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Slovo starosty města
Vážení spoluobčané,
život, který žijeme, nám přináší
radost, štěstí a spokojenost, ale někdy i překážky a nepředpokládané
úskalí. Život je pestrý a musíme ho
takto přijmout. My lidé dokážeme
něco ovlivnit, ale mnohé situace se
dějí, aniž by to mohl někdo předvídat. Přesně toto jsem si říkal v týdnu po slavnostním
otevření požární zbrojnice po provedené přístavbě
a stavebních úpravách, které proběhlo v sobotu 25.
června. Byla to velmi povedená akce, při které jsme
vzdali hold mirošovským hasičům a spolu s nimi jsme
se potěšili z nových i rekonstruovaných prostorů budovy. Zájem byl velký, nálada výborná, jídla i pití
bylo dost pro všechny přítomné. Přišli i ti, kteří budovu při svých brigádách před 40 lety stavěli, za což
jsem byl opravdu rád. Jsem zastáncem toho, že když
se něco povede, tak se to má s pokorou oslavit. Jak je
důležité mít kvalitní zázemí pro zásahovou jednotku
hasičů našeho města, jsme se opět přesvědčili vzápětí
a nečekaně brzy. Na konci pondělního dne 27. června
nám příroda opět ukázala svoji sílu a značné množství
spadlé vody i větrných poryvů zaměstnalo naše hasiče
po celou noc i následující den při více než dvaceti výjezdech. Opět to kluci zvládli. Děkujeme vám!
Druhá část mého příspěvku je osobní a věnovaná
naší knihovnici paní Evě Rothové, která se rozhodla
po dlouhých 37 letech opustit naši knihovnu a odejít
do důchodu. Milá Evo, za všechny, které si těšila svojí
vlídností, milým slovem a znalostmi o knihách, Ti patří obrovské poděkování. Právě Ty jsi byla po dlouhá
léta nositelkou kultury ve městě, pořádala jsi mnohé
výstavy, besedy nebo akce pro děti. Vždy budu vzpomínat na vernisáže výstav obrazů a následné posezení
s těmi, které jsi měla ráda, např. s významným rokycanským malířem Miroslavem Kozlíkem, který nás těšil
mnohými historkami. Všechno však jednou končí, ale
také začíná. Už nebudeš jezdit každé ráno z bydliště ke svým knížkám, o které jsi se tak krásně starala.
Ovšem budeš se zase více starat o své blízké, o svůj
domov i své kamarády. Mnoho mirošovských čtenářů
bude smutných, ale všichni Ti budeme přát odpočinek,
který si zasloužíš, spokojenost a pevné zdraví.
Děkuji Ti!
Vlastimil Sýkora
Mirošovské střípky

Mirošovská jabloň nově připomíná uhynulý
památný topol

Stromy jsou jedním z hlavních prvků formujících naši
krajinu. Ty nejvýznamnější pak požívají zvláštní ochrany po udělení statutu památného stromu. Tři takové rostou i u nás v Mirošově. Dvojice lip u křížku u silnice
na Příkosice byla letos nominována do ankety Strom
roku a další památná lípa roste u kapličky na tvrzišti
u soutoku Skořického a Příkosického potoka. Ještě před
několika lety se Mirošov pyšnil i čtvrtým památným
stromem. Mirošovský topol rostl u zdejší čerpací stanice, ale roku 2005 uhynul.
Od poloviny června na něj upomíná nově vysazená
jabloň. Vysazena byla nedaleko místa, kde původní Mirošovský topol rostl. Ji i tabulku, která význam stromku
vysvětluje, najdete nedaleko nově zrekonstruované čerpací stanice MOL, několik
desítek metrů od místa, kde Mirošovský topol rostl. Výsadbu inicioval spolek Dobroslav a finančně se na ní podílelo i Město Mirošov.
Stromy, a obzvláště ty památné, vnímáme jako něco, co do krajiny našeho domova neodmyslitelně patří. Něco, kolem čeho chodili naši dědové a budou chodit i naši
vnuci, něco neměnného. Když pak takový strom z krajiny zmizí, mělo by se na něj
občas vzpomenout. Právě touto myšlenkou byl celý nápad poháněn. Dlouho jsme
uvažovali nad tím, jaký druh
stromu zvolit, aby zapadl do krajiny, evokoval tradici a historii a
svým vzrůstem ani v budoucnu
neohrožoval provoz na blízké
silnici. Nakonec volba padla na
jabloň staré odrůdy Hetlina. Ta
pochází ze západních Čech a její
historie sahá až do 18. století,
tedy do doby, kdy dala Marie Terezie vysazovat podél cest právě
ovocné stromy.
Starosta města Mirošov pan
Vlastimil Sýkora doplňuje: „Vždy jsme rádi, když podobné nápady přicházejí od
občanů. Jsme rádi za každou připomínku mirošovské historie i za to, že jsme se na
projektu mohli podílet.“
Zajímavost tohoto místa pro turisty potvrzuje i dlouholetá provozovatelka zdejší
čerpací stanice paní Miroslava Forstová: „Občas tu někdo zastavil a ptal se po památném topolu. Mohla jsem mu ukázat jen místo v trávníku. Myslím si proto, že
turisté pátrající po památných stromech tuto upomínku ocení.“
Sluší se poděkovat také společnosti MOL Česká republika, která je vlastníkem
pozemku. Bez jejího svolení bychom Mirošovskou jabloň vysadit nemohli.
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

