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Slovo starosty města
Vážení spoluobčané,
v lednovém vydaní Mirošovských střípků jsem
informoval, že připravujeme podklady pro podání
žádosti o dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury na realizaci stavby chodníku v Dobřívské
ulici. Nejzazší termín podání žádosti byl 11. únor
2022 a kromě mnoha nutných dokladů a příloh
k žádosti bylo podmínkou doložení pravomocného
stavebního povolení. Bohužel, toto se nám nepodařilo získat, protože byla využita zákonná možnost podání odvolání proti stavebnímu
povolení vydaného Městským úřadem Rokycany, odborem dopravy.
Důvodem byl strach z rozvodnění Skořického potoka a následného
zamezení odtoku vody ze soukromého pozemku občana. Ovšem to je
strach z něčeho, co může nastat již nyní, a to nezávisle na tom, zda
v ulici bude či nebude vybudovaný chodník. A jak to bude nyní pokračovat? Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy a silničního
hospodářství bude v odvolacím řízení posuzovat vydané stavební povolení včetně všech doložených podkladů. Město Mirošov musí počkat na výsledek odvolacího řízení. Poté se budeme připravovat na
následnou možnost podání žádosti o dotaci. Pravděpodobně to bude až
na počátku roku 2023. Veškeré potřebné a povinné podklady jsme měli
nyní pro podání žádosti o dotaci připravené, jen chybělo pravomocné
stavební povolení. Přišli jsme tak bohužel o jedinečnou možnost získání dotace ve výši 85 % z uznatelných nákladů stavby, což znamená
o možnost finanční podpory vyšší než 12 milionů Kč. Ale hlavně jsme
přišli o možnost připojení východního okraje zastavěného území města, tj. oblasti Zastávka a Janov, s centrem města po chodníku, který
by jednoznačně znamenal zvýšení bezpečnosti pohybu chodců v této
lokalitě. Přišli jsme o jedinečnou možnost, kterou několik let připravujeme. Osobně jen doufám, že to nebyla možnost jediná. Hlavou se mi
honí: „Co, když se změní dotační politika státu? Co, když bude v tomto
programu výrazně méně finančních prostředků?“ Nevím a skutečně se
toho obávám. Co když jsme měli v letošním roce na dlouhá léta poslední možnost dotaci získat?
Mám se rozčilovat a zlobit se na někoho? Ano, ale není to přímo na osobu, která podala odvolání. Ten, na koho se skutečně zlobím, je v říjnu 2021 vzniklý spolek Společný Mirošov, který již za
krátkou dobu své existence žádá obecné a nekonkrétní zastavení
dlouhodobě připravovaných staveb a městských projektů. Ten je za
současný stav odpovědný a je faktickým původcem myšlenky na
odvolání proti povolení stavby a zamezení výstavby chodníku. Vedením spolku byl plnou mocí pověřen jeden občan Mirošova, který pak vznášel námitky a připomínky v rámci stavebního řízení
a plně podporoval podání odvolání. Důvodem je tvrzení, že v úseku
mezi mostem přes Skořický potok a křižovatkou s ulicí U Nádraží
(u sádek) musí oproti projektu vést chodník na druhé straně silnice,
Mirošovské střípky
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protože to prý tak bylo kolem roku 1970 připravováno. Pokud to
opravdu bylo připravováno, a já to nevím, tak více než půl století
s tím nikdo nic nedělal. Jménem kterých občanů tento spolkem pověřený člověk, hovořil? Za kolik občanů ze Zastávky a Janova vystupoval a se kterými se radil?
Přesto, že jsem na prosincovém jednání zastupitelstva města podrobně vysvětloval, že nelze změnit trasu v rámci probíhajícího stavebního řízení, protože na trasu chodníku bylo v roce 2020 vydané
pravomocné územní rozhodnutí, které nikdo nerozporoval a apeloval
jsem na to, že potřebujeme mít vydané pravomocné stavební povolení pro podání žádosti o dotaci, tak bylo odvolání podané a celá dlouholetá a náročná příprava na zajištění financování stavby se tímto
rozpadla. Společný Mirošov vyzývá různými způsoby vedení města,
abychom zastavili přípravu projektů a staveb, ale konkrétní nejsou.
