěrečného účtu musí být zveřejněn na úřední desce a na
webových stránkách obce nejméně po dobu 15 dnů před jeho projednáním v zastupitelstvu. Připomínky mohou občané uplatnit písemně
nebo ústně na jednání zastupitelstva.
Položili jste si někdy otázku, kam vlastně město investuje finanční
prostředky? Kolik prostředků vynakládá město na údržbu svého majetku? Kam investovalo peníze v uplynulých letech? Já ano. A tak jsem
požádala účetní města Mirošov, aby mi připravila přehled financování
základních odvětví od r. 2010 do r. 2021, tj. za období uplynulých 12
let. Dovolte mi, abych se s vámi podělila o tyto údaje. Kam tedy šly
peníze z rozpočtu města a v jaké výši? Vybrali jsme 10 základních
odvětví, které se z rozpočtu města pravidelně financují. Samozřejmě
je v rozpočtu města počítáno i s dalšími náklady jako např. na platy
zaměstnanců, pojistné, ochranné pomůcky, dotace sportovním organizacím a spolkům, dotace na kulturní akce, náklady na provoz knihovny, na zeleň, na energie apod.

Z tabulky v článku níže, kterou připravila účetní města Mirošov vyplývá, že za posledních 12 let vynaložilo město na investice téměř 200
mil. Kč. a získalo téměř 90 mil. Kč na dotacích, z toho cca 75 mil. Kč
v posledních pěti letech. Z této částky 90 mil. Kč se použilo 65,7 mil.
Kč na rekonstrukci ZŠ, přístavbu učebnového pavilonu a na přístavbu
MŠ pro zvýšení kapacity a na zajištění bezbariérového přístupu do
obou budov. Na silnice a chodníky město Mirošov obdrželo dotace
ve výši cca 5 mil. Kč, dále město získalo dotaci 9,250 mil. Kč na
nákup zásahových hasičských vozidel v roce 2018 a na již probíhající rekonstrukci hasičské zbrojnice město obdrželo dotaci 6,350 mil
Kč. Rekonstrukce hasičské zbrojnice probíhající od r. 2021 zatím ještě
není v tabulce zařazena. Částka 2,5 mil. Kč u zdravotního střediska je
dotace na bezbariérový vstup do zdravotního střediska z r. 2021.
Spravedlivé je rovněž zmínit, že každá obec dostává z rozpočtového určení daní příspěvek na školství. Příspěvek na provoz školy se
pohyboval v uplynulých letech od částky 7.000 – 13.400 Kč na žáka.
Naši školu navštěvovalo v letech 2010–2021 cca 200–250 dětí v daném školním roce. Město poskytlo škole a školce za uplynulých 12 let
příspěvek na provoz ve výši 32 mil. Kč.
V tabulce si také můžete všimnout, kolik finančních prostředků vynaložilo město v tomto období na údržbu majetku. Jedná se o částku
téměř 53 mil. Kč. Z toho nejvyšší částky tvoří prostředky na údržbu
chodníků a silnic (17,5 mil. Kč, částka nezahrnuje náklady na zimní
údržbu), na dalším místě se jedná o údržbu vodovodního řadu a kanalizace (16 mil. Kč), na pomyslném třetím místě se umístila ZŠ a MŠ
(cca 7 mil. Kč), dále údržba veřejného osvětlení (4 mil. Kč) a nejmenší
částky byly vynaloženy na údržbu hasičské zbrojnice (3 mil. Kč), bytů
(0,5 mil. Kč) a zdravotního střediska (300 tis. Kč). Stejná částka 300
tis. Kč byla vynaložena v uplynulých 12 letech také na údržbu budovy
radnice.

