číslo 3/2016

ZPRAVODAJ
obce Mírová pod Kozákovem

čtvrtletník

číslo 3/2016

Životní jubilea
Nejstarší občankou obce Mírová pod Kozákovem je paní
Marie Součková, nar. 11. 7. 1923 z Vesce,
která v letošním roce oslavila úctyhodných 93 let.

90 let oslavila

Drahuška Zahrádková, nar. 22. 7. 1926, Bělá

85 let oslavily

Danuše Kvapilová, nar. 3. 8. 1931, Loktuše
Alenka Söllnerová, nar. 9. 8. 1931, Bělá

80 let oslavily

Jaruška Kuncová, nar. 8. 7. 1936, Vesec
Raduše Šírková, nar. 19. 9. 1936, Bělá
Všem jubilantům blahopřejeme a přejeme pevné zdraví.

Souhlas se zveřejněním osobních údajů udělíte vyplněním formuláře na OÚ Mírová pod Kozákovem
Příspěvky do rubriky životní jubilea zasílejte e-mailem na obec@mirova.cz nebo písemně na adresu OÚ
Mírová p. K., Chutnovka 36, 511 01 Turnov. Formulář je volně ke stažení na webových stránkách obce.

ZPRAVODAJ
Slovo starosty

obce Mírová pod Kozákovem

Vážení spoluobčané,
dnešní úvodní slovo začnu lehce netradičně a neseznámím Vás tak s tím, jaké akce
v naší obci proběhly v uplynulém období, ale spíše s tím, jaké akce vinou našich
zákonodárců nebudou moci proběhnout. I přesto, že se velice nerad vyjadřuji k „nesmyslným“ zákonům z dílny našich zákonodárců, musím nyní udělat výjimku, jelikož
nad některými „byrokratickými výmysly“ nelze pouze mávnout rukou a nechat je
bez povšimnutí.
Jak jste možná zaznamenali, 1. října 2016 vešla v platnost novelizace přestupkového zákona o nočním klidu, která nutí pořadatele ztišit hluk na minimum nejenom
u kulturní či sportovní akce, ale dokonce i u soukromých večírků, svateb nebo oslav
narozenin po 22 hodině. S trochou nadsázky se dá říci, že nás stát po desáté večerní
posílá sedět domů k televizi, nejlépe s vypnutým zvukem, abychom někoho nerušili. Každý nerudný občan České republiky tím navíc dostává do rukou silnou zbraň,
díky níž může před váš dům či venkovní posezení po desáté večer vyslat příslušníka
policie, který vám za neztišení akce ve stanoveném čase může udělit pokutu až do
výše 10 000,- Kč. Nevím, co naši zákonodárci plánují v dalším období, ale pokud
budou pokračovat v tomto duchu, určitě se dočkáme dalších zákazů a represí. Věřím, že v dalších volbách si zvolíme zákonodárce, kteří budou používat zdravý selský
rozum a budou dělat zákony pro lidi a ne proti nim.
I přes všechno výše uvedené pevně doufám, že všichni budeme stejně rozumní jako
doposud a že nový zákon nezhorší v naší obci dobře fungující sousedské vztahy.
Navíc by byla velká škoda, kdyby musely skončit kulturní, společenské a sportovní
akce, kterých je již nyní jako šafránu a které jsou právě místem, kde se tyto sousedské vztahy v příjemné atmosféře nejlépe upevňují.

Kontakty na Obecní úřad
Mírová pod Kozákovem:
tel.: 481 321 677, 481 321 681
fax: 481 321 681
e-mail: obec@mirova.cz
www.mirova.cz

Důležité telefonní kontakty:
158 – Policie ČR
156 – Městská policie
155 – Záchranná služba
150 – Hasiči
112 – Integrovaný záchranný systém

Rád bych Vás tedy touto cestou pozval na jednu takovou akci, která se bude v naší
obci konat již podruhé, a tím je rozsvěcení vánočního stromu před Mateřskou školkou na Chutnovce. Budu velmi rád, když s námi přijdete přivítat adventní čas a nasát
vánoční atmosféru.
Přeji Vám příjemné prožití podzimních dnů a budu se těšit na setkání s Vámi ať už
při rozsvěcení vánočního stromu, předvánočním setkání s našimi seniory nebo na
dalších akcích, které „budou moci proběhnout“.
Jaroslav Votrubec
starosta obce Mírová pod Kozákovem