Byl tím myšlený i chodník v ulici Dobřívská? Pokud ano, tak se Společnému Mirošovu prozatím podařilo přípravu pozastavit, ale zapomněli při tom na obyvatele města ze Zastávky a Janova, zapomněli
na děti, na maminky s kočárky, na starší a zdravotně omezené. Prostě
zapomněli na ostatní spoluobčany. Proto se na ně zlobím!
Uvědomme si, že prakticky vždy se něco děje v něčí prospěch. Zamýšlím se nad současnou situací v Mirošově a jaké jsou další důvody
k zamezení podání žádosti o dotaci na chodník. Došel jsem k názoru,
že důvodem je i to, že se blíží termín komunálních voleb a je třeba ze
strany některých občanů zkritizovat všechno, co se již povedlo nebo
se realizuje. Objevují se různé nové informace tohoto typu a autoři
jsou stále ze stejné skupiny občanů, která se snaží přesvědčit veřejnost, jak je všechno špatné, utajované nebo dokonce snad ohrožující.
Nejlepší reakcí na to jsou fakta, která jejich tvrzení vyvrátí. Nejvíce
ze všeho mi však vadí, že se manipuluje mirošovská veřejnost pomocí polopravd, spekulací, domněnek a strachu z něčeho neznámého.
S tím nesouhlasím, zásadně to odmítám a vždy odsuzuji!
Funkce zastupitele by měla být především o práci pro ostatní,
o znalosti dané problematiky a hlavně o převzetí zodpovědnosti. Každý kandidát na jakékoliv kandidátce musí počítat s tím, že může být
zvolený a musí počítat s tím, že se jedná hlavně o práci a nikoliv jen
o mluvení. Každý zvolený zastupitel je pak právně zodpovědný, nejen trestně, ale i hmotně, tj. ručí celým svým majetkem za svá rozhodnutí v orgánech města. Někdo pracuje a chová se odpovědně
k sobě i ostatním. Toho by si měl každý občan vážit. Bohužel někdo
jen mluví! A to je současná realita i v Mirošově.
Vlastimil Sýkora, starosta města
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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
Matrikářka
Bc. Jana Svobodová
tel.: 371 121 479, 724 709 339
e-mail: matrika@mirosov.cz
Referent správy majetku a složek
životního prostředí
Aleš Kozák
tel.: 371 121 486, 728 251 800
e-mail: hospodar@mirosov.cz
Pokladna, správa místních poplatků,
podatelna
Lenka Daníčková
tel.: 371 121 480, 725 102 416
fax: 371 121 481
e-mail: pokladna@mirosov.cz
Referentka stavebního úřadu
Marta Kolářová
tel.: 371 121 483, 725 720 037
e-mail: stavebni@mirosov.cz
Šárka Krátká
tel.: 601 502 925
e-mail: stavebni.kratka@mirosov.cz
Knihovnice
Eva Rothová
tel.: 371 121 482, 773 278 578
e-mail: knihovna@mirosov.cz
Pečovatelka
Stanislava Komancová, tel.: 724 709 375
Domovník
Zbyněk Moulis, tel.: 602 683 568
Jan Tolvaj, tel.: 725 751 844
Anton Radačovský, tel.: 724 709 323
Provozní hodiny MěÚ Mirošov
Pondělí:		
07:00 – 17:00
Úterý: 		
07:00 – 15:00
Středa: 		
07:00 – 17:00
Čtvrtek: 		
07.00 – 14:30
Pátek: 		
07:00 – 14:00
Úřední hodiny MěÚ Mirošov
Pondělí: 		
07:00 – 17:00
Středa: 		
07:00 – 17:00
Pátek: 		
07:00 – 14:00
Úterý a čtvrtek v provozních hodinách pouze
v nezbytných, resp. neodkladných případech
a po tel. objednání.
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Ideální město, část 6: Na chodník v ulici Dobřívská si budeme muset počkat?
Dovolte mi seznámit vás v pokračování série informačních článků „Ideální město“ s problematikou výstavby chodníku v Dobřívské ulici, který má být součástí bezbariérové trasy města
Mirošova. Protože dostávám spoustu dotazů, jak to vlastně s plánovanou výstavbou chodníku
v Dobřívské ulici vypadá, podělím se s vámi o fakta, která mám k dispozici jako vedoucí komise
pro rozvoj města.
O nutnosti chodníků v Mirošově se hovoří již dlouhá léta. Počet aut a intenzita dopravy neustále stoupá nejenom na hlavních komunikacích, ale i na těch vedlejších. Cílem vybudování
chodníku v ulici Dobřívská je jednoznačně zvýšení bezpečnosti pohybu chodců. Protože stavba
není levnou záležitostí, snažíme se vždy do rozpočtu získat dotace na stavby ze státních či evropských fondů. I v r. 2022 bylo možné získat dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury
(SFDI) na stavbu chodníků. Výzva byla zaměřena na projekty, které budou fyzicky realizovány
v letech 2022 a 2023. Z dotace na chodníky lze hradit výstavbu nových či rekonstrukci stávajících
chodníků podél silnic II. a III. třídy a místních komunikací I. až III. třídy.
V době žádosti o dotaci je třeba kromě spousty dalších dokumentů mít k dispozici zejména
stavební povolení s nabytím právní moci. Konečný termín pro podání žádosti o dotaci byl 11. 2.
2022. A to byly samozřejmě dva klíčové body pro stavbu chodníku v Dobřívské ulici:
• termín pro podání žádosti
• stavební povolení s nabytím právní moci
K tomu směřovalo veškeré úsilí všech zúčastněných. V případě získání dotace by stavba měla být
dokončena nejpozději do 31. 10. 2023. A nyní tedy slibovaná fakta:
1.
V říjnu 2017 byla zadána projektová dokumentace jako příloha pro žádost o vydání
územního rozhodnutí (cena 69 000 Kč). Chodník má dle projektu délku 1 226 m, šířku
2 m, zastavěná plocha 3 017 m2,
2.
8. 9. 2020 bylo vydáno územní rozhodnutí o umístění stavby,
3.
v únoru 2021 zpracována projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení
(148 700 Kč bez DPH),
4.
9. 7. 2021 podal stavebník (město Mirošov) žádost o vydání stavebního povolení na
MěÚ Rokycany, odbor dopravy s cílem získat stavební povolení a požádat o dotaci
nejpozději do 11. 2. 2022,
5.
27. 10. 2021 byla podána námitka na MěÚ Rokycany, odbor dopravy ke stavebnímu
řízení, nesouhlasné stanovisko a návrh na vybudování chodníku na protější straně
komunikace, minimálně od domu č.p. 702 k sádkám,
6.
1. 11. 2021 byl dle vyjádření starosty předán elektronicky projekt chodníku spolku
Společný Mirošov,
7.
4. 11. 2021 byla podána žádost spolku Společný Mirošov o zařazení mezi účastníky
stavebního řízení z důvodu přezkoumání projektu zejména s ohledem umístění chodníku
(návrh, aby byl veden na druhé straně, než je vyprojektován, stavba není výhodná
a bezpečná pro uživatele),
8.
7. 12. 2021 souhlasné stanovisko a doporučení k financování z dotací z SFDI (abychom
si „pojistili“ co nejvíce získání dotace byl projekt přihlášen do Národního rozvojového
programu mobility pro rok 2022 a Řídící výbor nás informoval, že náš projekt byl
doporučen k financování),
9.
20. 12. 2021 výzva MěÚ Rokycany, odboru dopravy stavebníkovi (stavebníkem je město
Mirošov), o vyjádření se k podaným námitkám (viz bod 5 a 7) a informace, že stavební
řízení bylo přerušeno,
10.
4. 1. 2022 se město Mirošov vyjádřilo k výše uvedeným námitkám,
11.
10. 1. 2022 bylo vydáno stavební povolení MěÚ Rokycany, odborem dopravy
s rozhodnutím o vypořádání podaných námitek (Cituji: „Speciální stavební úřad posoudil
předloženou námitku včetně vyjádření stavebníka k námitce a sděluje, že umístění
chodníku bylo řešeno v samostatném územním řízení, MěÚ Mirošov vydal dne 8. 9.
2020 územní rozhodnutí, ke kterému se mohli všichni účastníci řízení vyjádřit, námitka
spočívající ve směrovém vedení chodníku měla a mohla být uplatněna v rámci územního
řízení.“ Dále speciální stavební úřad rozhodl, že spolek Společný Mirošov není
účastníkem stavebního řízení na stavbu chodník Dobřívská).
12.
17. 1. 2022 byla podána námitka proti vyjádření stavebníka k námitce ke stavebnímu
řízení Krajskému úřadu Plzeňského kraje, na odbor dopravy a silničního hospodářství.
Z důvodu odvolání musí orgány státní správy znovu vše přezkoumat, což bude trvat delší dobu.
Tím byl ale posunut termín pro nabytí moci stavebního povolení tak, že nešlo již podat připravenou žádost o dotaci na stavbu do termínu 11. 2. 2022. Pravdou je skutečnost, že město Mirošov
nebude mít tolik finančních prostředků, aby stavbu realizovalo pouze z peněz z rozpočtu města. Zatím stál chodník „pouze“ 217 700 Kč za projektovou dokumentaci a nějakou energii, čas
a úsilí.
Ing. Zuzana Sazimová
Mirošovské střípky