Přehled financování vybraných odvětví z rozpočtu města za roky 2010-2021 v tis. Kč*
dotace města a činnost
základní a mateřská škola

silnice a chodníky

opravy a údržba
zařazení majetku (dokončená investice)

kanalizace

hasiči

ostatní nebytové objekty
byty
veřejné osvětlení

6 949,00
136 487,00
65 714,00

opravy a údržba (bez zimní)

17 510,00

zařazení majetku (dokončená investice)

21 004,00

opravy a údržba

5 129,00
11 338,00

zařazení majetku (dokončená investice)

1 423,00

opravy a údržba

4 322,00

zařazení majetku (dokončená investice)

3 128,00

opravy a údržba

3 017,00

zařazení majetku (dokončená investice)

22 380,00

přijaté dotace

15 606,00

opravy a údržba
zdravotní středisko

32 358,00

přijaté dotace

přijaté dotace
voda

v tis. Kč

303,00

zařazení majetku (dokončená investice)

8 410,00

přijaté dotace

2 556,00

opravy a údržba

4 295,00

zařazení majetku (dokončená investice)

584,00

opravy a údržba

573,00

zařazení majetku (dokončená investice)
opravy a údržba
zařazení majetku (dokončená investice)

0,00
4 097,00
322,00

CELKEM v letech 2010 - 2021 za údržbu: 52 404,00
CELKEM v letech 2010 - 2021 dokončené investice: 193 738,00
CELKEM v letech 2010 - 2021 přijaté dotace: 89 005,00
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Ano, spousta finančních prostředků města, zejména v posledním období, byla vynaložena na velké investiční akce, mezi které patří především výstavba nového učebnového pavilonu ZŠ, přístavba MŠ nebo
úprava náměstí. Hlavním tahounem každé investice musí být racionální zvážení nutnosti a potřebnosti dané infrastruktury. V letošním
roce město Mirošov dokončuje několik dalších velkých investičních
akcí. Mezi ně patří rekonstrukce budovy radnice, přístavba hasičské
zbrojnice, rekonstrukce zdravotního střediska atd. Výše uvedené investiční akce jsme stihli dle mého názoru za pět minut dvanáct. Vždyť
v současné době zvyšující se ceny všech vstupů (tj. stavební materiály,

energie, pohonné hmoty, stavební práce atd.) ohrožují samotné dokončení probíhajících staveb a kvůli stále rostoucím cenám se zvyšují
náklady na realizaci staveb nových. Problémem se stává vysoká inflace. Navíc získávání nových dotací nepříznivě ovlivňuje současný vývoj ekonomiky našeho státu, především opatření při pandemii Covid
a vojenský konflikt odehrávající se na Ukrajině. Proto si myslím, že
realizovat výše uvedené stavební akce v našem městě, bylo správné
rozhodnutí.
Ing. Zuzana Sazimová

Kolik nás stály odpady v roce 2021

Duben – mirošovský měsíc odpadů

Jedním z hlavních cílů nového zákona o odpadech č. 541/2020 Sb.
je minimalizace vzniku odpadu ukládaného na skládky a vyšší míra
třídění komunálních odpadů. Tyto cíle Česká republika přenesla do
svého zákona ze závazné legislativy EU.
Nový zákon o odpadech pro dosažení uvedených cílů zavádí několik nových nástrojů, a to především takzvanou „míru separace“, což je
zjednodušeně poměr vytříděného a skládkovaného odpadu. Pro obce
je stanoven první milník míry separace 60 % v roce 2025. Dalším nástrojem je „sleva na skládkovacím poplatku“, což ve zkratce znamená,
že obce mohou určité množství odpadu ukládat na skládku za stejnou
cenu jako doposud, ale při překročení zákonem stanovené produkce
skládkovaného odpadu v přepočtu na jednoho občana, budou další
odpad ukládat na skládku za výrazně zvýšenou sazbu. Mnoho změn
a povinností, které nová legislativa přináší, bude mít v následujících
letech přímý dopad na obce a jejich rozpočty, a proto je nutné se touto
problematikou více zabývat.
V roce 2021 celkové výdaje na odpadové hospodářství (obsluha
sběrných nádob a nakládání s odpady) činily 2.672.975 Kč a celkové
příjmy (místní poplatek za odpady od občanů a rekreantů) byly ve výši
1.262.600 Kč.
V roce 2021 tedy město doplácelo na odpadové hospodářství
1.410.375 Kč, což představuje míru doplatku 52,8 %. Průměrná míra
doplatku na odpadové hospodářství v České republice v roce 2020
byla 30,8 %. Město tedy v současné době doplácí výrazně nadprůměrnou částku.
V rámci skladby celkové produkce komunálních odpadů byly největšími položkami směsný komunální odpad (447,894 tun - 41 %),
biologicky rozložitelný odpad (289,586 tun – 27 %) a objemný odpad
(211,495 tun - 20 %). Část směsného komunálního a objemného odpadu je zpracovávaná v Plzeňské teplárenské, část těchto odpadů je
ukládána na skládku. Mezi další hlavní skupiny produkovaných odpadů patřily separované odpady – papír, plast, sklo, kovy, dřevo a oděvy
(124,962 tun - 12 %). Celkově město Mirošov dosáhlo za rok 2021
orientační míry separace 39 %, což zdaleka nedosahuje hodnoty 60 %,
která je pro rok 2025 stanovena zákonem o odpadech.
Ing. Jaroslava Rychlá

