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Slovo starosty města

Vážení spoluobčané,
máme za sebou letní období prázdnin a dovolených. Léto bylo teplé
i slunečné a každý, kdo má rád letní
období byl určitě spokojen. Ovšem
v polovině měsíce srpna nás nečekaně
zasáhly dvě záplavové situace. Napřed
v noci z pátku na sobotu dne 20. srpna
se po vydatném dešti uvolnila ornice
z pole nad Mirošovem, která zaplavila železnici a následně silnici i kanalizaci v Příkosické ulici. Důsledkem
toho byla zaplavená křižovatka ulic Skořická a Příkosická
a zároveň i dvory přilehlých rodinných domů. Ještě než
se učinila opatření, aby se situace neopakovala nebo měla
alespoň mírnější průběh, tak do týdne přišla další pohroma. Přívalový déšť v pátek 26. srpna byl mnohem silnější
a více či méně zaplavil prakticky celý Mirošov. Podle informací zde za hodinu spadlo zhruba 12 cm vody na jeden
metr čtvereční. Toto neskutečné množství vody způsobilo
opět záplavu nejen této křižovatky, ale vyplavení několika
rodinných domů či různých jiných objektů. Voda se valila
po všech silnicích a komunikacích, na několika místech
se rozlila mimo břehy Příkosického i Skořického potoka.
Kapacita kanalizace či odvodňovacích příkopů nestačila pojmout množství vody, která pak způsobila škodu
majitelům staveb. Opět jsme se přesvědčili, že máme fungující jednotku sboru dobrovolných hasičů a že je dobře,
že město dlouhodobě financuje jejich zásahové vybavení.
Podle informace pamětníků byl v Mirošově obdobný déšť
naposledy v roce 1973. Příroda nám opět ukázala, jakou
má moc. Zároveň nás upozornila na nedostatky v zajištění mnohých objektů, infrastruktury či pozemků proti přívalovým dešťům. Nyní musíme odstranit vzniklé škody
a využít poznatků na smysluplné opatření na zmírnění
následků obdobných pohrom. Namátkou uvedu prověření
způsobu hospodaření na zemědělských pozemcích, způsobu odvodnění železnice, odvodnění silnic a komunikací
či stavu potoků.
Vzhledem k tomu, že začal nový školní rok 2022/2023,
mám jedno veliké přání. Vím, že nejsem sám, kdo si přeje, aby tento školní rok již nebyl přerušen opatřením státu
ve věci boje proti koronaviru. Dva minulé školní roky nebyly standardní a určitě si toto přejí žáci, učitelé i rodiče.
Vzdělání našich dětí je základ pro budoucí fungující společnost!
Vlastimil Sýkora
Mirošovské střípky
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Kontaktní údaje
Starosta města Mirošov
Vlastimil Sýkora
tel.: 371 782 811, 602 107 223
e-mail: starosta@mirosov.cz
Tajemnice městského úřadu
Ing. Jaroslava Rychlá
tel.: 371 121 484, 724 709 315
e-mail: mu@mirosov.cz
Účetní
Markéta Beránková
tel.: 371 121 478, 725 102 417
e-mail: ucetni@mirosov.cz
Opatrovník, mzdová účetní, kultura
Radka Koníčková
tel.: 371 121 485, 773 822 621
e-mail: kultura@mirosov.cz
mzucetni@mirosov.cz
Matrika, správa místních poplatků
Lenka Daníčková
tel.: 371 121 480, 725 102 416
fax: 371 121 481
e-mail: matrika@mirosov.cz

Mirošovské kulturní léto je minulostí
Absence proticovidových opatření nám v letošním roce
konečně umožnila uspořádat otevírací ročník festivalu
Mirošovské kulturní léto. Naplánovány byly celkem
čtyři akce a nyní stojí za to říct, že se všechny vydařily.
Již v minulém čísle Mirošovských střípků jsme vás
informovali, že na konci července vystoupilo u sokolovny Poetické divadlo z Plzně s kabaretním představením a v knihovně se do autorského čtení pustila paní
Jana Poncarová.
V srpnu Mirošovské kulturní léto vyvrcholilo dalšími dvěma akcemi. V sobotu 13. srpna v Pivnici Na
Zastávce vystoupil plzeňský písničkář Jakub Reš, který
vystupuje pod uměleckým pseudonymem Jackob. Zazpíval své písně, které chystá k vydání na nové desce,
a přidal i několik klasických šlágrů, kterými rozezpíval
publikum.
Celý festival vyvrcholil ve středu 24. srpna tam, kde
začal. K mirošovské sokolovně přinesli pohodu a zábavu nejen s harmonikou Plzeňský Pepící v čele se známým harmonikářem Josefem Pospíšilem.
Staropražské písničky Karla Hašlera, Rudolfa Piskáčka, Jaromíra Vejvody, Karla Vacka, Josefa
Poncara nebo Václava Bláhy doplnily ty původem z Plzeňska. O pohodu vážně nebyla nouze.
Mgr. Pavel Žižka

