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Slovo starosty města

Vážení spoluobčané,
přiblížil se konec volebního období 2018 –
2022 a v září nás čekají komunální volby do
zastupitelstva města. Myslím, že jako starosta
města mám nejenom právo, ale i povinnost zhodnotit toto období. Pokud bych toto období hodnotil jen jedním slovem, tak to bylo období úspěšné.
A proč? Vždyť za čtyři roky se nám podařilo získat dotace bezmála za 100 milionů Kč. Díky tomu
jsme mohli realizovat nebývalé množství investičních akcí. Všechny
realizované akce a stavby vylepšily prostředí města nejen vzhledově,
ale hlavně provozně. V Mirošově jsme dále zlepšili informovanost
obyvatel pomocí webových stránek, Facebooku i tištěného měsíčníku, který nyní obdrží každá domácnost. V Mirošově se také konalo
několik tradičních kulturních či společenských akcí, kdy jsme navíc
přečkali těžké období koronavirových opatření. Pokud někdo nyní
namítne, že není vše sluncem zalité, tak to potvrdím. Vše se nepodařilo a my víme co. Osobně mi nejvíce vadí komunikace mezi občany
i zastupiteli. Závist a hloupost někdy získají na síle, a pak se musí
vynaložit mnoho úsilí a času, aby se pomluva či lež vysvětlila.
Město Mirošov vás zve na hudební vystoupení

JOSEF POSPÍŠIL
24. 8. 2022, OD 17 HODIN
U MIROŠOVSKÉ SOKOLOVNY
Mirošovské střípky

Víte, že mi to vadí, ale také vím, jak to napravit. Každodenní prací
ve prospěch všech občanů města. A je jedno, zda bydlí v centru nebo na
okrajích. Prací, která je podložená znalostmi a zkušenostmi. Prací, která mnohdy není vidět, ale musí se provést, aby pak byl vidět výsledek.
Od loňského roku jsem přemýšlel, zda se mám ucházet o funkci
zastupitele, popř. starosty města i v nadcházejícím volebním období
2022 – 2026. Rozhodl jsem se, že budu ve spolupráci s kolegyněmi
a kolegy ze sdružení NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI MIROŠOV usilovat
o Vaše hlasy a podporu. Důvodem je jednak podpora spoluobčanů, kteří vnímají, že se v Mirošově mnoho věcí realizovalo a dále pak kvalitní
tým lidí z tohoto sdružení, kteří pro občany města pracují s jasným
výsledkem a jsou připraveni pracovat nadále. Již delší dobu řídíme
město a dokazujeme, že to umíme. Žijeme mezi Vámi, ale nejsme zájmové sdružení zastupující jen určitou skupinu mirošovských občanů.
Chceme Mirošov měnit k lepšímu, máme program i dlouhodobou vizi.
Pokud nás podpoříte, tak budete vědět, komu dáváte hlas.
Věříme Vám a Vy věřte nám. Děkujeme!
Vlastimil Sýkora