Mateřská škola na Chutnovce – 481 322 982
Základní škola v Bělé – 481 322 055
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Informace z obecního úřadu

4. Aktualizovaný Rozvojový dokument
obce Mírová pod Kozákovem na období
let 2016 – 2020.

Služby Czech point, ověřování
– Obecní úřad poskytuje
následující služby:

Výpis z veřejného zasedání
Zastupitelstva obce Mírová
pod Kozákovem konaného dne
23. 6. 2016 na OÚ Mírová pod
Kozákovem

5. Zadávací dokumentaci k veřejné zakázce
„Komplexní nakládání s odpady“ zadávané v otevřeném nadlimitním řízení dle
§ 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách v platném znění.

• ověřování pravosti podpisu, shodu opisu
nebo kopie s listinou;
• výdej pytlů na tříděný a komunální odpad;
• příjem plateb místních poplatků: za odpady, psy, z ubytovací kapacity, z rekreačního a lázeňského pobytu;
• příjem plateb za vodné a stočné;
• evidenci obyvatel;
• služby Czech POINT např.:
- výpis z katastru nemovitostí LV,
- snímky katastrálních map, které slouží
jako originály a není nutno pro tyto
snímky jezdit na Katastrální úřad
do Semil (nově),
- výpis z bodového hodnocení řidiče,
- výpis z insolventního rejstříku,
- výpis z veřejného rejstříku (obchodní
rejstřík, spolkový rejstřík, nadační
rejstřík, rejstřík ústavů, rejstřík
společenství vlastníků jednotek
a rejstřík obecně prospěšných
společností),
- výpis ze seznamu kvalifikovaných
dodavatelů,
- výpis z živnostenského rejstříku,
- rejstřík trestů,
- výpis z rejstříku trestů právnických
osob
- agendy ISDS (zřízení datové schránky).

Zastupitelstvo obce Mírová pod
Kozákovem bere na vědomí:

Zastupitelstvo obce Mírová pod
Kozákovem schválilo:
1. Závěrečný účet obce za rok 2015 spolu se
Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce Mírová pod Kozákovem za
rok 2015 bez výhrad. Nebyly zjištěny chyby a nedostatky a nebyla zjištěna rizika.
2. Závěrečný účet Svazku obcí Mírová pod
Kozákovem za rok 2015 spolu se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření Svazku obcí za rok 2015. Byly zjištěny
chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených v § 10 odst.
3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb., a to:
Zadavatel nezveřejnil na profilu zadavatele smlouvu uzavřenou na veřejnou
zakázku malého rozsahu, jejíž cena přesáhla 500 000,- Kč bez DPH, včetně všech
jejích změn a dodatků, a to do 15 dnů od
jejího uzavření.
3. Účetní závěrku obce Mírová pod Kozákovem za rok 2015 bez výhrad.

6. Návrh rozpočtu na rok 2016 Mikroregionu Podkozákovsko a účetní závěrku DSO
Mikroregion Podkozákovsko za rok 2015.
7. Zprávu finančního a kontrolního výboru.

Zastupitelstvo obce Mírová pod
Kozákovem projednalo:
8. Žádost o zajištění průjezdnosti obecní
komunikace na p. č. 2022 a 1152/2 v k. ú.
Bělá u Turnova – Rozumov.

Zastupitelstvo obce Mírová pod
Kozákovem požaduje:
9. V rámci probíhající přípravy nového administrativního členění státu zřízení nového celku okres Turnov, a tím vyřešení
anomálií ORP Turnov, která se skládá
z obcí ležících na území tří stávajících
okresů.
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Upozornění na
monitorování prostorů
u skladu obecního
úřadu a zákaz odkládání
odpadu u skladu
Upozorňujeme občany, že ve dvoře u skladu obecního úřadu je
přísný zákaz odkládání jakéhokoliv odpadu KROMĚ PYTLŮ S TŘÍDĚNÝM ODPADEM.
Na objemný odpad z domácnosti,
který se nevejde do popelnice, je
občanům zdarma k dispozici každou první sobotu v měsíci od 9 do
10 hodin kontejner, který je přistaven u skladu obecního úřadu.
Svoz nebezpečného odpadu zajišťuje obec Mírová pod Kozákovem 2x
ročně zdarma mobilním sběrem.
Prostor u skladu obecního úřadu je
monitorován kamerovým systémem
se záznamem.

Žádáme majitele psů, aby
z důvodu bezpečnosti
nenechávali své psy volně
pobíhat po vsi.