více informací najdete na www.mirosov.cz

Vysvědčení
A je to tady – naše první vysvědčení.
V pondělí 31. ledna bylo ukončeno 1. pololetí školního roku 2021/2022. Žáci a žákyně obdrželi za svou usilovnou práci, kterou vložili do svého vzdělání, zaslouženou odměnu v podobě
pololetního vysvědčení.
Naši milí žáci, přejeme vám hodně štěstí a úspěchů v druhém pololetí školního roku.
Mgr. Lenka Hahnová

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

Po, Út, Čt, Pá:
Středa:		

07:00 – 13:00
12:00 – 18:00

Gynekologicko-porodnická ambulance
MUDr. Pavlína Nečesalová
tel.: 734 421 211
Ordinační doba:

Středa: 07:00 – 11:00
Soukromá zubní ordinace
MUDr. Jiří Šmíd, tel.: 371 783 063
Z důvodu koronaviru ordinační hodiny upraveny:

Po, Út, St, Čt:
Pá		

07:30 – 12:00
07:00 – 12:00

Praktická lékařka pro děti a dorost
MUDr. Marta Pešková, tel.: 724 050 180
e-mail: mudrpeskova@seznam.cz
Ordinační doba:

Pondělí: 07:30 – 08:00 náběry
08:00 – 10:30 nemocné děti
Úterý: 11:30 – 12:30 nemocné děti
12:30 – 13:30 zvané prevence
Středa: 12:00 – 14:00 nemocné děti
14:00 – 16:00

poradna pro zdravé děti - lichý týden

Čtvrtek: 07:30 – 08:00 náběry
08:00 – 10:30 nemocné děti
11:30 – 14:00
Pátek:

zvané prevence, zdravé děti
07:30 – 08:00 náběry
08:00 – 10:30 nemocné děti

Lékárna Mirošov
PharmDr. Michaela Petrová
tel.: 724 721 771
e-mail: lekarna.mirosov@tiscali.cz
Z důvodu koronaviru otevírací doba upravena:

Po, Út, Čt, Pá:
St:		

07:30 – 12:00
12:00 – 16:00

Sběrný dvůr odpadů Mirošov
Bc. Jakub Lev, tel.: 377 237 364
Provozní doba:

Středa: 15:00 – 17:00
Sobota: 09:00 – 11:00
Pošta Mirošov
Skořická 83, Mirošov, tel.: 954 233 843
Otevírací doba:

Po:
11:00 – 12:00
13:00 – 18:00
Út:
08:00 – 12:00
13:00 – 15:00
St:
11:00 – 12:00
13:00 – 18:00
Čt:
08:00 – 12:00
13:00 – 15:00
Pá:
08:00 – 12:00
13:00 – 15:00
So, Ne:		
ZAVŘENO
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ESTONSKO

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

STŘEDA 27. 4. 2022 OD 17 HODIN
MĚSTSKÁ KNIHOVNA MIROŠOV
Přijďte si poslechnout vyprávění
cestovatele Jiřího Kaláta o poklidné
pobaltské zemi.
"Každá země má spoustu krás, které
člověk pozná až na druhé, třetí
ochutnání."
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Masopustní veselí v MŠ Mirošov

Masopust, masopust, než nastane dlouhý půst, neslo se celou mateřskou školou. Průvod masek procházel školkou a rozzářené děti doprovázely
obchůzku zpěvem. Ale nejen to. Děti se seznámily s tradiční oslavou masopustu, naučily se poznávat hudební nástroje lidové muziky, vyrobily
si masky, chrastítka i kobližky, zahrály si na stará řemesla a naučily se několik masopustních písní, na které si společně zatančily. Paní učitelky,
jako správné panímámy, připravily pro děti sladké odměny, které dětem udělaly radost. Na závěr průvodu, podle tradice, děti uspaly basu, a tím
se s masopustním veselicí rozloučily.
Bc. Kateřina Audesová