I když by měl měsíc začínající aprílem svádět k žertům a vtípkům,
letošním dubnem se v Mirošově
jako červená nit táhlo poněkud
vážnější téma. Vždyť odpady a odpadky mají rádi snad jen archeologové, kteří díky nim přicházejí ke
spoustě zajímavých faktů. I oni se
však raději probírají odpadky historickými a z těch současných jim
do smíchu není.
Začněme však pozitivně. Hned
2. dubna proběhla na řadě míst
v České republice tradiční úklidová akce Ukliďme Česko. I v Mirošově jsme se připojili. U sokolovny byly během celého prvního dubnového víkendu k dispozici pytle na odpad a rukavice a s nimi i plánek
města. To aby bylo jasné, kudy už se dobrovolníci vydali, a kde je tedy
už uklizeno. Pytle s odpadem pak pracovníci města v pondělí svezli do
sběrného dvora. I přes nepřízeň počasí se akce Ukliďme Mirošov zúčastnila více než desítka Mirošovanů. Nasbírala (ne)hezkou hromadu
všelijakého haraburdí. Všem jim patří dík za odvedenou práci i uznání
za to, že jim není stav veřejného prostoru lhostejný. Děkujeme!
Mnohem méně radostné zprávy přinesla analýza odpadového hospodářství, kterou si Město Mirošov nechalo zpracovat. V kostce lze
říci, že do budoucna bude třeba položit a zejména zodpovědět spoustu
otázek spojených s odpady. Je dobře, že město si tuto analýzu nechalo
zpracovat, neboť jen s kvalitními podklady je možné čelit změnám,
které všechny obce, města a s nimi i všechny občany v České republice
i v celé Evropské unii čekají. Zákaz skládkování odpadu v roce 2030
je pouze vrcholkem ledovce. I když odpady rádi uzavíráme do neprůhledných nádob a tváříme se, že neexistují, strkání hlavy do písku se
nevyplatí. Racionální pohled na ně ze strany environmentální i ekonomické bude to, co rozdělí města na vítěze a poražené už v nejbližších
letech. A s obcemi to pocítí ve svých peněženkách při platbě poplatku
za odpady i jejich občané. Je proto naší povinností ptát se komunálních politiků i na tuto problematiku.
I kdyby však mělo město sebelepší plán nakládání s odpady, konečný stav bude vždy záležet na občanech. Je na nás, abychom odpadky lehkovážně nerozhazovali všude kolem, nebo ještě hůř neponičili
hezky připravenou akci pro děti a kusy z ní nepoházeli po okolí. Jen
my sami svým jednáním rozhodneme, jestli si u kontejnerů na tříděný
odpad dáme práci s pořádným vytříděním a uložením, nebo se budou
odpadky válet všude kolem. Jen na nás záleží, jestli si uložení nechtěné posekané trávy domluvíme se sousedem na jeho kompost, nebo ji
odvezeme na kraj lesa, kde změníme distribuci živin a místo sasanek
a jaterníků nás tu budou vítat leda tak kopřivy. O odpadech totiž musíme přestat uvažovat jako o něčem, čeho je třeba se zbavit, ale jako o
zdroji suroviny nebo energie a jako o prvku spoluutvářejícím veřejný
prostor.
Mgr. Pavel Žižka, Ing. Stanislava Skočilová