OTÁZKY A ODPOVĚDI K PROBLEMATICE NOČNÍHO KLIDU
A K NOVELE ZÁKONA O PŘESTUPCÍCH
Právní úprava nočního klidu
Co je to noční klid ?
Pojem nočního klidu není zákonem
č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o přestupcích“), ani jiným právním předpisem vymezen. Noční klid je určitý pokojný stav na
určitém místě ve vymezenou dobu, na jehož
zachování má společnost zájem za účelem
spořádaného a poklidného soužití.
Co lze považovat za rušení nočního klidu ?
Za rušení nočního klidu jsou považovány takové projevy fyzických osob v době nočního klidu, které jsou způsobilé porušit nebo
ohrozit občanské soužití a veřejný pořádek.
Typicky se jedná například o hlasité hlasové projevy, reprodukovanou či živou hudbu
nebo způsobování hluku jinou činností.
Co je to doba nočního klidu ?
Doba nočního klidu je definována zákonem
o přestupcích jako doba od 22. do 6. hodiny.
Noční klid je tedy regulován přímo na úrovni zákona, a to z důvodu celospolečenského
a státem chráněného zájmu na jeho ochraně.
Byla doba nočního klidu vždy regulována přímo na úrovni zákona ?
Do novelizace zákona o přestupcích z roku
2012, provedené zákonem č. 494/2012 Sb.,
sice nebyla doba nočního klidu v zákoně
o přestupcích vymezena, nicméně bylo

celospolečensky akceptováno a judikaturou potvrzeno, že se jedná o dobu mezi
22. a 6. hodinou. Teprve od účinnosti předmětné novely (tj. od 15. ledna 2013) byla
doba nočního klidu stanovena přímo zákonem časovým úsekem od 22. do 6. hodiny.

Přestupek rušení nočního klidu
Co se děje v případě porušení nočního
klidu ?
Porušení nočního klidu je přestupkem proti veřejnému pořádku (a to již od samotné
účinnosti zákona o přestupcích, tedy již od
1. července 1990), za jehož spáchání lze uložit sankci dle zákona o přestupcích. 3 V rámci přestupkového řízení bude na orgánech
obce, aby vyhodnotily, zda v daném konkrétním případě došlo k tak významnému narušení nočního klidu, že se jedná o přestupek.
Jaký hrozí postih v případě, že obec
v obecně závazné vyhlášce nestanoví
výjimečné případy, při nichž je doba nočního klidu kratší nebo žádná než stanoví
zákon ?
V případě, že obec obecně závaznou vyhláškou nezkrátí či nezruší dobu nočního klidu
v den konání určité akce, bude hlučné jednání fyzických osob tento den v zákonem
stanovené době nočního klidu postižitelné
a obecní policie či obec jej bude řešit v rámci
přestupkového jednání. Za rušení nočního
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klidu lze uložit tyto sankce: a) napomenutí,
b) pokutu do 10 000 Kč, v případě opakovaného spáchání přestupku do 15 000 Kč
c) zákaz činnosti, d) propadnutí věci, e) zákaz
pobytu. Při určení druhu sankce a její výměry
se přihlíží k závažnosti přestupku, zejména
ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům,
k okolnostem, za nichž byl spáchán, k míře
zavinění, k pohnutkám a k osobě pachatele,
zda a jakým způsobem byl pro týž skutek postižen v disciplinárním řízení.

Obecně závazné vyhlášky obcí
o nočním klidu
Když je doba nočního klidu regulována přímo zákonem, znamená to, že po
22. hodině nelze konat žádnou akci
a akce tak musí po 22. hodině skončit ?
Obecně lze konstatovat, že akce může být
konána i po 22. hodině. Akce může být
konána, respektive může pokračovat, i po
22. hodině, avšak pouze takovým způsobem, aby nebyl narušován noční klid. Pokud
se však jedná o akci, při níž by mohlo docházet k činnostem, které by mohly narušit
noční klid (typicky hlasité projevy účastníků
apod.) a tato není uvedena v obecně závazné vyhlášce jako výjimečný případ, měl by
pořadatel takové akce po 22. hodině akci
omezit tak, aby nedocházelo k rušení nočního klidu. Pokud se jedná o akci, která je
vymezena v OZV může tato akce po 22. ho-