Masopust - Rybičky

Masopust - Včeličky

Masopust - Sluníčka

Masopust - nástěnka

Masopust - průvod

Masopust - Lvíčata

Olympijské hry v MŠ Mirošov

Celý svět v únorových dnech vzhlížel k olympijským sportovcům, a tak si paní učitelky připravily pro děti program plný sportu, závodění a radosti. Olympijský duch zcela ovládl všechna oddělení MŠ. Děti se seznámily se zimními sporty a jejich bezpečným provozováním. Slavnostní
zahájení, zažehnutí ohně, vztyčení olympijské vlajky, slib sportovců a především hry v duchu fair play byly pro děti velkou výzvou. Zahrály si
hokej se střelbou na branku, jezdily na lyžích, závodily v jízdě na bobu a také krasobruslily. To vše zvládly i bez sněhové nadílky ve vnitřních
prostorách školky. Děti si mohly vyzkoušet také role diváků, kteří sportovcům dodávají energii a hlasitým povzbuzováním a máváním pompony vytvářely skutečnou závodní atmosféru. Závěrečným ceremoniálem zněla česká hymna, která byla po odměnění všech sportovců zlatou
medailí a zhasnutí olympijského ohně důstojnou tečkou za olympijským týdnem.
Ivana Vasková, DiS.
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Sokolská župa Rokycanova uspořádala výstavu
ke 160 letům Sokola.
Výstavní síň rokycanského muzea v ulici Josefa Knihy patří České
obci sokolské. 10. 2. 2022 proběhla vernisáž výroční výstavy. Ta potrvá až do 8. května. Výstava ukazuje historii od kolébky v roce 1862
přes vznik rokycanské župy roku 1900 až po činnost jednotlivých
okresních jednot. Naše župa je složena ze 14 jednot. Tělocvičná jednota Sokol Mirošov vznikla v roce 1898. Na výstavě můžete vidět
náš prapor, shrnutí historie a fotografie ze současné činnosti jednoty.
Tímto zveme občany města Mirošov k návštěvě velmi zajímavé výstavy.
Jitka Harnochová

Sokolská župa Rokycanova

Plán výletů Klubu důchodců Mirošov
na rok 2022

13. 4. 2022
		
		
		
		

Svatý Jan pod Skalou
Svět medúz, OC Arkády, Na Pankráci 86,
Praha-Nusle /event. Dům motýlů, PAPILONIA,
Na Příkopě 854,Praha 1- Nové Město, nebo
Mořský svět - výstaviště Holešovice/

11. 5. 2022

Hobby České Budějovice, Písek

25. 5. 2022
		

Safari Dvůr Králové
Braunův skalní betlém u Kuksu

8. 6. 2022
		

Hrad Valečov, Valečovské světničky,
Svijanov, Sychrov

13. 7. 2022

Průhonice, Letecké muzeum Praha-Kbely

27. 7. 2022
		

Turnov, Hrubý Rohozec, Dlaskův statek
event. Valdštejn

10. 8. 2022
		

Jablonec nad Nisou - Muzeum skla
a bižuterie + něco v okolí (upřesníme)

24. 8. 2022
		

Tiské stěny
Zámek Děčín + růžová zahrada

7. 9. 2022
		

Chlumec nad Cidlinou
Hrádek u Nechanic

5. 10. 2022
		

Keltský archeoskanzen Nasavrky
Rozhledna Boika, Chrudim

a Muzeum Dr. Bohuslava Horáka,
pobočka Západočeského muzea v Plzni

SOKOL

NA ROKYCANSKU
Otevřeno
úterý–neděle
8.00–12.00 hodin / 12.30–16.00 hodin

11/2–8/5/2022

Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech
pobočka Západočeského muzea v Plzni
výstavní síň v ulici Josefa Knihy č. 146, Rokycany
378 370 700, 378 370 734, ropruvodci@zcm.cz

Alternativy k výletům:
• Šumava, jezero Arbersee, vodní hrad Švihov
• Bečov nad Teplou, Kynžvart
• Teplické skály
Přihlášení na výlety pouze osobně v Klubu důchodců vždy v pondělí od 14,00 hod. placení přibližně 14 dnů před odjezdem
Kontakt – Vlasta Ludínová, 721 482 588

www.zcm.cz

Nejbližší akce v Mirošově
10. 4. 2022, 10-15 hod. Jarní trhy		

U sokolovny

27. 4. 2022, od 17.00
			

Jiří Kalát: 		
Estonsko (přednáška)

Knihovna

30. 4. 2022, od 16.00

Pálení čarodějnic

U sokolovny

7. 5. 2022		

Hasičský ples		

Sokolovna

8. 5. 2022		
ta

Pouť			

Centrum měs-

19. 5. 2022, od 17.00
Tomáš Makaj: 		
Knihovna
			Zaniklé obce Středních Brd (přednáška)
3. 6. 2022, od 16.00

Dětský den		

U sokolovny

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

Březen 2022
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Městská knihovna
Každý měsíc mají čtenáři možnost vybírat si z nových knih. Tento měsíc jsou to například tyto tituly:
Halina Pawlowská		
Helen Cooper			
Brenda Novak 			
Kathleen Barber		
Karin Slaughter			
Vlastimil Vondruška		
Douglas Preston		
Clive Cussler			
Danielle Steel			

Milý Bene
Špinavá tajemství
Knihkupectví u pláže
Sleduj mě
Falešná svědkyně
Neviditelní
Tajemství škorpiona
Stoupající moře
Bod zlomu