V Mirošově byla slavnostně otevřena zrekonstruovaná
požární zbrojnice

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
Pokladna, správa místních poplatků,
podatelna, matrika
Lenka Daníčková
tel.: 371 121 480, 725 102 416
fax: 371 121 481
e-mail: pokladna@mirosov.cz
matrika@mirosov.cz
Referentka stavebního úřadu
Marta Kolářová
tel.: 371 121 483, 725 720 037
e-mail: stavebni@mirosov.cz
Referentka stavebního úřadu, správa
majetku a složek životního prostředí
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

První letní sobotu zažil Mirošov velkou slávu. 25. června tu totiž byla slavnostně otevřena zrekonstruovaná a přistavěná požární zbrojnice. Slavilo se tu skoro přesně po 39 letech. V červenci
1983 byla totiž výstavba budovy sloužící mirošovským hasičům dokončena.
Ještě než si návštěvníci mohli prohlédnout její interiér, ochutnat bohaté občerstvení a zatančit
na hudbu v podání Hořovické osmy, celou akci úvodním slovem zahájil starosta Mirošova pan
Vlastimil Sýkora. Poděkoval všem, kdo se na rekonstrukci a přístavbě budovy podíleli a vzpomněl i na ty, kteří před devětatřiceti lety v rámci dobrovolných brigád budovu postavili. Řada
z nich byla mezi hosty i tentokrát.
„Myšlenka rekonstruovat tuto budova přišla v roce 2016. O rok později byla zpracována projektová dokumentace. V roce 2018 byly přistavěny garáže pro nová zásahová vozidla. Rekonstrukce a další přístavba začala vloni v září a byla ukončena kolaudací před několika dny,“ popsal
klíčové události posledních let starosta Sýkora. Vyzdvihl také součinnost zhotovitele a mirošovských hasičů, díky níž nebyla v průběhu rekonstrukce činnost jednotky nijak významně omezena.
Po něm se slova ujal velitel SDH Mirošov pan Michal Liška: „Když se poohlédnu zhruba
o patnáct let nazpět, měli jsme v rámci činnosti naší jednotky asi 11 zásahů ročně. V loňském
roce už jsme byli povoláni k sedmdesáti zásahům. K obvyklým výjezdům k požárům, dopravním
nehodám či padlým stromům přibyly například požadavky na desinfekce budov či transporty
pacientů. Ke všemu přitom potřebujeme nějaké prostředky a techniku, kterou musíme někde
skladovat,“ vysvětlil hlavní důvody, proč byla přístavba budovy požární zbrojnice nutná.
Na závěr oficiální části požehnal požární zbrojnici farář rokycanské farnosti pan Mgr. Marek
Winiarski a starosta Mirošova Vlastimil Sýkora mohl dát pokyn k otevření vrat, aby se přítomní
hosté podívali na výsledek rekonstrukce na vlastní oči.
Celá stavba stála 15 373 000,- Kč. Dotací se podílelo Ministerstvo vnitra ČR, Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR a Plzeňský kraj. Více než devíti miliony korun stavbu financovalo město Mirošov. Nezbývá než popřát mirošovským dobrovolným hasičům, kteří
zachraňují životy i majetek, reprezentují Mirošov na sportovním poli a podílí se i na kulturním
životě ve městě, aby jim budova dobře sloužila.
Mgr. Pavel Žižka
foto: Václav Tůma