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

Expedice 18 v Mirošově
V pondělí 15. srpna z Plzně vystartovala Expedice 18. Jejím cílem byly východoslovenské Michalovce. Právě západ Čech a východ Slovenska spojovala ve své době nejdelší Československá
silnice. Nesla číslo 18 a expedice si její jméno vypůjčila do svého názvu.
V Čechách dnes z Osmnáctky zbylo jen torzo mezi Rožmitálem a Voticemi. Původní silnice číslo 18 začínala v Rokycanech, vedla do Mirošova, kde uhýbala do Brd a vedla kolem
Padrťských rybníků k Rožmitálu, do Příbrami a dále na východ. K Padrťským rybníkům je dnes
vjezd zakázaný, a tak je Expedice 18 neviděla. Na mirošovském náměstí se však zastavila. Kolona historických vozidel dorazila do Mirošova krátce po desáté dopoledne. Uvítali jsme je s paní
radní Mgr. Monikou Honzíkovou. Výpravě jsme poděkovali za připomenutí historie a popřáli
šťastnou cestu.
Mgr. Pavel Žižka

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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Koruna Mirošovska vylákala do kopců
dvacítku rodin i jednotlivců
Letošní prázdninová výzva pro Mirošov a (nejen) jeho obyvatele se nesla v duchu turistiky
a pohybu v přírodě. Název Koruna Mirošovska jste možná zaznamenali. Úkolem účastníků bylo
během léta zdolat všechny kopce obklopující Mirošov – Svatý Vojtěch, U Habru, Ve Skalách,
Zlamnohu, Přecek a Záborčí. Svůj horolezecký úspěch museli zdokumentovat fotografií a vše
pak zaslat organizátorům. Slovo horolezecký pak není příliš velkou nadsázkou. I když nejvyšší
ze soutěžních vrcholů leží v nadmořské výšce „jen“ 570 metrů, zdaleka ne na všechny vedou
cesty, a tak se řada soutěžních rodinných výletů proměnila v malé dobrodružství.
Do výzvy se zapojila celkem dvacítka jednotlivců či rodinných týmů. Smeknout je třeba zejména před těmi, kteří všech šest kopců zvládli na jeden zátah. I takoví borci se totiž našli!
Všichni, kdo Korunu Mirošovska úspěšně zdolali, se mohou těšit na malou účastnickou odměnu
v podobě upomínkového předmětu. My, i vzhledem k pozitivním reakcím na první ročník, už
nyní přemýšlíme, která soutěžní místa vybereme do Koruny Mirošovska napřesrok. Vždyť je
kolem nás tolik lokalit, které stojí za to vidět!
Mgr. Pavel Žižka

NEJBLIŽŠÍ AKCE
datum
17. září
18. září

čas
Od 17 hodin
Od 15 hodin

4. října

Od 17 hodin

8. a 9. října

Celý den

8. listopadu

Od 17 hodin

název akce
Den se Sokolem
Hořovická osma
Přednáška Albánie
a Kosovo
Ukliďmě Mirošov
Přednáška Mirošov
před 700 miliony let

MĚ ST O M I RO ŠOV - SP OL EČEN SKÁ K OMI SE
PO ŘÁ DÁ C YK L US PŘ EDNÁ ŠEK

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:

místo
u sokolovny
u Kozlerů
knihovna
u sokolovny
knihovny

ÚTERÝ 4. ŘÍJNA OD 17 HODIN
MĚSTSKÁ KNIHOVNA MIROŠOV

ČER NÁ HOR A,

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

A LBÁ NI E , KOSOVO

Provozní doba:

Středa: 15:00 – 17:00
Sobota: 09:00 – 11:00

Pojeďte s námi Balkán!
Vyprávět o něm bude
fotograf a cestovatel
David Hainall.