Květen 2022
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Městská knihovna
Každý měsíc mají čtenáři možnost vybírat si z nových knih. Tento měsíc jsou to například tyto tituly:
Barbara Walterová 		
Cynthia Harrod-Eagles		
Julie Caplin			
Alena Jakoubková		
Jude Deveraux			
Vlastimil Vondruška		
Jaromír Jindra			
Dominik Dán			
Stanislav Češka			
Naďa Horáková			

Úřednice z vigvamu
Tajemství zámku Ashmore
Domek v Irsku
Líný manžel, holé neštěstí
Jak to mělo být
Morový testament
Horoskop pro Valdštejna
Kníže Smrt
Podezřelá smrt
Čas primadon

Jane Harper			
Bernard Minier			
Karin Lednická			
Rosemary Sullivan		
David Attenborough		
Albína Mrázová			
Pavel Kolář			
Eva Čepičková			
Markéta Bolfová		
Rick Riordan			

Ztracený v pustině
Lov
Životice
Kdo zradil Anne Frankovou?
Výpravy do divočiny
Moji Dánové a skoro Dánové
Posilování stresem
Barunka z Borůvkového statku
Kamarádi z naší ulice
Dcera hlubin

Další nové tituly na knihovnamirosov.webk.cz
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

Crazy Cats zabodovaly!
Sobota 9. dubna byla pro holky z taneční skupiny Crazy Cats vedené pod TJ Sokol
Mirošov ve znamení nervozity, štěstí i slz. Dům dětí a mládeže Symfonie v Poděbradech organizoval každoroční amatérskou taneční soutěž, kam jsme naše holky přihlásily. Konkurence byla poměrně značná, o to větší bylo překvapení a nadšení, když
při vyhlašování 3. místa v kategorii Show dance porota ohlásila jméno naší skupiny!
Holky byly šťastné, my byly hrdé a rodiče jakbysmet. V tuto chvíli již pracujeme na
nové sestavě, kterou určitě budete mít možnost na nějaké akci vidět naživo.
Miroslava Křížová, Ing. Stanislava Skočilová

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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Společné pletení pomlázek
V sobotu 16. dubna odpoledne se konalo společné pletení pomlázek, které pořádal spolek Společný Mirošov, z.s. Akce se konala pod kapličkou,
protože foukal poměrně silný vítr a v závětří bylo přece jen lépe. Pletení pomlázek se zúčastnilo několik desítek lidí, kteří měli příležitost si
uplést pomlázky nebo se to naučit. Děti se povozily na konících, zaskákaly přes švihadlo a hledaly velký velikonoční poklad. Pro dospělé byla
akce i příležitostí si spolu popovídat a zasmát se. Některé rodiny pak šly společně projít naučnou stezku pro děti, kterou při této příležitosti
vytvořily šikovné maminky, kterým tímto veřejně děkujeme.
Děkujeme také mistrům pletačům i všem zúčastněným za krásné odpoledne. Úspěšnou akci spolek Společný Mirošov, z.s. příští rok určitě
zopakuje.
Ing. Luboš Zahradník

U sokolovny se znovu pálily čarodějnice
Filipojakubská noc patří čarodějnicím. Stejně jako v dobách keltů se i dnes zapalují ohně. Na nich se pak opékají buřty. Nejdřív ale musejí
dohořet čarodějnice ze sena či slámy. V Mirošově jsme si kvůli proticovidovým opatřením museli v minulém roce tuto akci odpustit. Letošní
poslední dubnové odpoledne ale u sokolovny proběhlo tak, jak mělo.
Od sedmnácti hodin na malé návštěvníky čekalo několik herních stanovišť. Cvrnkaly se kuličky, jezdilo na lyžích, střílelo z luku, skákalo
v pytlích,… Pro většinu z nás letošním prvním opékaným buřtům předcházelo vyhlášení soutěže o nejlepší masku. Jak těžkou práci musela
porota odvést, můžete posoudit na fotografiích u tohoto článku. Na regulérnost přitom dohlížela další ikona tohoto dne – pořádně nazdobená
májka.
Mgr. Pavel Žižka