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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Jak v Mirošově slavili sv. Prokopa

4. července má svátek svatý Prokop,
podle legendy zemanský syn narozený v Chotouni. Zprvu poustevník,
posléze zakladatel a opat sázavského
kláštera, kde byla provozována slovanská liturgie. Dlouhou dobu trávil
na modlitbách a meditacích v podzemí, kde na něj útočil ďábel, avšak sv.
Prokop jej přemohl a spoutal. Bývá
zpodobňován v opatské mitře a rouchu, s opatskou berlou v ruce, anebo
jako prostý poustevník v mnišské kutně. Velmi často je obraz doplněn poMirošovská hornická kapela
někud zvláštním atributem: spoutaným
ďáblem na řetězu, který se vyděšeně choulí, popř. i řve u jeho nohou. Jedná se o ryze našeho,
českého světce, třebaže podle některých nových odborných hypotéz mohlo jít snad o mnicha
Prokopia bulharského původu. Dodejme, že další a snad ještě známější patronkou horníků je sv.
Barbora, která se k nám však dostala ve středověku s příchodem německých, resp. saských těžařů
a horníků (těžba stříbra v Německém, dnes Havlíčkově Brodu, v Jihlavě).
V dobách, kdy v našem městě fungovaly bohaté doly na černé uhlí, byl svatoprokopský svátek náležitě oslavován. Horníci, úředníci a ostatní důlní personál i jejich rodinní příslušníci se
po ránu shromáždili na Hlavní jámě
(Leopoldina) na dnešní zemědělské
farmě pod Čtrnáctkou. Odtud vyrazil
předlouhý průvod ke kostelu svatého
Jakuba, v čele s praporem Mirošovského kamenouhelného těžařstva, na
němž je žehnající Prokop v opatském
rouchu a s berlou. Tak veliká společnost se samozřejmě do kostela nevešla, a proto uvnitř byli jen úředníci,
předáci, jež doplnili řadoví horníci
ve slavnostních uniformách, kteří podél stěn utvořili stafáž. Ostatní dav
se shromáždil kolem kostela. Při po- Hlavní jáma - Leopoldine
zdvihování zahřměly salvy nastoupených ostrostřelců a domobrany („lantvér“). Tu a tam to některým nevyšlo, rána „ulítla“ a byla z toho řada veselých posměšků. Po mši ještě mirošovská
hornická kapela zahrála císařskou hymnu „Zachovej nám Hospodine“, načež již neorganizovaně,
ale za kapelou, která vyhrávala veselé kousky, se všichni přesunuli na louku před hostincem na
Horách, dnes Na Zastávce. Zde bylo přichystáno pohoštění, hodovalo se a pilo i tančilo hluboko
do noci na účet Těžařstva. Důlní personál dostal za tento vlastně volný den plný průměrný denní
plat za tzv. Panskou šichtu.
Inu, na Prokopa u nás bývávalo veselo. Zdař Bůh!
RNDr. Martin Lang

Město Mirošov pořádá letní turistickou výzvu

(v kolečku vpravo), vyfoťte na nich snímky a pošlete

Každý, kdo zdolá Korunu Mirošovska, se může těšit

Záborčí

U Habru

na malý dárek.

Červenec 2022

Ve Skalách

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, Čt, Pá:
St:		

07:30 – 12:00
10:00 – 16:00

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 – 15:30

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:		

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

Ordinační doba:

je do 31. srpna 2022 na kontaktní e-mail uvedený ve
spodní části tohoto plakátu.