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

Město Mirošov pořádá

Ukliďme Mirošov II
opět v akci :-)

Krok 1: Přijďte.
Přijďte kdykoli o víkendu 8. a 9. října 2022 k
mirošovské sokolovně. Zde si vezměte pytel na odpad
a rukavice
a do připravené mapy zakreslete, kde budete sbírat
odpadky.

8. - 9. října
u sokolovny

Krok 3: Dejte o sobě vědět.
Na níže uvedené kontakty dejte vědět, kde jste
pytel s odpadky nechali, abychom jej mohli
vyzvednout, nebo je odvezte zpět k sokolovně:

Stanislava Skočilová - 776 320 642
stanislavaskocilova@gmail.com

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

Krok 2: Uklízejte. :-)
Do pytle nasbírejte všechny odpadky, které po cestě
Pavel Žižka - 777 861 428
najdete. Plné pytle nechte na viditelném místě u cesty
pavel.zizka@email.cz
tak, aby nikomu nepřekážely a bylo možné je po
úklidu svozit.
Budeme rádi i za vaše fotky z úklidu. :-)
DĚKUJEME!

Září 2022
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Městská knihovna

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

Riedová Emma		
Weaver Tim		
Cussler Clive		
Astonová Elizabeth
Jacobsová Anne		
Gelmanová Laurie
Pawlowská Halina
Steelová Danielle
Riderová Catherine
Devney Perry		
Neužil František
Kaufmannová Georgia
Marsonsová Angela

Suďte spravedlivě
Stín ve dveřích
Poslední možnost
Sen pana Darcyho
Panský dům – Bouře
Máma to má na háku
Zájezd snů
Štěstí v neštěstí
Polibek na Mykonu
Rytíř
Ohnivá jeseň
Návrhářka z Paříže
Vražedná mysl

Coben Harlan		
Niedl František		
Červenák Juraj		
Rollins James		
Scarrow Simon		
Horová Marie		
Pospíšilová Jarmila
Kynčl Jakub		
Makaj Tomáš		
Wenitská Rachel
Ciprová Oldřiška
Disney Walt		
Hucklesby Jill		

Říkejte mi Win
Železná rukavice
Pro hrst dukátů
Koruna věčného soumraku
Římská čest
Pro oči nevidím
Palec a selská pýcha
Pas a pes
Karlštejnsko
Den pod psa
Vlk a já
Pohádky před usnutím
Osamělý králíček

Další nové tituly na knihovnamirosov.webk.cz – 773 278 578 – 371 121 482 – knihovna@mirosov.cz
VÝPŮJČNÍ HODINY :
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

PNEUSERVIS

Neotálejte s prodejem nemovitostí, trh se mění!!

Lavička

Stále jdou úrokové sazby nahoru a mnoho
investorů, potřebuje koupit nemovitost co nejdříve.

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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Bc. Milada Stáňová
Certifikovaný realitní makléř
604 242 494
stanova@agbydleni.cz
www.agbydleni.cz
Míru 231,Rokycany

Pokud potřebujete pomoc s prodejem, nebo si s
něčím nevíte rady, jsem tu pro Vás.

Mirošovské střípky
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Konec léta s českou písničkou

Že konec léta může být někdy velice veselý, se přesvědčili účastníci akce
Konec léta s českou písničkou. Na cestě lesem kolem Mirošova je přivítali
pejskové, kočičky, lišky i myslivci - postavy z tradičních českých dětských
písniček.
Na celkem šesti stanovištích děti i dospěláci plnili úkoly a hádali, o jakou písničku se jedná. Lezli oknem, přeskakovali překážky, mohli odeslat
dopis přímo u poštovského panáčka nebo prostě vzali pytel se zázvorem
a s ježkem v patách utíkali.
Odměna na děti čekala na sedmém stanovišti u kominíka a Elišky
v roztrhaném kožíšku.
Inu, den to byl vyvedený jako z české písničky.
Ing. Stanislava Skočilová
Foto: Mgr. Pavel Žižka

Září 2022
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Výjezdová jednotka SDH Mirošov