dině pokračovat způsobem, který by mohl
narušovat noční klid.
Je třeba k pořádání slavností, společenských či rodinných akcí (oslav) souhlas
obce a je jejich konání nějak omezeno ?
Pokud jde o konání různých kulturních či
společenských akcí, tak je nutno zdůraznit,
že v České republice není žádným zákonem
omezeno konání těchto akcí. Zákon o přestupcích pouze stanovuje, že za přestupek
se považuje rušení nočního klidu, který je
vymezen dobou od 22. do 6. hodiny. Pokud pořadatelé těchto akcí respektují dobu
nočního klidu a neobtěžují ostatní občany
hlukem, lze tyto akce konat i po 22. hodině.
K pořádání oslav či různých akcí proto není
třeba souhlasu obce ani ohlášení konání
této akce obci.
Obce by se proto měly při zkracování doby
nočního klidu omezovat pouze na výjimečné případy a mělo by se tedy jednat jen
o několik dní v roce.
Co je to vlastně výjimečný případ ?
Dle nálezu Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS
4/16 je za výjimečný případ nutno považovat takovou událost, kdy je zájem na dodržení obecně závazné doby nočního klidu
převážen zájmem na udržení místních tradic
a upevňování mezilidských vazeb skrze hlasité noční aktivity. Čerpáno z www.mvcr.cz
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Nabídka Terénní Pečovatelské
Služby
Terénní pečovatelská služba obce Mírová
pod Kozákovem nabízí seniorům žijícím ve
vlastní domácnosti své služby. Poskytujeme
kvalitní a odborné služby – zejména pomoc
při zajištění stravy (dovoz nebo donášku
oběda). Naším cílem je vést klienta k soběstačnosti a samostatnosti, respektujeme
a podporujeme dosavadní způsob života
v přirozeném prostředí každého člověka.
Pro bližší informace nás kontaktujte na telefonním čísle 481 363 071 nebo osobně u vedoucí paní Macháčkové v kanceláři Domu
s pečovatelskou službou v Bělé 104, po – pá,
7 – 15 hodin.

Knihovna DPS Bělá

všechny návštěvníky zajišťuje obec Mírová
pod Kozákovem. Doprava bude zajištěna
obecním mikrobusem. Těšíme se na setkání
se všemi našimi občany.

Rozsvícení vánočního stromu
V pátek dne 25. 11. 2016 se uskuteční již
druhé rozsvícení vánočního stromu u Mateřské školy na Chutnovce. V loňském roce
se akce velice zdařila a doufáme, že se také
letos v hojném počtu přijdete podívat na
vystoupení dětí z mateřské i základní školy.
Občerstvení s domácími moučníky, cukrovím a horkými nápoji na zahřátí zajišťuje OÚ
Mírová pod Kozákovem.

MŠ Chutnovka

Otevírací doba – každé sudé úterý od 15
do 17 hodin. Bližší informace lze získat
na tel.: 606 430 539.

Setkání seniorů
Obecní úřad Mírová pod Kozákovem zve
všechny seniory (i ty, kteří teprve nedávno
dosáhli důchodového věku) z naší obce
k příjemnému posezení na tradiční předvánoční setkání, které se koná v sokolovně
ve Vesci dne 2. 12. 2016. Se svým programem vystoupí děti ze ZŠ v Bělé a k poslechu zahraje živá hudba. Občerstvení pro