Ordinační doba:

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

Svatý
Vojtěch

Navštivte všechny soutěžní vrcholy v okolí Mirošova

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

Po:
Út:
St:
Čt:
Pá:

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

Zlamnoha
Přecek
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Den s Lesy ČR
Dne 3. června 2022 se vybrané třídy naší základní školy zúčastnily akce Den
s Lesy ČR. Dopolední program se konal v lese Luh u Týniště. Lesní pedagogové
si připravili pro děti množství stanovišť s naukovými, poznávacími i zábavnými
tématy. Žáci řešili různé úkoly, pozorovali ptáky, vycpaná lesní zvířata, vyráběli
výrobky z přírodních materiálů a mnoho dalšího. Lesníci pro ně měli připraveno
bohaté občerstvení, jehož vůně se linula celý lesem. Akce se dětem velice líbila
a aktivně se zapojily do všech připravených činností.
Chtěli bychom touto cestou poděkovat lesníkům za vzorně připravenou akci
a doufáme v další spolupráci.
Mgr. Lenka Hahnová

Výlet na zámek Kozel

Dne 3. června 2022 se vybrané třídy naší základní školy zúčastnily akce Den s Lesy ČR. Dopolední program se konal v lese Luh u Týniště.
Lesní pedagogové si připravili pro děti množství stanovišť s naukovými, poznávacími i zábavnými tématy. Žáci řešili různé úkoly, pozorovali
ptáky, vycpaná lesní zvířata, vyráběli výrobky z přírodních materiálů a mnoho dalšího. Lesníci pro ně měli připraveno bohaté občerstvení,
jehož vůně se linula celý lesem. Akce se dětem velice líbila a aktivně se zapojily do všech připravených činností.
Chtěli bychom touto cestou poděkovat lesníkům za vzorně připravenou akci a doufáme v další spolupráci.
Mgr. Lenka Hahnová

Sportovní jaro svědčilo žákům ZŠ Mirošov

S příchodem teplejšího počasí připravil rokycanský Dům dětí a mládeže tři tradiční soutěže pro
žáky základních škol. Byl to přespolní běh, atletický Pohár rozhlasu a triatlon s názvem Vršíčekman.
Na všechny tyto soutěže jsme vypravili naše mladé sportovce. V pátek 29. 4. proběhl v Husových sadech v Rokycanech přespolní běh propojený s během gymnázia. Soutěžilo se v kategoriích mladších a starších hochů a dívek. Nejlépe si vedla Lenka Hodková, která v mladších dívkách
vystoupala na bronzový stupínek, a hlavně Adam Daníček, který, byť je zatím osmák, nechal za
sebou všechny ostatní soupeře i z devátých tříd a zaslouženě bral zlatou.
Na přespolní běh navázal v rychlém sledu v úterý 2. 5. atletický Pohár rozhlasu. Dokázali
jsme vyslat velmi početnou skupinu sportovců do všech čtyř kategorií. V prvních minutách závodění jsme se seznamovali zejména se sportovištěm, o kterém zatím mirošovské děti mohou
jen snít. I tak po počátečních nezdarech v různých disciplínách začínaly výkony výrazně stoupat
a zejména konečné 3. místo družstva starších žáků, které se opíralo hlavně o čtveřici Daníček,
Císař, Pařízek a Lukáč, je skvělým výsledkem. A to i s ohledem na to, že valnou většinu družstva
tvoří letošní osmáci, a je tak potenciál se pořadím příště ještě posouvat a zabojovat o postup do
krajského kola.
V pátek 17. 6. uzavřel letošní sportovní soutěžení mezi školami triatlon Vršíčekman. Pod taktovkou pana Růžičky z gymnázia se v areálu rokycanského koupaliště a v přilehlém okolí sešlo
slušné množství odvážlivců. Přeci jen absolvovat přímo po sobě plavání, kolo a běh není žádný
med. Je možno startovat ve trojici, kde jeden plave, jeden jede na kole a jeden běží, ale naši dva zástupci se rozhodli startovat každý v celém
triatlonu. Byl to Adam Daníček a Anička Humlová. Adam je všestranný sportovec a skvělý házenkář, který na konci června reprezentoval
celý Plzeňský kraj na olympiádě dětí a mládeže a získal s týmem zlaté medaile. Plavání bylo ovšem trochu nad jeho síly. Snažil se a spoustu
závodníků díky skvělému kolu a zejména běhu stlačil pod sebe. Jeho výkon stačil nakonec na skvělé 6. místo. Hvězdou dne pak byla Anička
Humlová. Žákyně 6. třídy, která se již spoustu let závodně věnuje plavání, všem ukázala, jak se to dělá. Ve vodě všem uplavala a její náskok
byl základem pro to, aby se před ní během celého závodu nedostala žádná ze soupeřek, a to nejen z řad jednotlivců, ale ani žádný holčičí tým.
První místo bylo tak skvělou tečkou za obnoveným soutěžením mezi školami.
Všem, kteří se představili na zmíněných soutěžích, patří velký dík, protože ukázali, že se děti ze ZŠ Mirošov mají čím chlubit. Sportu zdar
a tomu mirošovskému zvláště!
Mgr. Martin Hanzelín
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Slavnostní vyřazení žáků 9. tříd ZŠ Mirošov