Naši občané ve městě často slyší houkající sirénu. Každé zahoukání je vyhlášením poplachu pro naši hasičskou výjezdovou jednotku, která
je povolána k zásahu. Rok od roku nám počty zásahů stoupají. Například před 15 lety jich měla naše jednotka 12 za celý kalendářní rok.
V minulém roce už bylo zásahů 67. Čísla jsou až neuvěřitelná a nikdy se nestalo, aby naše jednotka nevyjela.
Výjezdová jednotka má 24 členů, kteří veškerou činnost dělají dobrovolně a ve svém volném čase. Ale není to pouze o samotném zásahu.
Každý člen se musí pravidelně školit, účastnit se praktických cvičení, starat se o techniku a vybavení. Jednotka má předurčenost na různé
typy událostí a s tím je i spojené množství vybavení, o které je potřeba se starat. V letošním roce nám velice pomohla rekonstrukce hasičské
zbrojnice. Moderní systém, který budovu řídí při vyhlášení poplachu, nám umožňuje rychlejší výjezduschopnost. Rekonstrukce také přispěla
ke zvětšení skladovacích prostor pro vybavení a techniku.
Je až neuvěřitelné, že od slavnostního otevření hasičské zbrojnice, které se konalo 25. června, naše jednotka vyjela ke 49 událostem. Celkově
jsme v letošním roce vyjeli již k 76 událostem (počty jsou uvedeny k 1. 9. 2022). Na jednu stranu jsou tato čísla špatná, protože každý výjezd
znamená nějaký problém. Na druhou stranu je úctyhodný výkon, co naše jednotka dokázala. Budeme si přát poklidný zbytek roku, ale když
tomu tak nebude, jsme vždy připraveni pomoc.
Tomáš Šmíd

Mladí hasiči

Již třetím rokem jsme se vypravili na každoroční letní soustředění do jižních Čech
do vesničky Lásenice, kde máme k dispozici táborové středisko s řekou Nežárkou.
Letos jsme se zaměřili na trénink požárních útoků, který jsme prokládali různými
výlety a hrami. Byli jsme se podívat na rozhledně U Jakuba a došli na známý kámen
Ďáblova Prdel. Vyrazili jsme do města Třeboně, ve kterém se nachází zrcadlové
bludiště. Mimo jiné jsme se svezli úzkokolejkou, navštívili místní aquapark a byli
se ztratit v Obludišti. Počasí nám přálo, a tak jsme mohli jeden den vyrazit i na
rafty a na závěr tábora si zahrát balónkovou bitvu. Velký úspěch sklidilo také lidské
Člověče, nezlob se. Děkujeme všem, kteří nám pomohli při přípravě tábora nebo
nás finančně podpořili.
Děkujeme všem našim členům i za účast ve hře Plamen 2022. Sice jsme skončili
na 4. místě, ale o to víc nás to nakoplo více potrénovat. První soutěž školního roku
2022/2023 se uskuteční 10. 9. 2022 ve Volduchách. Bude se soutěžit v disciplíně
požární útoky, tak snad jsme na táboře dostatečně potrénovali. Držte nám palce!
Všechny naše dosavadní úspěchy, ale hlavně fotky si můžete prohlédnout na
Facebooku Soptíci Mirošov. Rádi mezi sebou také přivítáme nové členy od 6 let.
Denisa Brandtnerová

PODĚKOVÁNÍ
Touto cestou bychom chtěli poděkovat SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ MIROŠOV a všem kamarádům
a lidem, kteří nám velice pomohli s likvidací nánosů bahna při posledních dvou záplavách.
Moc děkujeme!
Hatanovi, Mirošov
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Jindřich Loukota