Nový školní rok v naší školce
Prázdninové dny utekly rychleji než voda
v Jizeře a začal nový školní rok. Na úplném
konci prázdnin došlo k některým změnám
v počtech učitelek a dětí, takže bylo nutné
udělat změnu v počtu oddělení – od 12. září
2016 máme tři oddělení. Nahoře jsou nejstarší děti, tj. budoucí prvňáčci s několika
mladšími kamarády, dole máme dvě oddělení mladších dětí. Všem rodičům patří velký
dík za vstřícnost a pochopení.
První krůčky do mateřské školy od maminky
a tatínka už má většina nově zapsaných dětí
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za sebou. Paní učitelky se snaží, aby si děvčátka a chlapci zvykali co možná nejlépe, ale
někdy se to bez slziček neobejde, a tak přejeme našim nováčkům, aby se jim ve školce
líbilo a našli tady spoustu prima kamarádů.
K vycházkám využíváme hojně obě zahrady i přilehlé hřiště. Děti mají rády všechny
herní prvky, které zde mají k dispozici, a při
pobytu venku se kamarádství navazuje
zase o něco lépe. Počasí nám navíc letos
opravdu přeje, slunce svítí, je stále teplo
a o pitný režim se nám starají paní kuchařky – doplňují vodu do nádoby, ze které si
děti samy čepují pití. Ukazuje se, jak dokážou být samostatné, moc je to baví zrovna
jako při dopolední svačině u nejstarších.
Tam si děti samy prostřou nádobí, připraví
si pomazánky a mazací nože, tácy se zeleninou nebo ovocem, mají na vybranou v pití
z nápojů mléčných, různých čajů nebo
vody a pak už stačí jen popřát: „Dobrou
chuť !“ – a to by se všichni podivili, jak se
každý snaží sám „si uvařit ! “.
Děti ze všech oddělení prošly celou školku,
aby poznaly nebo si připomněly jednotlivé
místnosti a také jména všech dospělých,
kteří se starají o to, aby dětem a nám všem
bylo ve školce příjemně.
Máme radost z každé hry, která se dětem
líbí, a vidíme, jak se do ní zapojují. Naši
nejmenší pomalinku poznávají společná
pravidla soužití, navazují mnohdy první
kontakty a zvykají si na pravidelné rituály
v mateřské škole. Opakujeme všeobecně
známé písně, říkanky a už zkoušíme další

– vždycky ve spojení s pohybem, jako například:
• Vařila myšička kašičku na zeleným rendlíčku.
• Přišlo dětí jako smetí, každý dostal kousíček – a je prázdný rendlíček !
• Hádaly se houby, hádaly se v lese, kterou z nich si houbař v košíku odnese ?
A už kráčí lesem houbař kudrnatý, nevzal ani jednu, byly jedovatý !
V září začneme také hned s divadlem.
A sice 14. 9. k nám přijelo divadlo Matýsek
s láskyplným příběhem „O kominíku Josífkovi“, 20. 9. pojedou starší děti do divadla
v Turnově na pohádku „Čert a Káča“, a dále
bychom měli mít ve školce ještě povídání paní Žváčkové o chování se k pejskům
(s jejími psy). Na konci září pak zavítá do MŠ
divadelní soubor Koloběžka s pohádkou
„Oslíčku, otřes se !“.
Musíme si ještě připomenout minulý školní
rok, kdy jsme v červnu posílali některé práce na výtvarnou soutěž „Co se děje v lese“.
Nejlepším obrázkem z naší školky bylo vybráno výtvarné dílko Václava Cejnara, který
je od 1. 9. 2016 už v první třídě – Vašíku,
moc Ti gratulujeme a máme z tvého úspěchu velkou radost ! Všechny výtvarné práce
dětí budou vystavené na Valdštejně u příležitosti Svatohubertské slavnosti v sobotu
17. září 2016 od 13:00 hodin a každý si je
tady bude moci prohlédnout.
Léto se s námi pomalu loučí a barevný podzim nám přinese jistě spoustu zajímavých ná-
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mětů na hry, činnosti, povídání a ochutnávání. Už se na něj těšíme a přejeme všem prožít
příjemné dny v letošním podzimním čase.
Za všechny děti a kolektiv dospělých
v MŠ Mírová pod Kozákovem Mgr. Jana
Dědečková

ZŠ Bělá
Nový školní rok v základní škole
Školní rok 2016 – 2017 byl zahájen ve čtvrtek 1. září. Do školních lavic naší školy zasedlo 74 žáků, z toho 17 prvňáčků. Přivítali jsme
také 2 nové paní učitelky a to Mgr. Barboru
Bulířovou, která se vrátila z mateřské dovolené a nahradila Mgr. Petru Lochmanovou.
Ta se rozhodla přijmout pracovní pozici učitele v místě svého bydliště. Dále Mgr. Jitku
Řezníčkovou, která bude část úvazku učit
a část úvazku vést zájmové kroužky a nahradí tak Dis. Marcelu Jandovou, která odchází
na mateřskou dovolenou.
Přípravy nového školního roku byly letos
klidné. Ve škole se o prázdninách vymalovala jedna z učeben, ta pro prvňáčky, a proběhly drobné opravy.
Objednané pomůcky a učebnice byly škole
dodány v posledním srpnovém týdnu. Proto
jsme mohli hned od 2. září zahájit výuku dle
stanovených rozvrhů a dle plánu na školní
rok. Opět nás čeká i řada exkurzí, divadelních představení, besed a školních projektů.