V pondělí 27. června proběhlo v krásném prostředí mirošovského zámku
slavnostní vyřazení žáků devátých tříd. Po slavnostním nástupu nás deváťáci ve svém proslovu provedli celou svou školní docházkou. Třídní učitelka Jitka Audesová zavzpomínala na vtipné momenty z distanční výuky,
na úskalí přijímacích zkoušek i na nezapomenutelný výlet do Sedmihorek. Žáci pak obdrželi vysvědčení a drobné dárky. Zároveň byly předány
pamětní listy s oceněním nejlepší žákyně třídy Adéle Šmolíkové a Adéle
Šimončičové. Nejlepším žákem školy se stal Vítek Císař, který opakovaně
reprezentoval školu ve sportovních i předmětových soutěžích. S žáky se
rozloučili i ředitel školy Rostislav Judl a radní města Mirošova Zuzana
Sazimová.
Kateřina Štochlová a Vítek Císař poděkovali za všechny spolužáky třídní učitelce a předali jí nádhernou kytici s velkým překvapením. Květinou
se žáci rozloučili i s ostatními učiteli a asistenty školy. Při odchodu žáky
provázel mohutný potlesk všech přítomných.
Mgr. Jitka Audesová

Z projevu radní města Mirošova Ing. Zuzany Sazimové:
„Za vedení města si já osobně přeji jediné – aby se vám v životě dařilo, abyste získali vědomosti a znalosti na středních,
učňovských či vysokých školách, zkušenosti a praxi nejen v ČR, ale třeba i v zahraničí a potom hlavně, aby se nám, alespoň
někteří z vás, zpátky do Mirošova opět vrátili. Přála bych si, abyste považovali Mirošov nejen za město, kde jste se narodili a
kde jste vychodili základní školu, ale i za svůj domov. Domov, kde budete chtít žít, vychovávat děti a zestárnout. A budete to
vy, kteří naše město povedete, budete ho dále rozvíjet a zvelebovat.“

Výlety za poznáním u Sluníček
Co je doprava nebo integrovaný záchranný systém? Jak vzniká med a odkud
se bere? Jak si hrají děti na celém světě? Tyto i mnoho dalších otázek čekalo
na zodpovězení u dětí ve třídě Sluníčka. A protože je nejlepším rádcem zkušenost, poznání a prožitek, připravili pedagogové pro děti návštěvy a výlety, na
kterých si našly odpovědi na své všetečné otázky.
Záchranáře dětem představila paní D. Mudrová, která dětem ukázala vybavení sanitky a poutavým vyprávěním jim přiblížila práci záchranářů, kteří
nám pomáhají. Děti si vyzkoušely měření tepové frekvence, ošetření zlomené
paže a zafixování dlahou. Prohlédly si zásahový kufr a vyzkoušely si ochranné
přilby.
Za hasiči se děti vydaly vlakem do Příkosic, kde je přivítala paní starostka
T. Suchá a pan M. Sýkora, kteří jim ukázali novou hasičskou zbrojnici, techniku a vybavení. Děti dostaly pohoštění a za milou návštěvu upomínkové předměty obce Příkosice. Pro většinu dětí byla doprava vlakem velkou premiérou,
kterou všichni bravurně zvládli.
Za včelařem děti vyrazily na pěší výlet nedaleko školky. Čekala na ně ukázka úlu a včelařských pomůcek. Vše mohly děti poznávat všemi smysly. Pozorování včel při práci zaujalo všechna sluníčka a některá se chtěla
i k včelstvu přidat. Za dobrou spolupráci se včelařem dostaly děti med, který všichni ochutnali.
Při cestě kolem světa děti poznávaly různé národy a vyzkoušely si hry černoušků, indiánů, ale i asiatů. Třída se vydala na indiánský výlet
vlakem na Janov, kde navštívila místní farmu u vodárny, Děti vystopovaly zvířátka, prozkoumaly terén a nalezly tajný poklad, který byl plný
malovaných kamínků. Děti díky výletům, nalezly odpovědi na své otázky a odnesly si spousty nových zážitků a zkušeností.
Ivana Vasková Dis.
Červenec 2022
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Vyřazení předškoláků z Mateřské školy Mirošov