Narodil se 14. července v roce 1907 v Plzni v Sušické ulici č. p. 163 rodičům Vilému a Josefíně
Loukotovým. Měl jednoho sourozence - bratra Viléma. Jeho rodiče se zanedlouho i se svými dětmi
přestěhovali na konec Mirošova (Mirošov - Zastávka). Tehdy tento kout Mirošova spadal pod Dobřív,
dnes je v katastru města Mirošova. Jindřich začal hrát na harmoniku a pěkně zpíval. Mezi dětmi i mezi
lidmi byl oblíbený, rád se chodil koupat do Roláku (oficiálně Dvorský rybník), kde se občas potkával
s Lídou Kamancovou z Trokavce, tehdy budoucí operní zpěvačkou.
Jeho maminka, spolumajitelka restaurace a penzionu Na Zastávce, zvaná Pepička nebo Pepi, dobře
hrála karty se štamgasty a byla prý lepší než oni. Za nějaký čas vedla hospodu ona. Poté, co zemřel její
manžel i po její smrti vedl hospodu syn Vilém Loukota, který byl známý bavič a vynikající bubeník.
Jindřich Loukota absolvoval Plzeňskou obchodní školu a stal se zaměstnancem potravinářského velkoobchodu Gustava Strasse v Rokycanech. Paní Strassová často zaslechla mládencův zpěv a spatřila jeho zasněné oči. Jednoho dne přátelsky pronesla: „Jindříšku, z nich nikdy
nebude dobrý obchodník, jdou raději zpívat. “
Jindřich Loukota vystudoval pěveckou soukromou školu Josefa Branžovského v Plzni a v roce 1929 jej přijali do operního sboru plzeňského
divadla. Po třech letech se stal členem zemské operní scény v Brně, vystupoval v operách Carská nevěsta, Fra Diavolo, Kmotřička atd., ale
i komponoval. Ze čtyř operet, které složil, se stala nejznámější opereta „Mé štěstí má zlaté vlasy“, jejíž premiéra v roce 1939 měla velký úspěch
zejména na brněnské scéně, kde dosáhla 150 repríz a v roce 1941 na podzim měla premiéru dokonce v Lipsku. Další Loukotovy operety se
jmenovaly Staňte se mou královnou, Dvě srdce tančí polku, Za humny je veselo (premiéra v roce 1941 v Plzni).
Svou pílí, houževnatostí a nadáním se záhy stal populárním zpěvákem v brněnském rozhlase, kde býval častým hostem. Příjemným přednesem tanečních písní vynikal tento umělec nad ostatní sólisty. Rozdával radost a potěšení v těžké době fašistické okupace. Sám složil 52 písní,
například tanga Zavolej mě zase zpátky, Píseň o malém námořníčku, Večer pohádkový, nebo walzy Jeřáby rudé, Když jsme se líbali nad Prahou
či valčíky Květnová neděle, Maminko, já tě mám rád, dále foxy Liduška, Akšudil, Zeptám se hvězd a také polky Až budou vonět lípy, Nebudu
ti říkat Mary.
Všech 52 Loukotových písní bylo vydáno tiskem. Řadu jeho písní nahrál na gramofonové desky R. A. Dvorský se svým orchestrem. Jeho
krásné písně a polky zlidověly a dnes si mnozí lidé myslí že jsou to lidové písničky. Proto, i když byl studovaný v hudbě, hodně lidí ho řadí
mezi lidové skladatele našeho podbrdského kraje. Ne, že by byly amatérské, ale proto že upoutají u srdíčka. Ale nejdůležitější a nejkrásnější
pro náš kraj a lid je U Rokycan, vesničku znám:
Kdybych snad celý svět prošel,
kdybych svět celý znal.
Přece bych nakonec došel tam
kde rodný kraj mne zval.
Kdyby znal nejlepší města palác pobřeží,
vím že jsem z jiného těsta,
jinam že náležím, to sám se přesvědčím,
když hudba hraje,
k nám když mě zavolá zpátky do kraje.
Ať se už kdekoli ztratím,
já i z vln vypluji,
já se ti nakonec vrátím, domov to slibuji!
:U Rokycan vesničku znám,
slza v oku zaleskne se, když se na ní podívám.
Tam v chaloupce, je okýnko,
kdo to z něho na mě mává?
To jsi ty má Maminko!
Tedy hostinec u Loukotů - naše restaurace Na Zastávce býval tou chaloupkou a v ní okénko. Bohužel dávno již, co odešla maminka a také
na našeho Jindru Loukotu zbyla jen hezká vzpomínka. Bohužel do dnešních dnů se z původní restaurace Na Zastávce nezachovala ani jedna
stopa. Jindřich Loukota zemřel 8. září 1972 v Brně.
Je strašná škoda, že není alespoň malá cedulka s jeho životopisem na místě, kde stávala hospoda „Restaurace Na Zastávce“, ale kdo ví,
možná do budoucna bude. Toto povídání bylo čerpáno hlavně od pana učitele Jaroslava Falce z Mirošova a také z pořadu České televize Za
vesnickými muzikanty z roku 2007.
Vladimír Milt