Jste informováni o kulturních akcích v Mirošově?
Kultura a kulturní vyžití ke spokojenému životu patří. Velká města
logicky v tomto ohledu nabízejí širší možnosti, ale i malé město, jakým
je například Mirošov, má nabízet a nabízí svým občanům tento typ
zábavy. Rada města i její Společenská komise, jejímž prostřednictvím
město kulturní akce pořádá, by rády od vás – občanů získaly informaci
o tom, jak dobře se cítíte informováni o kultuře v našem městě a jaké
akce byste tu v budoucnu uvítali.
S tímto cílem byla vytvořena anketa v aplikaci Munipolis (dříve
Mobilní rozhlas), která byla spuštěna k 1. červnu 2022. Odpovědět na
několik jednoduchých otázek můžete až do 1. září. Vyplnění nezabere
ani pět minut. Anketu najdete přímo v aplikaci Munipolis. Pokud ji ve
svém chytrém telefonu dosud nemáte, můžete si ji zdarma stáhnout
z Google Play nebo z App Store. Bližší informace, jak na to, najdete na
webu munipolis.cz, na webových stránkách našeho města mirosov.cz
nebo v předchozích vydáních Mirošovských střípků.
Nechcete-li si do mobilu stahovat další aplikaci, můžete anketu vyplnit i přímo na webu pod odkazem https://www.munipolis.cz/app/
anketa/anketa-mirosov-kultura. Nemusíte jej z tohoto článku složitě
opisovat. Přímý odkaz najdete na webových stránkách města nebo na
stránce Město Mirošov na Facebooku. Pro odpovědi zde bude ale třeba několika jednoduchými kroky autorizovat váš mobilní telefon. Tím
chceme zamezit vícenásobnému vyplňování ankety jednou osobou.
Děkujeme za vás čas a chuť odpověďmi zlepšit kulturní vyžití
v Mirošově.
Mgr. Pavel Žižka
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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
Matrika, správa místních poplatků
Lenka Daníčková
tel.: 371 121 480, 725 102 416
fax: 371 121 481
e-mail: matrika@mirosov.cz
Pokladna, podatelna
Jana Vildová
tel.: 371 121 479, 724 709 339
e-mail: pokladna@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
Alena Vlčková
tel.: 371 121 482, 773 278 578
e-mail: knihovna@mirosov.cz
Pečovatelka
Stanislava Komancová, tel.: 724 709 375
Domovník
Zbyněk Moulis, tel.: 602 683 568
Jan Tolvaj, tel.: 725 751 844
Anton Radačovský, tel.: 724 709 323
Provozní hodiny MěÚ Mirošov
Pondělí:		
07:00 – 17:00
Úterý: 		
07:00 – 15:00
Středa: 		
07:00 – 17:00
Čtvrtek: 		
07.00 – 14:30
Pátek: 		
07:00 – 14:00
Úřední hodiny MěÚ Mirošov
Pondělí: 		
07:00 – 17:00
Středa: 		
07:00 – 17:00
Pátek: 		
07:00 – 14:00
Úterý a čtvrtek v provozních hodinách pouze
v nezbytných, resp. neodkladných případech
a po tel. objednání.
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Ideální město – Část 8:
Jak (ne)funguje systém odpadového hospodářství v Mirošově
V prosinci 2020 jsem ve Střípcích publikovala článek týkající se nového zákona o odpadech.
Konstatovala jsem v něm, že je připravována nová legislativa týkající se odpadů, která bude klást
nové požadavky na obce. V uplynulém období jsme se ve vedení města, společně s Komisí pro
rozvoj města, snažili posoudit současný stav odpadového hospodářství a možnosti jeho adaptace
na podmínky nové legislativy. Zároveň se snažíme najít nová opatření, jak předcházet vzniku odpadů a jak výrazně omezit množství směsného komunálního odpadu, který je ukládán na skládku.
Pro obce tento fakt znamená nové povinnosti a navýšení výdajů na odpadové hospodářství v budoucnu. Je třeba se tedy na nové změny adaptovat tak, aby byl dopad do obecního rozpočtu i na
občany co nejmírnější. Od té doby, co článek vyšel, se událo několik věcí v oblasti odpadového
hospodářství v Mirošově, se kterými bych vás ráda seznámila:
1. Zpráva k odpadovému hospodářství zpracovaná Komisí pro rozvoj města (dále KPRM)
Členové KPRM navrhli ve své zprávě z března 2020, určené k projednání Radou města, provedení vstupní (počáteční) analýzy odpadového hospodářství v obci tj. prověřit například množství
vznikajících odpadů, finanční náklady na svoz a likvidaci odpadů, smlouvy se svozovými firmami atd. Mezi hlavní cíle z pohledu KPRM patří dlouhodobé snižování produkce komunálního
odpadu a motivace občanů k třídění. K tomu je samozřejmě nutné vytvořit občanům odpovídající
podmínky tj. optimalizovat počet sběrných nádob a kontejnerů na tříděný odpad a zlepšit vzhled
míst pro sběr tříděného odpadu na veřejných prostranstvích. Zkušenosti totiž jednoznačně ukazují, že pokud je okolí kontejnerů upravené, zvedne se počet lidí, kteří se chovají slušně a snaží se
udržet pořádek. Oplocená kontejnerová stání také brání úletu odpadků do okolí. Pozitivní vliv se
dá potom i vypozorovat na množství vytříděného odpadu. Stav kontrolovaných kontejnerů nebyl
shledán dobrým, až na drobné výjimky byla většina nádob již za hranou použitelnosti, proto byla
doporučena jejich výměna za kontejnery nové. Pokud se týkalo umístění kontejnerů bylo rovněž
Komisí navrženo několik doporučení:
•
•
•

Navýšení kontejnerových míst o min. 2 sběrná místa (existují zde „hluché oblasti“).
Navýšení počtu kontejnerů , zejména o plasty a papír, neboť zejména plast je zásadní 		
složkou našich odpadů (min. 10-15 kontejnerů).
Díky umístění kontejnerů při hlavní silnici (např. Dobřívská, Skořická) jsou kontejnery
často plněny projíždějícími, je nutné kontejnery přesunout na vhodnější pozemek, aby
nebyly „na očích“.