Ve středu 29. června 2022 jsme se slavnostně rozloučili s předškoláky,
kteří v září nastoupí do první třídy. Děti rodičům zazpívaly písničky,
zarecitovaly básničky a následně byly slavnostně pasovány na prvňáčky. Poté dostaly první aktovku, knihu a upomínkový list. Vyřazení
se zúčastnil ředitel Rostislav Judl, zástupkyně ředitele Monika Honzíková i budoucí třídní učitelky Tereza Kajerová a Monika Cinertová.
Na závěr vyřazení děti složily slib předškoláků. Všem přejeme krásné
prázdniny!
Bc. Kateřina Audesová

Slibujeme na psí uši,
na kočičí svědomí,
že budeme hodní žáci,
nikdy žádní poškoláci.
Učit se pilně budeme,
protože pětky nechceme.

Rybářský kroužek Mirošov

Kroužek funguje od 31. května 2021. Děti se schází v chatce u Farského rybníka každé pondělí od 17:30 do 19:00. Učí se zde rybářským znalostem a rybolovné technice. Momentálně máme celkem 25 členů a 5 vedoucích.
Počátkem jara děti úspěšně složily rybářské zkoušky.
30. dubna se zúčastnily soutěže Zlatá udice v obci Dobřív. Družstva závodila v rybářských znalostech, rybolovné technice a lovu ryb na
plavanou. Po sečtení bodů postoupili do okresního kola čtyři naši členové: Anetka Dvořáková, Míša Bursík, Patrik Pražák a Vašík Šmatlák,
který si odvezl bronzovou medaili.
14. května se konalo okresní kolo Zlaté udice, které se pořádalo také v obci Dobřív. Naši kluci vybojovali krásná umístění, a to 2. místo Míša
Bursík, 4. místo Vašík Šmatlák a 5. místo Patrik Pražák. Prvních šest umístěných postoupilo do krajského kola v Domažlicích.
20. až 22. května proběhlo rybářské soustředění, na které jsme vyjeli do rekreačního střediska Butov na břehu Hracholuské přehrady. Děti
byly ubytované v chatkách. Tam i zpět nás dopravil autobus. Děti si zde vyzkoušely vstávat brzy v ranních hodinách a prožít víkend jako praví
rybáři.
27. až 29. května proběhlo územní kolo Zlaté udice pro západní Čechy. Jako hostitel se ho ujala MO ČRS Domažlice. V pátek se účastníci sjeli do kempu Babylon u Domažlic. V klubovně děti absolvovaly soutěž ve znalostech. Velice atraktivní bývá disciplína „poznávačka“,
kde děti určují 20 ryb, 15 rostlin a 15 živočichů, a to vše živé exempláře. V sobotu jsme přejeli do Domažlic, kde má v lokalitě u rybníka Tři
Vrby sídlo MO Domažlice. Zde bylo zázemí pro stravování a proběhl tu závod v plavané. Závod v rybolovné technice se konal na fotbalovém
travnatém hřišti v obci Luženice. Zajímavou novinkou bylo rozdělení závodu v plavané do dvou dnů, přičemž rybolovná technika se házela
v sobotu odpoledne. V neděli pokračoval závod v plavané druhým kolem. Pro naše kluky to byla velká výzva, kde nasbírali zkušenosti do
dalších závodů. Družstvo Rokycan si odvezlo krásné 5.místo.
Veronika Šmatláková

14. květen Zlatá udice
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14. květen Zlatá udice
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Městská knihovna
Každý měsíc mají čtenáři možnost vybírat si z nových knih. Tento měsíc jsou to například tyto tituly:

Susanna Leonard
Paula Stern		
Barbora Šťastná		
Lucie Šilhová		
Josef Veselka		
Juliane Stadler		
Jaromír Jindra		
Wilbur Smith		
Kristýna Trpková

Marie Curie
Kávová dynastie
Samotářky
Hřích mám pořád v záloze
Špitál
Nebeská koruna
Případ krásné čarodějky
Řeka bohů. Nové království
Vesnice

Janek Kroupa		
Zdeněk Bělonožník
Jack Carr		
David Lagercrantz
Petr Klíma		
Tomáš Kosačík		
Václav Beran		
Helena Štáchová
Walt Disney		

Čistí
Cyklo P
Pravý věřící
Temnota
Zeleninová kuchařka
Nakup a uvař na dva dny
Halali pod Haltravou
To nejlepší z Hurvínka
Strašidelné příběhy

Další nové tituly na knihovnamirosov.webk.cz – 773 278 578 – 371 121 482 – knihovna@mirosov.cz
Od 1. 8. 2022 nastupuje do mirošovské knihovny paní Alena Vlčková z Hrádku. Kontakty na knihovnu zůstávají stejné.
Mění se pouze od 1. 8. 2022 půjčovní doba v knihovně:
PO: 10.00 – 12.00 13.00 – 18.00, ÚT: 10.00 – 12.00 13.00 – 15.30, ST: 10.00 - 12.00 13.00 – 15.30,
ČT: 10.00 – 12.00 13.00 – 15.30, PÁ: zavřeno
ČTENÁŘŮM MĚSTSKÉ KNIHOVNY MIROŠOV
Vážení a milí moji čtenáři, ke dni 31. 8. 2022 končí moje působení
v mirošovské knihovně. Potkávali jsme se dlouhá léta, a proto se s vámi
všemi chci rozloučit a poděkovat za to, že jste knihovně zůstávali věrní.
Věřím, že pro vás bude knihovna i nadále nepostradatelná, a přeji vám
všem hodně radosti z nových knih, pevné zdraví a životní pohodu.
Zároveň bych touto cestou chtěla poděkovat za spolupráci celému
vedení a všem zaměstnancům městského úřadu, základní školy, mateřské školy, také radním a zastupitelům města. Poděkování patří zpětně
i všem těm z let minulých, se kterými jsem spolupracovala. Loučím se
s vámi po 37 letech práce v mirošovské knihovně. Bylo mi ctí.
Eva Rothová

Pronajímáte nemovitost? Ráda Vám pomohu
•
•
•
•
•
•

Nastavení tržní ceny nájemného v daném čase a místě
Zajištění vhodného bonitního nájemce
Prověření vhodného nájemníka v registrech : nebankovní, insolvenční,
exekuční
Zpracování nutné dokumentace pro uzavření nájemního vztahu :
nájemní smlouva, předávací protokol
Předání nemovitosti
Zajištění převodu odběru energií a služeb na nového odběratele
Bc. Milada Stáňová
Certifikovaný realitní makléř
604 242 494
stanova@agbydleni.cz
www.agbydleni.cz
Míru 231
Rokycany