Od září tohoto roku vstupuje do škol často
tak velmi diskutovaná inkluze. Ani nám se
nevyhne. Abychom ji dobře zvládli, jsme
zapojeni do projektu „Individuálně, ale
společně a jinak“. V čem nám pomůže ?
Především bude na škole působit několik
hodin týdně školní psycholog a speciální
pedagog. Tito odborníci nám budou po
dobu dvou let pomáhat zvládat např. problematické chování dětí, vztahy v třídním
kolektivu apod., speciální pedagog bude
pracovat s vybranými žáky, kteří mají některý z výukových potíží, jako je například
dyslexie, dysortografie apod. Mimo to se
učitelé vyškolí v práci s heterogenní skupinou žáků a bude pro ně připravena řada
zajímavých seminářů na téma inkluze.
Mgr. Edita Vondrová, ředitelka školy

Hrad Rotštějn
Ohlédnutí za hlavní turistickou
sezónou na hradě Rotštejn
V sobotu 10. září 2016 byla VI. hradozámeckou nocí slavnostně ukončena hlavní
turistická sezóna na hradě Rotštejn. Památka sice ještě úplně nezavírá, do 16. října je
otevřeno o víkendech a svátcích od 10 do
16 hodin, ale i tak je čas bilancovat.
Letošní hlavní turistická sezóna byla poznamenána deštivým počasím. Za mokra, jak je
známo, musí zůstat hrad uzavřen. I přesto
k nám na prohlídku doposud zavítalo 8 215
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16 hodin, anebo pro předem objednané skupiny nad 10 osob i mimo tuto otevírací dobu.
Na svátek svatého Václava a následující víkend, tedy 1. a 2. 10. 2016, jsou připraveny
tradiční „Dny svatého Václava“ s malou výstavkou věnovanou tomuto světci a netradiční prohlídkou zaměřenou na ukázky
zbraní a zbrojí.
platících dospělých návštěvníků a 2 450 dětí
ve věku od 6 do 12 let. Výrazně stoupl počet osob se zdravotním znevýhodněním,
které památku navštívili. Ke dni 12. 9. jich
bylo 168. Stoupl také počet cizinců, kteří
památku navštívili. K tradičním německy,
holandsky a anglicky mluvícím zájemcům
o prohlídku letos přibyli také Francouzi, rusky mluvící turisté, Švédové a velmi stoupl
počet Slováků, kteří prošli hradní branou.
Překvapením bylo několik turistických skupin hovořících maďarsky.
Ani Rotštejnu se nevyhnula celosvětová
mánie lovu na Pokémony, nicméně po pádu
jednoho drahého telefonu pod podlahu
a kolizi dvou anglicky hovořících návštěvníků v prostoru u studny byl lov Pokémonů
v prostoru kulturní památky zcela zakázán.

O víkendech 8. a 9. 10. 2016 a následně
15. a 16. 10. 2016 bude celý hrad vonět česnekem a topinkami. Čeká nás malá výstava
o blahodárných účincích česneku spojená
s docela malým česnekovým mlsáním nazvaná „Chvála česneku“. Brány hradu se pro
letošní sezónu definitivně uzavřou v neděli
16. 10. 2016.
Následně na hrad nastoupí řemeslníci, aby
povyměňovali prohnilá prkna v podlahách,
opravili zábradlí a pokračovat budou také
práce na uvolněné jihovýchodní zdi hradu.
Výše uvedené akce pro veřejnost se konají
pouze za suchého počasí. V případě deště
zůstane památka uzavřena.
Více na www.hradrotstejn.info

Hana Talli Hlubučková, kastelánka

Ondřej Rajscányi, jednatel OKS, z. s.

Hrad Rotštejn v podzimních
barvách

Střípky z VI. hradozámecké noci na
Rotštejně

Od 5. září je na Rotštejně otevřeno pouze
o víkendech a svátcích, a to buď od 10 do

VI. hradozámecká noc na Rotštejně proběhla 10. 9. 2016 a ukončila hlavní turistickou
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sezónu. Letos byla pořádána ve spolupráci
s dobrovolníky z Červeného kříže v Jablonci
nad Nisou. Fakt, že málo kdo umí správně
pomoci, si mohli návštěvníci na místě ověřit a naučit se zásadám první pomoci nejen
na cestách. Pro velký zájem z řad ctěného
návštěvnictva bude spolupráce s Červeným
křížem dále pokračovat.
Následovala pohádka, prohlídka hradu,
cesta ke vchodu do pekla s Luciferem a Bludičkou a ty statečné, kteří se z pekla vrátili,
čekal dort a také docela malé ohňové vystoupení v podání čerta Kuby. Následovala
noční prohlídka s kytarou pro dospělé.
Díky mimořádně pěknému počasí se celá
akce velmi vydařila.
Ondřej Rajcsányi