Dubnová přednáška diváky zavedla od Estonska
Dubnová přednáška se nesla opět v duchu zážitků z cest.
Cestovatel a publicista Jirka Kalát účastníky tentokrát zavedl do různých částí Estonska, které je bohaté na přírodní krásy národních parků, srdečné lidi i místa ke kempování.
Závěr zajímavého vyprávění vyplnila diskuze účastníků a přednášejícího o životní
úrovni v zemi a problémech mezi estonsky a rusky mluvícími částmi obyvatelstva.
V květnu se posluchači mohou těšit na vyprávění o zaniklých obcích Středních Brd.
Ing. Stanislava Skočilová
Květen 2022
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Mirošovští hasiči v uplynulých měsících nezaháleli
Vážení spoluobčané, i v tomto listu vás chceme seznámit s činností
hasičů v Mirošově, a to za prosinec až březen.
9. prosince vyjela naše jednotka na pomoc ZZS Rokycany při transportu pacienta v Mirošově.
13. prosince ráno naše jednotka zasahovala u dopravní nehody mezi
Mešnem a Příkosicemi. Jednalo se o kamion, který uvízl návěsem
v příkopu a hrozilo jeho převrácení. Vozidlo bylo vytaženo za pomoci
vyprošťovacího vozidla asistenční služby.
30. prosince odpoledne vyjela naše jednotka na technickou pomoc,
konkrétně k úklidu vozovky po nehodě. Při našem příjezdu se vozidlo
nacházelo na střeše. Nehoda se obešla bez zranění.
1. ledna 2022, patnáct minut po půlnoci, vyjela naše jednotka
k požár tújí do Dobřívské ulice. Jednalo se o náš první výjezd a první
událost v Plzeňském kraji v roce 2022.
3. ledna ráno vyjela naše jednotka k požáru lesa. Jednalo se nakonec jen o nenahlášené pálení klestu pod rozhlednou na Kotli. Po
domluvě s velitelem zásahu byl výjezd překlasifikován na planý poplach. Na místě zasahovali kromě nás i kolegové z HZS Rokycany
a SDH Nevid.
11. ledna dopoledne byla naše jednotka vyslána na úklid po dopravní nehodě. Nehoda se stala mezi Mirošovem a Dobřívem.
23. ledna proběhlo školení předlékařské první pomoci naší výjezdové jednotky, jelikož jsme zařazení v programu First respondent.
Školení vedla lektorka ze ZZS Rokycany. Témata byla využití AED,
zástava krvácení, bezvědomí atd. Děkujeme tímto lektorce Evě Kubešové za přínosné školení.
26. ledna vyjela naše jednotka k požáru sazí v komínovém tělesu
v Mirošově.
V noci 11. února byla naše jednotka povolána k dopravní nehodě se
zraněním do obce Příkosice. Po vyproštění osoby, byla tato předána
ZZS.
16. února odpoledne vyjela naše jednotka na technickou pomoc do
obce Mešno. Jednalo se o spadlý strom přes dráty elektrického vedení.
Na místo se dostavili také pracovníci společnosti ČEZ a HZS Rokycany.