Pro pronajímatele všechny služby zdarma

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

Červenec 2022

7

více informací najdete na www.mirosov.cz

INFORMACE ORGÁNŮ MĚSTA MIROŠOV

Usnesení Rady města Mirošov ze dne 13. června 2022

Rada města schvaluje:
1.
zavedení dovážky obědů pro 2 občany města Mirošov
2.
podpis nájemní smlouvy mezi městem Mirošov a Základní školou a mateřskou školou Mirošov, příspěvková organizace, Školní 74, Mirošov na pronájem
nemovitých věcí
3.
podpis dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo uzavřené mezi městem Mirošov a společností SILBA – Elstav s.r.o., Plzeňská 155, Letkov týkající se akce: „Stavební
úpravy objektu MěÚ Mirošov“
4.
podpis dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo uzavřené mezi městem Mirošov a společností SILBA – Elstav s.r.o., Plzeňská 155, Letkov týkající se akce: „Vnitřní
úpravy objektu MěÚ Mirošov“
5.
podpis dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené mezi městem Mirošov a společností SILBA – Elstav s.r.o., Plzeňská 155, Letkov týkající se akce:
„Rekonstrukce budovy městského úřadu“
6.
podpis smlouvy na servisní služby mezi městem Mirošov a společností Schindler CZ, a.s., Walterovo náměstí 329/3, Praha
7.
podpis smlouvy č. E654-S-1930/2022 o smlouvě budoucí mezi městem Mirošov a společností Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Praha
8.
poskytnutí finanční odměny pro ředitele ZŠ a MŠ Mirošov v navržené výši
9.
podpis smlouvy o zprostředkování prodeje nemovitostí mezi městem Mirošov a společností HARVILLA – REALITY s.r.o., Slovanská alej 24, Plzeň
10.
schvaluje podpis smlouvy o spolupráci mezi městem Mirošov a spolkem U Františka, z.s., Borovno 67, 335 61 Spálené Poříčí
11.
provedení výměny vodovodního řadu u MěÚ společností Vodohospodářská společnost Rokycany, s.r.o. za nabídnutých podmínek
12.
podpis dodatku č. 16 ke Smlouvě o odvozu a zneškodnění KO uzavřené mezi městem Mirošov a společností Marius Pedersen a.s., Průběžná 1940/3, Hradec
Králové
13.
podpis smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení VB a dohody o umístění stavby IV-12-0020160/SOBS VB/02 mezi městem Mirošov a společností ČEZ
Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín
14.
uzavření dohod o provedení práce mezi městem Mirošov a studenty na práce související s úklidem veřejného prostranství a odměnu z těchto dohod ve výši
100 Kč/hodinu
Rada města souhlasí:
1.
s ukončením nájemní smlouvy na pronájem spodního rybníka v Myti k 31.12.2022
2.
s investičními prioritami ZŠ a MŠ Mirošov pro období 2021-2027 z IROP
3.
s bezúplatným převodem majetku ZŠ Mirošov (4 sestavy dílenských stolů) do majetku města Mirošov v zůstatkové hodnotě 27.103,25 Kč
Usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne 06.06.2022
Zastupitelstvo města schvaluje:
1.
závěrečný účet města Mirošov za rok 2021 a souhlasí s celoročním hospodařením města Mirošov za rok 2021 a to bez výhrad
2.
účetní závěrku města Mirošov za rok 2021 a to bez výhrad
Zastupitelstvo města ukládá:
1.
RM připravit podklady pro prodej pozemku p.p.č. 1717/3 v k.ú. Mirošov na příští zasedání ZM
2.
RM připravit podklady k prodeji pozemku p.p.č. 2081 a části pozemku p.p.č. 2085 v k.ú. Mirošov
Zastupitelstvo města stanovuje:
1.
počet členů 15 Zastupitelstva města Mirošov pro volební období 2022-2026
Zastupitelstvo města ověřuje:
1.
ve smyslu § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, že návrh změny č. 4
územního plánu Mirošov není v rozporu s politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací vydanou krajem, s výsledkem řešení rozporů, se
stanovisky dotčených orgánů a se stanoviskem krajského úřadu
Zastupitelstvo města vydává:
1.
ve smyslu ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) stavebního zákona za použití ustanovení § 43 odst. 4 stavebního zákona, v souladu s ustanovením §§ 171 až
174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ustanovení § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických
podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů, formou opatření obecné povahy
změnu č. 4 územního plánu Mirošov
MĚSTO MIROŠOV VÁS ZVE NA

Mirošovské
kulturní
léto

MĚSTO MIROŠOV - SPOLEČENSKÁ KOMISE
VÁS ZVE NA

Konec léta s českou
písničkou
S TEZKA S ÚKOLY PRO DĚTI
26. ČERVENCE, OD 18.00

VEČER S KABARETEM
U SOKOLOVNY

29. ČERVENCE, OD 18.00

JANA PONCAROVÁ
autorské čtení
KNIHOVNA

13. SRPNA, OD 17.00

JAKUB REŠ
písničkář

PIVNICE NA ZASTÁVCE

3. 9. 2022
start od 10 do 13 hodin
od hospůdky U Kozlerů

24. SRPNA, OD 17.00

JOSEF POSPÍŠIL
večer s harmonikou
U SOKOLOVNY

VÍCE NA WWW.MIROSOV.CZ
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