Opravy Božích muk na
Podbukovině jsou v plném
proudu
Boží muka na Bukovině byla v lednu 2016
prohlášena kulturní památkou ve smyslu zákona 20/1987 Sb., ve znění pozdějších předpisů. V průběhu února nechala obec Mírová
pod Kozákovem vypracovat restaurátorský
záměr. Vyžádala si k němu rozhodnutí –
závazné stanovisko od orgánů památkové
péče a zároveň podala žádost o finanční
příspěvek na restaurování této památky
k Ministerstvu kultury ČR. Ve druhé polovině
srpna obdržela obec rozhodnutí o přidělení
dotace a na počátku měsíce září byly oficiálně zahájeny restaurátorské práce.
V polovině měsíce září byly zahájeny terénní
úpravy kolem Božích muk. Ve druhé polovině měsíce září pak budou Boží muka rozebrána, kříž bude sejmut a vše bude odvezeno do restaurátorských ateliérů.
Obec následně dokončí terénní úpravy,
a pokud nenastanou nečekané okolnosti,
bude do vánočních svátků památka zpět na
svém původním místě.
Hana Talli Hlubučková

Rozhledna Dubecko
Rozhledna Dubecko je přístupná veřejnosti.
Pokud máte zájem o výstup na rozhlednu, je
nutné si nejprve zapůjčit klíče u pana Lejska,
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Dubecko č. p. 6, kde zároveň zaplatíte vstupné: dospělí 20 Kč, děti 10 Kč.
K vydané vstupence zdarma obdržíte pohlednici, na které jsou přehledně zakreslena
panorama, která z rozhledny uvidíte.

Zprávičky z Prackova
Obnovená POUŤ na Prackově – v pořadí už
ŠESTÁ…
Krásné, ještě letní počasí, zajímavý program,
plno domácích pochoutek a jistě i genius loci nádherného místa na úpatí „bájné
hory Kozákov“, jak hlásaly stovky plakátků
v širokém okolí, to vše se zasloužilo o velikou návštěvnost této již šesté poutní akce
uspořádané tradičně vždy 2. neděli v září
Spolkem přátel prackovské kapličky (letošní
nový název bývalého Občanského sdružení
za záchranu kapličky na Prackově).
Obvyklý zdejší ráz nedělního poklidu se
krátce po poledni proměnil v ruch přijíždějících aut pořadatelů, stánkařů a účinkujících a posléze i návštěvníků. Travnaté
prostranství před kaplí se zaplnilo židlemi
a stoly pro hosty, vedle okamžitě vyrostlo několik stánků ve staročeském duchu
s lidovou keramikou, látkovými hračkami,
dřevěnými šperky, kloboučky, nezbytnými
skleněnými výrobky i perníčky. Nechyběla
ani oblíbená střelnice pro děti. Starobylý
ráz pouti doplnil i letos nádherný malovaný flašinet pana Janečka. Tento milý flaši-