2. Zvýšení poplatku za odpady
Zastupitelstvo města rozhodlo na svém zasedání dne 20. 12. 2021 usnesením č. 159/2021
o zvýšení poplatku za využívání systému odpadového hospodářství ze 600 Kč na 700 Kč.
Zvýšení začalo platit od 1. 1. 2022. Poplatky za skládkování se totiž začaly výrazně zvyšovat
a v roce 2030 mají dosáhnout až čtyřnásobku současné výše. Je tedy bezpodmínečně nutné zlepšit nakládání s odpady a zavést konkrétní kroky, které již předcházejí vzniku komunálních odpadů a zvyšovat míru třídění. Je ale třeba si upřímně přiznat nepříjemnou skutečnost, že obce
i občané budou platit za odpady v budoucnu pravděpodobně vyšší poplatky, než je tomu doposud. Na výši platby bude mít vliv skutečnost, kolik komunálního odpadu ve městě vyprodukujeme a kolik ho dokážeme správně vytřídit.
3. Analýza odpadového hospodářství města Mirošova
Rada města na svém jednání 4. 10. 2021 schválila zpracování vstupní analýzy odpadového
hospodářství v Mirošově od společnosti ARCH Consulting s.r.o. včetně předložení návrhových
opatření k optimalizaci stavu nakládání s odpady. Šedesátistránková analýza byla Radě města
předložena na konci měsíce března 2022. Bylo zjištěno, že podíl tříděného odpadu je v Mirošově
34 % , čímž zatím nesplňujeme požadavek 60 %, kterého bychom měli dosáhnout v roce 2025.
Odpad není vážen a vykazované produkce odpadů mohou tak být odlišné od skutečné produkce.
Firma, která analýzu zpracovala, upozornila na skutečnost, že město dotuje svoz odpadu svým
občanům ve výši 55 % z celkových nákladů. Což je samozřejmě výhodné pro občany, ale obecně
doporučená míra je přitom přispívat cca 25 %. Městu bylo dále v analýze doporučeno zamezit
možné zneužívání systému neoprávněnými osobami a snižovat produkci směsného komunálního
odpadu tak, abychom v r. 2025 dosáhli požadované míry separace 60 %. Dále bylo konstatováno,
že do systému odpadového hospodářství nejsou zapojeny žádné podnikatelské subjekty a deklarováno, že ve městě je vzhledem k 253 aktivním podnikatelům potenciál pro jejich zapojení.
Kladně bylo hodnoceno využívání sběrného dvora, kde je možné odevzdávat vybrané druhy
odpadu, včetně nebezpečných. A rovněž, že ve městě je zajištěn svoz bioodpadu, zpětný odběr
elektrozařízení, sběr oděvů v režimu charita a sběr jedlých tuků a olejů umístěním nádoby ve
sběrném dvoře.
Mirošovské střípky