17. února ráno vyjela naše jednotka
na odstranění padlého stromu přes cestu
k obci Příkosice. Druhou událostí téhož
dne bylo uvolnění komunikace u obce
Hrádek u Rokycan. Vlivem silného větru
došlo k převrácení nákladního automobilu do pole. Při nehodě došlo i k úniku
nafty. Uniklou naftu jsme jímali do sudů.
Řidič nezraněn. Potřetí vyrážíme do terénu, tentokrát ke spadlým stromům mezi
Skořicemi a Trokavcem. Po třetí hodině
odpoledne se znovu rozezněla siréna.
Další popadané stromy. První strom spadl přes železniční trať v obci Mešno. Druhý jsme odstranili cestou
zpět v Holubím koutě.
18. února ve 21:50 zasahovala naše jednotka u spadlého stromu na
Janově. Ve 23:03 vyjela jednotka ke dvěma spadlým stromům mezi
Veselou a Rokycany.
V pondělí 21. února odpoledne vyjela jednotka ke třem vyvráceným stromům přes vozovku mezi obcemi Nevid a Kakejcov.
V úterý 22. února jsme vyjeli k dalšímu stromu v Holubím koutě.
Jednalo se o nebezpečně visící strom, který hrozil pádem na komunikaci.
25. února ráno naše jednotka odklidila strom spadlý přes cestu mezi
Skořicemi a Trokavcem.
26. února naše jednotka vyjela k dopravní nehodě osobního automobilu k obci Pavlovsko. Nehoda se obešla bez zranění.
1. března před třetí hodinou odpoledne byla naše jednotka vyslána
k nahlášenému požáru dopravního prostředku v obci Mešno. Při našem příjezdu vozidlo hořelo v plném rozsahu a oheň se šířil dál po plotě k rodinnému domu a přes cestu k poli. Společně s HZS Rokycany
jsme postupně nasadili tři útočné proudy. Po uhašení jsme dále setrvali
na místě události, řídili dopravu a asistovali při nakládání vraku vozu.
Zpět na základnu jsme se vrátili až před sedmou hodinou večer.
V úterý 8. března krátce po 14. hodině byla naše jednotka povolána
k požáru dopravního prostředku u Domova Harmonie. Na místě jsme
zjistili, že se jedná o požár vozidla v plném rozsahu.
V pondělí 28. března krátce po 16. hodině byla naše jednotka povolána k požáru lesa. Jednalo se o požár hrabanky pod rozhlednou na
Kotli. Zasažena byla plocha o rozměrech 10x10 m.
Martin Dolák

Volejbalová sezóna je minulostí
Je skoro až zázrakem, že při tom všem, co se za poslední dobu událo,
mohu napsat tento článek. Situace s pandemií ve světě ovlivnila i letošní
sezónu bojů pod vysokou sítí. Nakonec ale vše dospělo ke zdárnému
konci a v dubnu se dohrála poslední kola krajských soutěží I. třídy. Muži
zakončili soutěž výjezdem do Klatov. Soupeř s vědomím, že dvě výhry
mu přihrají titul v kraji, nastoupil s podporou diváků a s plným odhodláním. Mirošovští muži jim ale tuto slast nedovolili a v posledním zápase
sezóny si připsali další cenný skalp. Soutěž tak s minimální ztrátou zakončili na 6. místě. Očekávání před sezónou mířila sice výše, ale důležitý
byl hlavně sportovní restart. Junioři si na posledním turnaji v Plzni nakonec nepolepšili v celkovém pořadí. I tak zaznamenal tento výběr mladých sportovních nadějí své soutěžní maximum, kdy v krajském přeboru
junioři přebrali bronzové medaile.
Na závěr této krátké zprávy chci poděkovat všem, kteří se podílejí
na úspěšné reprezentaci Mirošova v tomto náročném sportovním odvětví. Ať už jsou to hráči, trenéři či diváci. Každý přispěl, a tak to dobře
dopadlo! Již vyhlížíme další sezónu, která by mohla být vzhledem k příkladné práci s mládeží rekordní co do přihlášených soutěží a zapojených
sportovců!
Mgr. Martin Hanzelín
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Ve střelbě na terče zvítězil Kozák
Na konci března se na mirošovské sportovní střelnici konala výroční členská schůze klubu. Poté se konala soutěž ve střelbě ze vzduchové pušky
na terče na vzdálenost 10 m. V kategorii mužů dominoval Pavel Kozák z Blovic s 96 body před rokycanským Miroslavem Trykarem s 94 body
a mirošovským Pavlem Maškem s 89 body. Jen o bod méně stačilo blovickému Janu Fialovi na čtvrté místo, pátou pozici obsadil Josef Krblich z Plzně, dále Otto Šaman, Petr Blecha, Antonín Bauer. V kategorii žen první Jitka Mašková před Monikou Zizlerovou, obě z pořádajícího
klubu.
PhDr. Mgr. Monika Zizlerová, Ph.D.