netář je Prackovu věrný, ačkoliv to z Liberce nemá zrovna nejblíž. Na louce směrem
ke Vzdychánku čekali na natěšené dětské
zájemce dva koníci, se kterými přijela jako
vloni Zdenička z Kokrháče.
Začátek pouti odklinkal již tradičně zvonek ve věžičce zapůjčený od Hakenů. Po
krátkém úvodním slovu následovalo téměř
hodinové vystoupení části souboru Musica
Bohemica Jaroslava Krčka s nezbytnými
historickými nástroji. Koho přilákal právě
tento renomovaný hudební soubor, ten
rozhodně nelitoval. Návštěva Spolku paní
a dívek z Jilemnicka se setkala také s velkým obdivem – dámy v dobových prvorepublikových kostýmech se slunečníky
vtipně a s noblesou představily kostýmy
tehdejších osobností (paní továrníkové,
lékárníkové, nadlesní, vychovatelky atd.).
Naprosté veselí vzbudila jejich přehlídka
dobových koupacích obleků.
Jako vždy se protější čekárna stala důležitým
zázemím pro dobrovolnice z řad prackovského spolku, které z jejího chládku téměř nestíhaly doplňovat napečené sladké či slané
dobroty, o které byl tradičně velký zájem. Rohozecké pivo a domácí ovocné či bylinkové
šťávy přišly ve vedru také všem k duhu. Vybraná částka neuvěřitelných bezmála 20 tisíc
korun za pohoštění, nápoje a darovaná „štěstíčka“ svědčí o tom, že se měla děvčata u čekárny co otáčet. Přestože z této sumy zůstane
po odečtení nákladů něco přes polovinu,
i tak je to velký přínos pro „spoření“ na nový
zvon a el. pohon zvonění.
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Sluší se tedy všem, kteří přiložili „ruku k dílu“
velmi poděkovat – tentokrát určitě v prvé
řadě obecnímu zastupitelstvu v Mírové,
které uvolnilo nemalý obnos na opravu léty
zašlé někdejší „čekárny na mléko“. Dosavadní „chudá příbuzná“ kapličky dostala kromě
nové střechy, nátěrů okapů a dřevěných
obkladů i novou fasádu v jemné pastelové
barvě. Společně se světlou fasádou vedlejší
novostavby se tak střed Prackova opravdu
rozsvítil. Ještě by to chtělo přesvědčit ČEZ
k novému nátěru transformátoru, což doufáme, že by se mohlo před vánočním setkáním i podařit.

Spolek přátel Prackovské kapličky
oznamuje, že stále probíhá:

VEŘEJNÁ SBÍRKA
„KAPLIČKA NA PRACKOVĚ“
Dne 20.7.2012 byla zahájena veřejná sbírka na záchranu kaple
Panny Marie nacházející se v osadě Prackov na úbočí Kozákova.
Děkujeme všem, kteří přispěli a pomohli tak zachránit kulturní
památku a místo setkávání dobrých lidí na Prackově.
Od začátku do srpna 2016 se vybralo více než 60.000 Kč!

Další poděkování patří všem členům prackovského spolku, kteří už několik týdnů předem žijí přípravou pouti. Počínaje úklidem
kaple a její výzdoby vypranými a naškrobenými oltářními rouchy (poslední dar paní Janusové), přes úpravu prostranství, napečení
dobrot (od přátel sdružení z blízkého i vzdáleného okolí) až po roznos a rozvoz plakátků (tisk vždy sponzorsky Tiskárna Zaplatílek
z Vesce). V neposlední řadě bychom chtěli
poděkovat i dalším sponzorům: společnosti PIVOVAR ROHOZEC, a. s. za soudek piva
a pekárně a cukrárně PANE Dolní Bousov za
přepravku s výbornými řezy.

Informace pro pořadatele
kulturních, společenských
a sportovních akcí – důležité

Prostě – na Prackově to žije – a to je dobře.
Těšíme se na další letošní setkání o Zlaté neděli 18. prosince při Vánočním koledování.

Žádáme Vás, abyste do 20. listopadu 2016
nahlásili na Obecním úřadě Mírová pod Kozákovem akce, které budete v příštích letech
pořádat. Je potřeba uvést název akce a měsíc, ve kterém budete akci pořádat.Vámi
uvedené akce budou zpracovány do obecně závazné vyhlášky, kterou bude zastupitelstvo obce schvalovat v prosinci 2016.

Za Spolek přátel prackovské kapličky
připravila Alena Radoušová
Fotodokumentace Miloš a Šárka Hakenovi

Vážení pořadatelé kulturních, společenských a sportovních akcí v obci Mírová pod
Kozákovem, jak jste již možná zaznamenali,
1. října 2016 vešla v platnost novelizace přestupkového zákona o nočním klidu, ve kterém je stanoveno dodržování nočního klidu
od 22 hodin do 6 hodin. Zkrácení nočního
klidu může v současné době schválit pouze
zastupitelstvo obce v obecně závazné vyhlášce.
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Účelem konání veřejné sbírky je v současnosti především: zhotovení nového zvonu, jeho osazení a připojení elektrického pohonu
zvonění. Více o účelu veřejné sbírky naleznete na www.prackov.com.
Peníze lze posílat na účet založený za účelem veřejné sbírky číslo:
252 242 700/0300 u ČSOB, a.s. – Poštovní spořitelny či můžete
využít našich pokladniček (jejich seznam na www.prackov.com).
Upozornění: Firmy, které se rozhodnou přispět finančím obnosem na základě smlouvy o
daru, nás mohou kontaktovat pro více informací.
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