více informací najdete na www.mirosov.cz

4. Komise pro rozvoj města na svém jednání 1. 6. 2022 projednala závěry analýzy
Z předložené analýzy vyplývá povinnost obce adaptovat se urychleně na oblast odpadového
hospodářství vzhledem k nové legislativě. Cílem je vytřídit co největší možné množství z komunálních odpadů a minimalizovat množství odpadů skládkovaných. Komise konstatovala, že
analýza potvrdila nedostatečnou sběrnou síť pro tříděný odpad, zejména pro plasty a papír. Na
1 sběrné místo by mělo připadat 150 obyvatel, Mirošov má cca 2 270 obyvatel a podle těchto propočtů by měl mít cca 15 sběrných míst, ve skutečnosti jich má 10. Samo město nemá vzhledem
k tomu, že je součástí zájmového sdružení měst a obcí Polygon (sběr a zneškodňování odpadů
je zajišťován jeho prostřednictvím), široké možnosti jak ovlivnit odpadové hospodářství v obci.
Trvá také bod zvážit vhodnost současných sběrných míst či jejich přesun na vhodnější stanoviště,
zejména stání u hlavní silnice, kde ukládají odpad „cizí lidé“ z projíždějících vozidel. Podnikatelské subjekty nejsou oprávněny ukládat odpad do nádob či na další místa, která jsou určena obcí
pro občany. Podnikatelé musí uzavřít smlouvu s městem nebo si zařídit likvidaci a svoz odpadu
samostatně. Do systému není v současnosti zapojen žádný podnikatelský subjekt. Město se tak
nezapojením podnikatelských subjektů připravuje o možné příjmy a hrozí zneužívání sběrných
míst podnikateli. Komise připravila návrhy dokumentů pro možné zapojení podnikatelských subjektů do systému odpadového hospodářství. Dlouho jsme také diskutovali možnost svozu tříděného odpadu tzv. door to door, tj. stav, kdy je minimalizován počet sběrných míst v obci a naopak
třídí již obyvatelé přímo doma do svých vlastních barevných popelnic nebo pytlů. Tato záležitost
by zahrnovala žádosti o dotace, výběrové řízení, dodání barevných nádob a jejich zaevidování do
domácností a naplánování termínu svozů. Zaznívají ale názory, že si někteří z nás nechtějí dělat
nepořádek doma a nechtějí v domácnostech skladovat odpadky do doby, než budou tyto odvezeny. Naopak, že tedy upřednostňují sběrná místa v obci, kam je uloží.
Názorů a možností je samozřejmě více a je třeba vyhodnotit nákladovost jednotlivých systémů. Jedno je ale jisté, když budeme všichni více třídit, budeme mít méně odpadků v černých
popelnicích a budeme je moci vyvážet třeba jednou za 14 dní, a tím se sníží i náklady na vyvážení
a skládkování směsného komunálního odpadu. Podle mého osobního názoru je vytvoření nebo
rozšíření kvalitní infrastruktury pro snadné oddělené shromažďování odpadů prvním a okamžitým rozhodujícím faktorem úspěchu tj. krátká donášková vzdálenost a trvalý volný prostor
v kontejnerech a nádobách na odpady. Druhým rozhodujícím faktorem je potom zapojení
obyvatel a trpělivá práce s veřejností o správném nakládání s odpady a případné zlepšení
vzhledu sběrných míst. Nejlepší odpad je přece ten, který vůbec nevznikne!
Nakládání s komunálním odpadem je plně v kompetenci obcí, které také za svá rozhodnutí nesou před občany plnou zodpovědnost. Odpadové hospodářství plnící požadavky nové legislativy
musí být jednou z hlavních priorit nového vedení města, které vzejde z podzimních komunálních
voleb. Chtějte proto po kandidátech do zastupitelstva vědět, jak hodlají problematiku odpadů
v Mirošově v nejbližší době řešit a jak jsou připraveni na změny v této oblasti, které nás v budoucnu čekají. Výsledek jejich práce ovlivní nejen vzhled města, ale dotkne se také vašich peněženek. Děkujeme, že třídíte!
Ing. Zuzana Sazimová

Projekty na webu města
Jak jsem vás informovala v jednom z minulých vydání Mirošovských střípků, na webových
stránkách města www.mirosov.cz najdete informace o projektech v Mirošově. Tato část webu
v uplynulých týdnech doznala několika změn:
HOTOVO!
V sekci „Projekty na webu města“ byly přesunuty projekty „stavební úpravy hasičské zbrojnice“
a „stavební úpravy zdravotního střediska“ z projektů připravovaných do sekce realizované.
V PŘÍPRAVĚ!
Naopak sekce připravovaných projektů byla doplněna o projekt: rekonstrukce mostu přes Skořický potok v ulici Janovská. Předmětem stavby je celková rekonstrukce mostu přes Skořický
potok v této ulici na Zastávce. Z důvodu stáří mostu a jeho stavu je navržena rekonstrukce mostu
s novým mostním objektem a s jednostranným chodníkem, Nosnou konstrukci mostu budou tvořit prefabrikované železobetonové nosníky uložené na železobetonových opěrách. Přesný termín
realizace zahájení stavby není zatím známý. Přesto se již můžete s projektem blíže seznámit na
webových stránkách našeho města.
Ing. Zuzana Sazimová
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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, 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
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
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Městská knihovna

Každý měsíc mají čtenáři možnost vybírat si z nových knih. Tento měsíc jsou to například tyto tituly:

Tučková Kateřina		
Prettin Anne			
Blake Audrey			
Kotková Šárka			
Harasimová Markéta 		
Jakoubková Alena		
Mlynářová Marcela		
Grmolec Zdeněk		
Penny Louise			
Klíma Josef 			
Wake Jules			
Vondruška Vlastimil		
Pekárková Iva			

Bílá voda
Příliv a odliv
V jeho stínu
Šarlota T.
Volným pádem
Maminka vaří líp, miláčku
Zodpovědně lehkomyslná
Pod císařským orlem
Království slepých
Hřebec a kráska
S láskou z Říma
Ďáblova čísla
S orlem na zádech