Pozvánka na výstavu prací studentů Fakulty architektury ČVUT Praha

Spolek Společný Mirošov z.s. vás srdečně zve na výstavu prací
studentů Fakulty architektury ČVUT Praha. Navazujeme tímto na již proběhlou prezentaci s výstavou, která se uskutečnila
v červnu na zámku v Mirošově. Projekty byly vytvořeny pod
vedením doc. Ing. Kláry Salzmann, Ph.D. a řeší jak zabránit
povodním v obydlených místech a přitom udržet vodu v krajině.
Výstava byla zahájena 1. září a je umístěna v bývalé čekárně železniční zastávky Mirošov – město. Pro veřejnost bude otevřena
vždy v sobotu od 15 do 18 hodin, a to až do 31. 10. 2022.
Září 2022
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INFORMACE ORGÁNŮ MĚSTA MIROŠOV

Usnesení Rady města Mirošov ze dne 8. srpna 2022

Rada města schvaluje:
1.
II. rozpočtové opatření města Mirošov na rok 2022
2.
společnost Area Projekt s.r.o., Chudenická 1059/30, Praha k provádění technického dozoru stavebníka na akci: „Výstavba
víceúčelového školního hřiště pro ZŠ Mirošov“ za nabídnutých podmínek
3.
společnost PIK Vítek s.r.o., Kořenského 10258/7, Praha k zajištění administrace dotace a zpracování závěrečného vyhodnocení akce:
„Mirošov – odbahnění a oprava rybníka Na Rokli“ za nabídnutých podmínek
4.
společnost PIK Vítek s.r.o., Kořenského 10258/7, Praha k zajištění autorského dozoru na akci: „Mirošov – odbahnění a oprava rybníka
Na Rokli“ za nabídnutých podmínek.
5.
společnost PIK Vítek s.r.o., Kořenského 10258/7, Praha k zajištění technického dozoru stavebníka na akci: „Mirošov – odbahnění
a oprava rybníka Na Rokli“ za nabídnutých podmínek
6.
podání žádosti v rámci programu „Dotace pro jednotku sboru dobrovolných hasičů“ na nákup požárního přívěsu pro hašení
7.
podpis dodatku č. 4 k pachtovní smlouvě č. 324/2014 uzavřené mezi městem Mirošov a společností Příkosická zemědělská a.s.,
Čtrnáctka 604, Mirošov
8.
podpis smlouvy o bezúplatném převodu majetku (vyprošťovacího zařízení HOLMATRO HZS) mezi městem Mirošov a Českou
republikou – HZS PK, Kaplířova 9, Plzeň
9.
podpis smlouvy na zajištění přenosu dat prostřednictvím modulárního elektronického systému pro svolávání a informování jednotek
požární ochrany „FIREPORT“ mezi městem Mirošov a společností FRP Services, s.r.o., Pražská 7, Příbram
10.
podpis zpracovatelské smlouvy mezi městem Mirošov a společností FRP Services, s.r.o., Pražská 7, Příbram
11.
pořízení elektronické úřední desky od společnosti Galileo Corporation s.r.o., Březenecká 4808, Chomutov formou pronájmu na 60
měsíců s následným odkupem za nabídnutých podmínek (varianta č. 2)
Rada města souhlasí:
1.
s havarijním plánem pro polní hnojiště akciové společnosti Příkosická zemědělská a.s., Čtrnáctka 604, Mirošov
2.
s umístěním vsakovací nádrže na dešťové vody na pozemku p.p.č. 1734/1 v k.ú. Mirošov
3.
s úpravou části pozemku p.p.č. 1801/4 v k.ú. Mirošov pro bezbariérový přístup
Zastupitelstvo města předkládá zastupitelstvu:
1.
II. rozpočtové opatření města Mirošov na rok 2022
Usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne 22. srpna 2022
Zastupitelstvo města mimo jiné schvaluje:
1.
prodej pozemku p.p.č. 1717/3 v k.ú. Mirošov žadateli za cenu 100 Kč/m2 a podpis kupní smlouvy – usnesení č. 188/2022
2.
prodej pozemku p.p.č. 2081 a pozemků p.p.č. 2085/2 a p.p.č 2085/3 v k.ú. Mirošov po oddělení dle GP č. 1752-100/2022 žadatelkám
za cenu 75 Kč/m2 a podpis kupní smlouvy – usnesení č. 189/2022
Zastupitelstvo města ukládá:
1.
starostovi města provést podpis kupní smlouvy teprve po sejmutí záměru prodeje z úřední desky a splnění podmínky, že se k záměru
nikdo jiný nepřihlásil

Pozdní léto u Dvorského rybníka, foto: Mgr. Pavel Žižka
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