Vladana Gomes			
Wilbur Smith			
Kyle Perry			
Sabine Ebert			
Margot Spohn			
Jeff Kinney			
Eva Mrázková			
Markéta Pilátová		
Daniela Krolupperová		

Na Afriku nezapomeň
Temné dědictví
Hora duchů
Meč a koruna
Co to tu kvete?
Deník malého poseroutky. Velká šance
Štístko a Poupěnka
Gorilí táta v Africe
Bubáček

Další nové tituly na knihovnamirosov.webk.cz
KNIHOVNA OTEVŘENA:
PO 10:00 - 17:00, ÚT, ST,ČT 10:00 - 15:00
Do knihovny vstupujte s respirátorem. Při vstupu použijte dezinfekci. Dodržujte 2m rozestup.
773 278 578 - 371 121 482 - knihovna@mirosov.cz - knihovnamirosov.webk.cz

PNEUSERVIS
Lavička

Nové pneu, použité pneu, opravy, renovace disků kol.

Dobřívská 401, Mirošov 338 43
www.pneulavicka.rokycansko.cz, pneulavicka@atlas.cz

Hledáme zájemce o sekání trávy
a hrabání listí na zahradě 900 m²,
v chatové osadě Mirošov.

Tel. : 602 643 550

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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Mirošovští střelci v roce 2021 stříleli ostošest