Lapena Shari			
Child Lee			
Mayne Andrew			
Adler Olsen Jussi		
Dán Dominik			
Galbraith Robert		
Brodská Tereza			
Fousek Josef 			
Mazný Petr			
Cameron Bruce			
Peroutková Iva			
Vašíček Arnošt			
Kadlec Vláďa			

Nepříliš šťastná rodina
Lepší být mrtvý
Černý korál
Chlorid sodný
Kočičí stopa
Neklidná krev
Moje máma Jana Brejchová
Slečna ze zámku Kozel
Západní Čechy
Příběh Maxe
Dobrodružky
Zajatci ďáblova chřtánu
Vodopád

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. 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

NEJBLIŽŠÍ AKCE

PNEUSERVIS

24. srpna, 17.00		

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

3. září, 10.00 – 13.00
17. září8 			
4. října8 			
8. listopadu, 18.00

Josef Pospíšil: Večer s harmonikou
u sokolovny
Konec léta s českou písničkou
U Kozlerů
Den se Sokolem (areál sokolovny)
David Hainall, přednáška o cestování
knihovna
Martin Lang: Mirošov před 700 miliony let
knihovna

ODHADY NEMOVITOSTÍ – tržní i k dědictví
Zvažujete prodej nemovitosti a chcete znát její tržní cenu?
Poohlížíte se po vlastním rodinném bydlení nebo se z vás stal dědic
nemovitosti?

Tržní odhad do několika minut.
Odhad k dědictví do čtyř dnů.
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Bc. Milada Stáňová
Certifikovaný realitní makléř
604 242 494
stanova@agbydleni.cz
www.agbydleni.cz
Míru 231
Rokycany
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Mapování invazní křídlatky v Mirošově

I když se to zdá k nevíře, ne každá rostlina a ne každá zeleň je v přírodě žádoucí. Sem tam se člověku povede zavléct nové druhy na jimi dříve
neosídlená území. Některé z nich se začínají lavinovitě šířit, konkurovat
druhům původním, či je dokonce ohrožovat. Takovým pak biologové říkají
druhy invazní. Známý je bolševník velkolepý, v Mirošově se v posledních
letech stále častěji setkáváme s křídlatkou.
Křídlatka japonská, křídlatka sachalinská i jejich kříženec křídlatka česká jsou byliny dorůstající výšky menších stromů. I nebotanik je snadno
pozná podle vzrůstu, vzhledu listů, stonků a květů. A jejich výskyt poznají
i druhy v okolí. Křídlatky totiž tvoří velmi hustý a takřka neprostupný porost, který neumožňuje růst dalších rostlin a není příznivým prostředím ani
pro většinu živočichů. Tento porost se přitom rok od roku zvětšuje a časem
tak může pokrýt a významně znehodnotit celý pozemek.
Likvidace křídlatek je obvykle záležitostí majitelů a správců pozemků,
kde rostou. Situaci jim komplikuje obrovská regenerační schopnost křídlatek. Pokosená křídlatka brzy znovu obráží a zakořenit a znovu růst dokáží
i jejich posekané stonky. Jako jediné řešení se tak jeví pravidelné kosení a následné důsledné zničení pokosených rostlin a použití herbicidu
na strniště.
Většina majitelů neví, že na jejich pozemcích rostou rostliny, které snadno zamoří celé okolí, lavinovitě se šíří a že podle platné legislativy
jsou povinni tomuto šíření zabránit. Proto jsme rádi, že se našemu spolku Dobroslav podařilo navázat spolupráci s městem Mirošov za účelem mapování křídlatek v Mirošově. Prosíme veřejnost, aby v případě nálezu křídlatky v katastru Mirošova nálezce křídlatku vyfotil a spolu
s uvedením konkrétní lokality snímek zaslal administrátorovi projektu na e-mail pavel.zizka@email.cz. Postupně tak vzniká mapa výskytu
křídlatek v Mirošově. Ta je spolu s dalšími informacemi dostupná na webu spolku Dobroslav www.spolekdobroslav.cz. My budeme následně
ve spolupráci s městem informovat vlastníky pozemků o výskytu křídlatek a o způsobu jejich likvidace. I pro likvidaci nabídne město Mirošov
vlastníkům součinnost.
Mgr. Pavel Žižka