Rozhodl až rozstřel na 17 metrů vzdálený kovový terč
V březnu se na mirošovské sportovní střelnici sešli příznivci střelby ze vzduchovky.
Střílelo se na kovové siluety kachen na desetimetrovou vzdálenost a na kovové siluety
na 17 metrů. Dva účastníci soutěže, Pavel Kozák a Petr Bláha, nastříleli 300 bodů
z 300 možných. To znamená, že ani jednou svým výstřelem neminuli cíl. Po rozstřelu
na sedmnáctimetrové vzdálenosti se vítězem soutěže stal Pavel Kozák z Blovic a druhou pozici obsadil Petr Bláha z domovského klubu. Jen o dvacet bodů méně nastřílel
třetí nejlepší střelec Tomáš Procházka z Nezvěstic. Další pozice obsadili Zdeněk Svoboda, Pavel Mašek, Luboš Rožánek, Antonín Bauer. Za kategorii žen Monika Zizlerová z domovského klubu.
PhDr. Mgr. Monika Zizlerová, Ph.D.

Velikonoční střílení přineslo vítězství Viktoru Houdkovi
8. dubna 2022 se na mirošovské sportovní střelnici konala soutěž ve střelbě ze vzduchové pušky potmě na osvětlené terče na vzdálenost 10 m. V první disciplíně ve střelbě vstoje bez opory s 91 body
ze sta možných zazářil Viktor Houdek, druhý byl s 87 body Pavel Kozák, třetí s 80 body Tomáš Procházka. V kategorii žen si vedla nejlépe Monika Zizlerová se 75 body.
Ve druhé disciplíně vsedě s oporou ve střelbě na šest malých terčů po dvou ranách získali shodných
117 bodů ze 120 možných Viktor Houdek a Pavel Kozák, 110 Monika Zizlerová a 106 Jan Fiala.
V součtu obou disciplín se pak z vítězství mohl radovat Viktor Houdek s 208 body, druhý byl Pavel
Kozák s 204 body (oba z Blovic), třetí se 185 body Monika Zizlerová z pořádajícího klubu, jediná
zástupkyně žen v této soutěži. Čtvrtý se 177 body nejstarší účastník soutěže, Jan Fiala z Blovic, pátý
Tomáš Procházka se 151 body, šestý se 143 body Josef Utěšený z pořádajícího klubu, sedmý Martin
Cvrk, který se teprve nedávno začal zúčastňovat soutěží ve střelbě ze vzduchovky. Zajímá vás střelba
ze vzduchovky? Přijďte tedy na nějakou naši střeleckou soutěž, všechny jsou přístupné veřejnosti.
Potřebujete jen vzduchovku a diabolky...
PhDr. Mgr. Monika Zizlerová, Ph.D.

Nejbližší akce v Mirošově
19. 5. 2022, od 17.00		
27. 5. 2022, od 16.00		
30. 6. 2022, od 17.30		
26. 7. 2022, od 18.00		
29. 7. 2022, od 18.00		

Tomáš Makaj: Zaniklé obce Středních Brd (přednáška)
Dětský den						
Martin Adamovský: Jak se dělá předpověď počasí
Večer s kabaretem					
Autorské čtení s Janou Poncarovou			

Knihovna
U sokolovny
Knihovna
U sokolovny
Knihovna

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

MĚSTO MIROŠOV - SPOLEČENSKÁ KOMISE
POŘÁDÁ CYKLUS PŘEDNÁŠEK

JAK SE DĚLÁ
DĚTSKÝ DEN

27. KVĚTNA 2022
OD 16 HODIN
U SOKOLOVNY

Květen 2022

koně
skákací hrad
spousta dobrot
stanoviště s úkoly
malování na obličej
podle počasí na závěr
řádění v pěně

PŘEDPOVĚĎ POČASÍ
ČTVRTEK, 30. 6. 2022
OD 17.30
MĚSTSKÁ KNIHOVNA MIROŠOV

Přijďte si poslechnout vyprávění
meteorologa
a
televizní
rosničky z TV Prima o tom, jak
předpověď počasí vzniká a jak je
to třeba s letními bouřkami.
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více informací najdete na www.mirosov.cz