Teprve v květnu 2021 započaly sportovní soutěže v okolí, kdy jsme v počtu
dvou střelců jeli střílet loveckou malorážku do nedalekých Jinec, kde Otto
Šaman obsadil pěkné 5. místo nástřelem 351 bodů. Na mirošovské střelnici
jsme v květnu uspořádali soutěž ve střelbě na siluety – souboj na rychlost.
Zvítězila Zizlerová před 2. Procházkou a 3. Houdkem, 4. Trykar, 5. Bauer,
6. Šaman. Také jsme se v počtu dvou střelců zúčastnili soutěže ve střelbě
z kuše ve Spáleném Poříčí, kde v ženách zvítězila Monika Zizlerová a v mužích Viktor Houdek, oba z mirošovského střeleckého klubu.
V červnu jsme se zúčastnili K4M ve Spáleném Poříčí, kde se naši střelci
umístili: 1. Viktor Houdek, 8. Monika Zizlerová, 12. Josef Pátek. Na K4M
v Jincích 3. Houdek, 5. Šaman a 11. Zizlerová. Na soutěži ve střelbě z VPu,
VPi ve Spáleném Poříčí pak 1. Houdek, 2. Šaman, 3. Kop a 8. Zizlerová.
V Hlavňovicích soutěž ve střelbě z velkorážné pušky 8. Houdek, 9. Šaman
a 13. Blecha, ve střelbě z vojenské pušky 2. Houdek, 8. Šaman a 17. Blecha.
V Holoubkově se mirošovští střelci zúčastnili soutěže K4M, kde se jako
6. umístil Šaman, 9. Zizlerová, 12. Pátek. Na mirošovské sportovní střelnici jsme uspořádali soutěž ve střelbě na kovové siluety, kde zvítězil
Houdek před Procházkou, Zizlerovou a Rožánkem, Šamanem, Bauerem, Maškem a Maškovou.
Počátkem července jsme pak uspořádali další soutěž – MIROŠOVSKÝ BIKEBIATLON, kde zvítězili Houdkovi (Viktor Houdek v kategorii dospělých, dále z našich členů ještě Rožánek a Zizlerová, a Nela Houdková v kategorii žáci). Poté členská schůze a oddílový přebor, kde
zvítězil Houdek, 2. Zizlerová, 3. Pátek, 4. Bauer. Ve Spáleném Poříčí na K4M pak Houdek obsadil 1. místo, 20. Zizlerová, 24. Pátek. Koncem
července se naši členové zúčastnili K4M v Klatovech, kde byl 4. Houdek, 14. Zizlerová a 20. Šaman.
V srpnu se Monika Zizlerová zúčastnila Střeleckého víceboje na Pavlovsku, který vyhrála. Dále K4M ve Stříbře, kde se jako 10. umístila
Zizlerová, 13. Pátek a 14. Šaman. K4M Hlavňovice, kde skončil 3. Houdek a 11. Zizlerová, a K4M ve Spáleném Poříčí, kde v ženách zabodovala 2. Zizlerová a v mužích 2. Houdek a 16. Šaman. V Dnešicích se na malorážkovém
mixu umístili 7. Šaman, Vrbecká, 8. Mašek, Mašková, 9. Čermák, Zizlerová. Koncem
srpna se pak konal Klatovský srnec, kde zvítězil Houdek, 5. Zizlerová.
V září jsme v Mirošově uspořádali soutěž ve střelbě ze vzduchové pistole. Mezi
ženami zvítězila Zizlerová před Cvrkovou M. a Cvrkovou D., mezi muži 1. Houdek,
6. Bauer, 8. Mašek. Ve vložené soutěži v hodu granátem (maketou) zvítězil mezi muži
Houdek a mezi ženami Zizlerová. V polovině září jsme uspořádali soutěž v K4VzPu,
kde se z našich umístili 1. Houdek, 3. Zizlerová, 4. Šaman, 5. Bauer, 6. Mašek, 7. Mašková, vložená soutěž ve stolním hokeji: 1. Mašková, 2. Housek, 3. Zizlerová, 4. Šaman.
Vložená soutěž v hodu šipkami: 1. Houdek, 3. Zizlerová. Ve druhé polovině září pak
proběhla soutěž ve střelbě z pistole v Přešticích: 8. Šaman, 27. Zizlerová, revolver:
9. Šaman. Mistrovství ČR ve střelbě z historické kuše v Javornici se zúčastnil Viktor
Houdek. Vyhrál.
Dva členové našeho klubu se v říjnu zúčastnili Mistrovství ČR ve střelbě z libovolné kuše, kde Viktor Houdek zvítězil v kategorii mužů
a Monika Zizlerová v kategorii žen. Na mirošovské střelnici členové uspořádali soutěž ve střelbě ze vzduchovky. Mezi muži skončil první
Houdek, v kategorii žen zvítězila Zizlerová, ve střelbě z luku v dospělých 1. Houdek, 2. Zizlerová. Ve Spáleném Poříčí K4M z našich skončili
2. Houdek 11. Šaman 18. Zizlerová 22. Pátek 24. Kop, na brokové v Hrádku 25. Zizlerová. Koncem října pak mirošovští uspořádali soutěž na
své střelnici ve střelbě na terče ptáků. Jako 2. se zde umístil Houdek.
V listopadu mirošovští střelci vzpomněli na svého dlouholetého rozhodčího a na jeho počest uspořádali již třetí ročník Memoriálu Petra
Kuřila. Z našich se mezi ženami umístily 2. Mašková 3. Zizlerová. Mezi muži pak vynikli zejména 2. Houdek 3. Šaman. Na Cinderella Cupu
z pistole a ze samopalu v Dnešicích v kategorii žen skončila 2. Zizlerová, v mužích 10. Šaman. Otto Šaman se zúčastnil i soutěže ve střelbě
z pistole ve Stříbře, a to na 12. pozici. Zizlerová zde obsadila 28. příčku. Na konci listopadu se na mirošovské střelnici odehrálo Mikulášské
střílení, kde v mužích zvítězil Houdek, v ženách Zizlerová.
Počátkem prosince se v Mirošově střílelo na terč zajíce, v ženách 1. Mašková 2. Zizlerová, v mužích 1. Bláha 2. Mašek. V Dnešicích se naši
střelci zúčastnili soutěže ve střelbě z lovecké vzduchovky (9. Zizlerová). Ve Spáleném Poříčí se konala soutěž ve střelbě z pistole a ze samopalu
(2. Houdek 3. Šaman 11. Zizlerová).
Na mirošovské střelnici a v jejím bezprostředním okolí mirošovští střelci odpracovali desítky brigádnických hodin, (63,5 hod. Monika Zizlerová, 53,5 hod. Pavel Mašek, 36 hodin Viktor Houdek, 25 hodin Otto Šaman, 24 hodin Antonín Bauer, 18,5 hod. Mašková, 16 hodin Blecha,
15 Bláha, 13 Rožánek, 4 Pátek, 3,5 hod. Utěšený, Kop).
PhDr. Mgr. Monika Zizlerová, Ph.D.

Hrádečtí kynologové zahájili sezónu
Po roční vládními omezeními vynucené přestávce jsme opět zahájili sportovní sezonu prvním závodem letošního roku. Byl jím
branný víceboj, který se konal 19. února. Blahopřejeme vítězům
a vyjadřujeme uznání účastníkům a pořadatelskému sboru ZKO
Hrádek u Rokycan.
Atanas Najdenov
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INFORMACE ORGÁNŮ MĚSTA MIROŠOV