Mirošovské kulturní léto v plném proudu

Právě v těchto dnech vrcholí první ročník festivalu Mirošovské kulturní léto.
Ten odstartoval v úterý 26. července, kdy v areálu mirošovské sokolovny vystoupilo Poetické divadlo z Plzně s kabaretním programem. Třicítka diváků se
bavila vtipy, forbínami, humornými scénkami i hudbou.
Na další akci se nemuselo dlouho čekat. Zajímavé ukázky ze svých knih
přijela v pátek 29. července do knihovny přečíst paní Jana Poncarová. Autorka pohovořila o svých dílech a necelé dvě desítky posluchačů zavedla do děje
svých románů inspirovaných skutečnými osobnostmi. Řada z nich se odehrává
i v okolí Mirošova. Živá diskuse na závěr jen podtrhla povedenou akci.
V době, kdy si čtete toto vydání Mirošovských střípků, za sebou již máme
vystoupení písničkáře Jakuba Reše. Naopak v době, kdy tento článek píši, je
totiž naplánováno na 13. srpna od 17 hodin do pivnice Na Zastávce.
Mirošovské kulturní léto zakončí Večer s harmonikou. Akordeon
i své hlasivky totiž 24. srpna od 17 hodin u mirošovské sokolovny protáhne Josef Pospíšil. Hudebník známý z televize i z rozhlasu se jistě postará
o parádní tečku za prvním ročníkem našeho letního festivalu.
Mgr. Pavel Žižka
placená inzerce

Pro Mirošov jsme získali více než

90 milionů korun!
Nechte nás získat další.
KONTINUITA

MĚSTO PRO VŠECHNY

OCHRANA PŘÍRODNÍHO
A KULTURNÍHO DĚDICTVÍ

ZDRAVÉ HOSPODAŘENÍ

www.nezavisli-mirosov.cz
Srpen 2022
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MĚSTO MIROŠOV - SPOLEČENSKÁ KOMISE
VÁS ZVE NA

Konec léta s českou
písničkou
S TEZKA S ÚKOLY PRO DĚTI

3. 9. 2022
start od 10 do 13 hodin

od lávky u Cihelského rybníka

TJ SOKOL MIROŠOV VE SPOLUPRÁCI SE
SPOLEČENSKOU KOMISÍ MĚSTA MIROŠOV
VÁS ZVOU NA

DEN SE
SOKOLEM

V sobotu
17. 9. 2022 od 14:00
v areálu sokolovny

- OSLAVA 190 LET NAROZENÍ M. TYRŠE
- OSLAVA 160 LET ZALOŽENÍ SOKOLA V ČR
- OSLAVA 100 LET SOKOLOVNY MIROŠOV
- PREZENTACE ODDÍLŮ TJ SOKOL MIROŠOV
- PŘEDNÁŠKA M. LANGA NA TÉMA NÁRODNÍ
OBROZENÍ A SOKOLSKÉ HNUTÍ V MIROŠOVĚ

Požáry i padlé stromy znovu zaměstnávaly naše hasiče

•
•

Vážení spoluobčané, i v tomto listu vás chceme seznámit s činností hasičů v Mirošově, a to
tentokrát za duben až červenec:
• 21. 4. došlo v obci Lipnice k požáru popelářského vozu.
• 23. 4. vyjela naše jednotka k požáru altánu do obce Veselá.
• 20. 5. jsme odstranili padlé stromy v Holubím koutě.
• 21. 5. vyjela naše jednotka k požáru lesa k obci Dobřív.
• 24. 5. jsme vyjeli odstranit nakloněný strom do chatové oblasti v Mirošově.
• 31. 5. jsme vyjeli nad janovskou léčebnu, kde lidskou nedbalostí došlo k požáru pařezu.
• 20. 6. naše jednotka odstranila padlý strom přes cestu mezi Trokavcem a Skořicemi.
• 25. 6. jsme slavnostně otevřeli naší nově zrekonstruovanou požární zbrojnici.
• 27. 6. se přes nás přehnala bouře, která nejenom v Mirošově nadělala spoustu
škod. Náš první související výjezd byl ve 22.30 a poslední druhý den ve 14.00.
Celkem jsme v souvislosti s touto bouří vyjížděli k 22 událostem. Jednalo se
převážně o čerpaní vody ze sklepů, studní, uvolnění zatopené silnice u sokolovny,
odstranění stromů z elektrického vedení či osobního automobilu, střech a řešení
nebezpečně nahnutých stromů. Zasahovali jsme nejenom v Mirošově, ale i ve
Vískách, Kakejcově, Rakové, u Skořic a u Veselé.
• 29. 6. jsme vyjeli do obce Kakejcov k odstranění stromu.
• 5. 7. naše jednotka na žádost ZZS Rokycany vyjela pomoci při transportu pacienta.
• 9. 7. jsme v obci Kornatice provedli odstranění vosího hnízda.
15. 7. naše jednotka vyjela k obci Mešno, kde pomohla daňkovi který se zamotal do starého ohradníku.
22. 7. jsme na náměstí v Mirošově odstranili uniklé provozní kapaliny po dopravní nehodě dvou osobních a jednoho nákladního
vozidla.
Martin Dolák