INFORMACE ORGÁNŮ MĚSTA MIROŠOV
Usnesení Rady města Mirošov ze dne 11. dubna 2022
Rada města schvaluje:
1.
poskytnutí finančního daru ve výši 500 Kč za fotografování při vítání občánků a podpis darovací smlouvy
2.
podpis smlouvy o údržbě SDZ mezi městem Mirošov a společností PasProRea s.r.o., Holkov 32, Velešín
3.
podpis smlouvy o zprostředkování benefitů mezi městem Mirošov a společností Sodexo Pass Česká republika a.s., Radlická 2, Praha
4.
podpis smlouvy o bezúplatném převodu pozemku č. 1001982207 mezi městem Mirošov a Českou republikou – Státní pozemkový
úřad, Husinecká 1024/11a, Praha
5.
poskytnutí dotace na akci „Hamerník expres 2022“ ve výši 3.000 Kč pro spolek Lokálka Group, Plzeňská 334, Rokycany a podpis
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
6.
poskytnutí dotace ve výši 1.000 Kč pro Hospic svatého Lazara a podpis veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
7.
poskytnutí dotace ve výši 1.000 Kč pro Centrum pro zdravotně postižené PK a podpis veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
Rada města souhlasí:
1.
s ukončením nájemní smlouvy na pronájem reklamní plochy k 30.04.2022
Rada města odkládá:
1.
rozhodnutí o souhlasu s umístěním firmy na adrese Městského úřadu Mirošov
Usnesení Rady města Mirošov ze dne 25. dubna 2022
Rada města schvaluje:
1.
zavedení dovážky obědů pro občana obce Příkosice.
2.
I. rozpočtové opatření města Mirošov na rok 2022
3.
podpis dodatku č. 1 ke SoD uzavřené mezi městem Mirošov a společností SHEETS SERVIS s.r.o., Kollárova 1239/19, Plzeň
4.
podpis dodatku č. 14 ke smlouvě o pronájmu veřejného prostranství mezi městem Mirošov a panem Františkem Třískou, Ševčíkova
539, Prachatice
5.
poskytnutí dotace na akci „Výstava drobného zvířectva“ ve výši 5.000 Kč pro ZO ČSCH Mirošov a podpis veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí dotace
Rada města souhlasí:
1.
s pronájmem sálu sokolovny pro konání vystoupení skupiny Extra Band dne 14.05.2022
Rada města nesouhlasí:
1.
s umístěním firmy na adrese Městského úřadu Mirošov
Rada města předkládá zastupitelstvu:
1.
I. rozpočtové opatření města Mirošov na rok 2022

Výsledky rozboru vody z mirošovských potoků jsou k dispozici
Zveřejňujeme výsledek vzorku vody odebraného Odborem životního prostředí v Rokycanech dne 2. 2. 2022 na soutoku Skořického a Příkosického potoka na základě požadavku členů spolku Společný Mirošov, z.s.
Dle ukazatelů CHSK(Cr) a BSK5 spadá uvedený vzorek do III. třídy - znečištěná voda. To dle výše uvedené normy znamená: „Kvalita povrchové vody, která byla ovlivněna lidskou činností tak, že ukazatele kvality vody dosahují hodnot, u kterých je předpoklad, že nemusí vytvořit
podmínky pro existenci bohatého, vyváženého a udržitelného ekosystému.‘‘ - Tzn. „Znečištění může znamenat počínající riziko možných
chronických účinků na vodní organismy a potenciální zdravotní riziko pro člověka.“
Kompletní znění sdělení si můžete prohlédnout na Facebooku ve skupině SPOLEČNÝ MIROŠOV, z.s.
Lenka Babková a Olga Petrásková

Mirošovské střípky 5/2022. Vydává město Mirošov nákladem 800 ks. Vydání do tiráže 11. den v měsíci.Vychází 1x za měsíc. Redakce: Městský úřad
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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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