Usnesení Rady města Mirošov ze dne 7. února 2022
Rada města schvaluje:
1.
zavedení dovážky obědů pro občanku města Mirošov
2.
prodloužení nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 2 v přístavbě ZŠ, Školní ulice č.p. 74, Mirošov a podpis dodatku k nájemní
smlouvě
3.
zhotovení nové distriktní šachty pod vodojemem na Janově
4.
podpis dodatku smlouvy o odstranění odpadu na skládce Rokycany Němčičky uzavřené mezi městem Mirošov a společností
Rumpold-R Rokycany s.r.o., Jiráskova 32, Rokycany
5.
zveřejnění záměru prodeje pozemku p.p.č. 1717/3 v k.ú. Mirošov s tím, že nabídky budou na MěÚ Mirošov doručeny do
28.02.2022 do 14:00 hodin
Rada města revokuje:
1.
usnesení RM ze dne 24.01.2022 schvaluje 08/22 bod 5
Rada města souhlasí:
1.
se zaplacením celé částky za spotřebu plynu v MŠ Mirošov ve výši 62.334,98 Kč a nebude požadována poměrná část
44.127,25 Kč po příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ Mirošov
2.
se stavbou a PD projektu „Rozvoj optické sítě společnosti ARENIS, Mirošov – intravilán“ za splnění podmínky, že dotčené
pozemky budou uvedeny do původního stavu
Usnesení Rady města Mirošov ze dne 21. února 2022
Rada města schvaluje:
1.
prodloužení nájemní smlouvy mezi městem Mirošov a nájemkyní do 30.06.2023 a podpis dodatku nájemní smlouvy
2.
účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Mirošov za rok 2021 vč. zprávy o zápisu o průběhu
inventarizace
3.
převedení zisku ve výši 76 Kč z vedlejší činnosti Základní školy a mateřské školy Mirošov, příspěvková organizace, do
rezervního fondu
4.
podpis plánovací smlouvy týkající se práva a povinností účastníků smlouvy při výstavbě dopravní a technické infrastruktury
5.
zveřejnění záměru pronájmu pozemků p.p.č. 481/3 v k.ú. Mirošov na úřední desce s tím, že nabídky budou na MěÚ Mirošov
doručeny do 14.03.2022 do 14:00 hodin
6.
podpis smlouvy o právu k provedení stavby nebo opatření na pozemku vlastníka mezi městem Mirošov a Správou a údržbou
silnic PK, příspěvková organizace, Koterovská 462/162, Plzeň týkající se stavby „Chodník Skořická ulice, Mirošov“.
7.
MěÚ Mirošov jako pořizovatele územní studie pro lokalitu č. 52 dle platného územního plánu Mirošov
8.
podpis příkazní smlouvy o zajištění územně plánovací činnosti a poskytování souvisejících služeb při pořízení územní studie
Mirošov – lokalita č. 52 mezi městem Mirošov a Bc. Petrem Pelechem, Smrková 38, Plzeň
9.
poskytnutí finančního daru ve výši 20.000 Kč na plastickou operaci handicapované dcery
10.
přijetí dotace a podpis smlouvy č. 04122011 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR na akci:
„Intenzifikaci podzemních pramenišť Brdy pro město Mirošov“
Rada města předkládá zastupitelstvu:
1.
návrhy kupních smluv – společně s usnesením č. 04/22 ze dne 10.01.2022
2.
provozní model vodohospodářského majetku měst a obcí Rokycanska
3.
směna pozemků p.p.č. 1134/1 a 1137/7 v k.ú. Skořice vč. návrhu směnné smlouvy – společně s usnesením RM ze dne č. 09/21
ze dne 15.03.2021
4.
žádosti o dotace z rozpočtu města Mirošov
5.
žádost o souhlas s finanční spoluúčastí města Mirošov
6.
zápis z jednání Komise pro rozvoj města
7.
schválení přijetí bezplatného daru pozemků od Plzeňského kraje
Rada města souhlasí:
1.
s ponížením ztráty PO Základní škola a mateřská škola Mirošov k 31.12.2021 ve výši 36.471,44 Kč v hlavní činnosti
z rezervního fondu částkou ve výši 6.954,44 Kč
2.
s poskytnutím finanční podpory na konání sportovního dne mládeže v Mirošově ve výši 10.000 Kč
3.
s konáním koncertu skupiny SIFON v prostorách sokolovny Mirošov dne 12.03.2022
4.
s rezervací termínu pro konáním hasičského plesu v termínu 02.04.2022 až 03.04.2022 v prostorách sokolovny Mirošov
5.
s rezervací termínu pro konáním hasičské zábavy ve dnech 07.05.2022 až 08.05.2022 v prostorách sokolovny Mirošov
6.
s novým umístěním kontejnerů na odpad ze hřbitova (věnce, svíčky, …) a se způsobem vyvážení těchto kontejnerů

Mrazivé ráno na Malém Toku - foto: Správa CHKO Brdy
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