placená inzerce

Vážení spoluobčané, sousedé, voliči,...
jsou před námi opět volby, tentokrát pouze komunální, volby do senátu se nás budou týkat až za dva roky. U voleb do obecního zastupitelstva je možné tzv. „panašování“. To se využívá zejména v menších obcích, jako je Mirošov. Je pro něj typické, že umožňuje volit
kandidáty bez ohledu na to, jaký název ta která kandidátka nese v záhlaví. Tato možnost volby vychází z osobní znalosti lidí na všech
kandidátkách, umožňuje rozhodovat se podle toho, jak občan vnímá jednání a přístup kandidáta k problémům, které se týkají všech, bez
ohledu na politické názory. Není to jako ve velkých městech, kde se před volbami vyrojí spousta barevných bilboardů s usměvavými
cizími tvářemi, které slibují „hory doly...“ a volič rozhoduje jen podle lákavých slibů. Jedno moudré přísloví praví: Sliby se slibujou a
blázni se radujou, neboť samozřejmě slibem nezarmoutíš... Nekoukejte proto na sliby, ale na práci, která je za jednotlivými kandidáty
vidět nejen v jejich „politickém“ ale zejména v osobním a pracovním životě.
Nepochybuji o tom, že všichni občané, ať už kandidují nebo nikoliv, chtějí místní komunikace bez výmolů, fungující noční osvětlení, chodníky při frekventovaných silnicích, bezpečně vybavená místa pro hraní dětí i pro sportovní aktivity mládeže i dospělých. V zájmu každého
je i to, aby byl v obci funkční a podle potřeby obnovovaný vodovodní řad a další záležitosti, které nejsou tolik na očích jako akce uvedené
v předchozí větě. O to vše máme v plánu usilovat i v příštím volebním období.
Volby do obecních zastupitelstev mívají velkou volební účast, doufám že ani letošní rok nebude výjimkou. Volit není povinnost, je
to právo občana, ale zároveň je to i jeho odpovědnost za to, kdo v zastupitelstvu „sedí“. Následné výhrady občana, kdo co ze zvolených
zastupitelů dělá či nedělá dobře, co tam „zase dělají“ a že „zase na lidi kašlou“, aniž by využil možnost o tomto spolurozhodovat, mají
potom pramalou váhu.
Přijďte tedy, prosím, k volbám v co největším počtu a zodpovědně rozhodujte, koho si přejete vidět na místě těch, kteří potom mluví a
bojují za zájmy obce, tedy za Vaše zájmy.
JUDr. et Bc. Dagmar Vrbecká, Lenka Šímová
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29. ročník volejbalového turnaje je minulostí
Poslední sobota v červenci patřila tradičně volejbalovému turnaji O pohár
starosty města Mirošova. Na kurtech za sokolovnou bojovalo devět týmů
včetně tří nejlepších. Počasí bylo rozumné, a tak vše mohlo proběhnout pod
širým nebem. Od devíti dopoledne do sedmi večer tak mohly probíhat boje
pod vysokou sítí. K vidění bylo hned několik druholigových hráčů a hráček
Domažlic a zároveň i několik mládežnických extraligových hráčů z Českých
Budějovic, z Karlovarska či z Plzně. Úroveň tak opět byla skvělá stejně jako
diváci, kterým za podporu moc děkujeme. Stejně tak děkujeme městu Mirošov za finanční podporu a zároveň panu starostovi Vlastimilu Sýkorovi za
tradici v podobě předávání cen a závěrečného slova.
Celkově nejlépe si vedlo družstvo Majáci, které se opíralo právě o druholigové Domažlice, na druhém místě skončily Kralovice s extraligovou
mládeží a hned za nimi hrdě a za potlesku převzalo pohár a odměny domácí
družstvo místních sokolů. Čtvrté místo připadlo týmu LDN, které má také ve
svém středu hráče z Mirošova. V turnaji se ještě ukázala dvě místní mládežnická družstva, která nepostoupila ze skupin.
Poděkování patří také všem, kteří se postarali o pohodu všech příchozích,
jak v bufetu, tak u grilu. Díky všem. Už teď se moc těšíme na příští jubilejní
30. ročník. Sportu zdar a brzy na viděnou nejen pod vysokou sítí.
Mgr. Martin Hanzelín

placená inzerce

- UDRŽENÍ STÁVAJÍCÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE
- PODPORA BYDLENÍ, MĚSTSKÉ STARTOVACÍ BYTY
- ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
- MODERNIZACE VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
- VÝSTAVBA CYKLOSTEZEK A MĚSTSKÉ ZELENĚ (FINANCOVÁNÍ Z EVROPSKÝCH
DOTACÍ)
- MODERNIZACE PARKU U SOKOLOVNY JAKO CENTRA PRO KULTURU A SPORT
- PODPORA MLÁDEŽE A SPORTU

Přispějte i vy k rozvoji našeho města!
Podpořte nás!

Srpen 2022

Nezávislí pro Mirošov

: NezavisliproMirosov
: nezavislipromirosov
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INFORMACE ORGÁNŮ MĚSTA MIROŠOV
Usnesení Rady města Mirošov ze dne 27. června 2022
Rada města schvaluje:
1.
podání žádosti o příspěvek na vytvoření pracovní příležitosti v rámci VPP
2.
navýšení počtu zaměstnanců MěÚ Mirošov o dva zaměstnance na VPP a uzavření pracovní smlouvy na dobu určitou
3.
pořízení elektronické úřední desky od společnosti Galileo Corporation s.r.o., Březenecká 4808, Chomutov (Galileo Kiosek 46) se
zárukou 5 let, včetně
montáže, instalace a profylaxe za nabízenou cenu
4.
zavedení dovážky obědů pro občana města Mirošov
5.
podpis smlouvy o smlouvě budoucí mezi městem Mirošov a ČR – Státním pozemkovým úřadem, Husinecká 1024/11a, Praha, týkající
se umístění a realizace stavby „Mirošov, lokalita „Čtrnáctka – Kanalizace“
6.
zapojení Základní školy a Mateřské školy Mirošov, příspěvkové organizace do operačního programu „Šablona IV – Operační program
Jan Amos Komenský“ a příjem dotace
Rada města souhlasí:
1.
s prodejem části movitého majetku (12 kusů čalouněných polokřesel) obci Příkosice, za nabízenou cenu
2.
s prodejem ostatního movitého majetku zájemkyni za nabízenou cenu
Rada města předkládá zastupitelstvu:
1.
zápis z jednání kontrolního výboru
2.
žádost o odkoupení části pozemku p.p.č. 1801/4 v k.ú. Mirošov
Usnesení Rady města Mirošov ze dne 13. července 2022
Rada města schvaluje:
1.
zavedení dovážky obědů pro občana města Mirošov
2.
poskytnutí finančního daru ve výši 3.000 Kč Oblastní charitě Rokycany a podpis darovací smlouvy
3.
podpis smlouvy mezi městem Mirošov a společností Galileo Corporation s.r.o., Březenecká 4808, Chomutov na zajištění provozu
redakčního systému a internetových stránek města Mirošov
Rada města souhlasí:
1.
s provedením výběrového řízení na dodávku ICT zařízení s názvem „Výběr dodavatele ICT zařízení pro potřeby ZŠ Mirošov“

Informace Městského úřadu Mirošov

Na konci srpna odchází do důchodu knihovnice Městské knihovny Mirošov paní Eva Rothová. Za práci, často i mimo svoji pracovní náplň,
a vstřícný přístup ke všem, kteří do knihovny, na přednášky a výstavy chodili, jí chci osobně moc poděkovat.
Na základě veřejné výzvy byla obsazena pozice knihovnice Městské knihovny Mirošov. Na toto místo byla vybrána paní Alena Vlčková
a již od 1. 8. 2022 přebírá veškeré pracovní povinnosti od paní Evy Rothové.
Také od 1. 8. 2022 je na Městském úřadě Mirošov obsazena pozice referentky státní správy a samosprávy – pokladna, spisová služba, podatelna,... Na toto místo byla na základě veřejné výzvy přijata paní Jana Vildová.
V současné době je na Městském úřadu Mirošov zaměstnán 1 zaměstnanec na pozici uklízeč veřejného prostranství. Pracovní smlouva je
uzavřena na dobu určitou do 30. 10. 2022 na základě dohody mezi městem Mirošov a Úřadem práce České republiky o vytvoření pracovních
příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku ze státního rozpočtu.
V letošním roce činí maximální příspěvek na jedno pracovní místo 16.000 Kč/měsíc.

Ing. Jaroslava Rychlá, tajemnice MěÚ
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