číslo 3/2018

Zpravodaj
obce Mírová pod Kozákovem

čtvrtletník

číslo 3/2018

Zpravodaj
Slovo starosty

obce Mírová pod Kozákovem

Vážení spoluobčané,
doufám, že jste strávili krásné prázdniny, dovolené a načerpali nové síly do podzimního počasí, které k nám dorazilo doslova ze dne na den po krásných slunečných
měsících. I když se nám léto co se týče počasí velmi vydařilo, pro nás to znamenalo
zvýšené úsilí o stálou dodávku pitné vody, kdy se nám vlivem počasí množily poruchy na vodovodu. Chtěl bych poděkovat všem našim občanům za trpělivost, kdy
voda netekla mnoho hodin. Bohužel Vám nemohu slíbit, že poruchy se nebudou
opakovat, protože máme místy staré vodovodní potrubí, které nicméně po částech
rekonstruujeme. V nejbližších měsících proběhne výměna potrubí na Chutnovce,
kde máme nejvíce poruch.

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

V letošním roce slavíme 100 let od ukončení 1. světové války a vzniku samostatného Československého státu. V dnešní době je pro nás samostatný stát samozřejmostí, ale před 100 lety za něj museli naši předci tvrdě bojovat. K připomenutí této
významné události jako klíčového momentu ve formování českého národa budou
v naší obci vysazeny lípy, u kterých bude osazena tabulka s nápisem "Tato lípa byla
vysazena při příležitosti 100. výročí vzniku Československa". Pevně doufám, že tyto
lípy budou za 100 let připomínat toto významné výročí stejně, jako dnes připomíná
pět památníků v naší obci věnované památce padlým spoluobčanům, kteří bojovali
za samostatný stát a svobodu. Čtyři z nich jsme kompletně renovovali a pátý přemístili na obecní pozemek, protože majitel pozemku, na kterém pomník původně
stál, nesouhlasil s jeho umístěním.
V nadcházejícím podzimním období Vám všem přeji spoustu slunečných a pohodových dní a těm, kteří rádi tráví čas v přírodě také mnoho houbařských úspěchů.

Jaroslav Votrubec
starosta obce Mírová pod Kozákovem

Mateřská škola na Chutnovce – 481 322 982
Základní škola v Bělé – 481 322 055
DPS – 481 363 071
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Informace z obecního úřadu

Smlouva o poskytnutí účelové dotace č.
OLP/3198/2018 ve výši 13.977,15 Kč.

Upozornění na monitorování
prostorů u skladu obecního
úřadu a zákaz odkládání
odpadu u skladu

2. „NÁKUP OCHRANNÝCH PROSTŘEDKŮ POŽÁRNÍ OCHRANY” oblast podpory:
Požární ochrana, program č. 1.1 Podpora
jednotek požární ochrany obcí Libereckého
kraje. Smlouva o poskytnutí účelové dotace
č. OLP/3197/2018 ve výši 36 786,81 Kč.

Upozorňujeme občany, že ve dvoře u skladu
obecního úřadu je přísný zákaz odkládání
jakéhokoliv odpadu KROMĚ PYTLŮ S TŘÍDĚNÝM ODPADEM.

Setkání seniorů

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.

Dotace
Z Dotačního fondu Libereckého kraje
byly poskytnuty dvě účelové dotace.
1. „NÁKUP VĚCNÝCH PROSTŘEDKŮ POŽÁRNÍ OCHRANY” oblast podpory: Požární
ochrana, program č. 1.1 Podpora jednotek
požární ochrany obcí Libereckého kraje.

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 7. 12. 2018. Se svým programem
vystoupí děti ze ZŠ v Bělé a k poslechu zahraje živá hudba. Občerstvení pro všechny
návštěvníky zajišťuje obec Mírová pod Kozákovem. Doprava bude zajištěna obecním
mikrobusem. Těšíme se na setkání se všemi
našimi občany.

Vyúčtování vodného a platby
za odpady a psy
Pokud máte zájem o zasílání informací týkajících se vyúčtování vodného a místních
poplatků e-mailem, kontaktujte nás telefonicky na OÚ Mírová pod Kozákovem nebo
na e-mail: obec@ mirova. cz.
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Sběr elektrozařízení
z domácností

Polsko - Kudowa Zdroj

Ve dnech od 29. 10. 2018 do 2. 11. 2018 od
7:00 do 14:00 hod. a v sobotu 3. 11. 2018 od
9:00 do 10:00 hod. bude probíhat sběr elektrozařízení z domácností ve dvoře u skladu
obecního úřadu (chladničky, mrazničky, obrazovky, televize, monitory, notebooky, zářivky,
pračky, sušičky, myčky nádobí, elektrické sporáky, vařiče, svítidla, tiskárny, vysavače, mikrovlnné trouby, žehličky, varné konvice, fény, rádia, mobilní telefony, hodinky, hodiny apod.)

OÚ Mírová pod Kozákovem
pořádá v sobotu 27. října 2018
zájezd do Polska – Kudowa Zdroj.
Závazné přihlášky přijímáme na OÚ
Mírová p. Koz. do 19. 10. 2018 zároveň
s úhradou jízdného ve výši 100 Kč.

Rozsvícení vánočního stromu
V pátek dne 30. 11. 2018 se uskuteční již čtvrté rozsvícení vánočního stromu u Mateřské
školy na Chutnovce. V předešlých letech 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.

Příspěvky do zpravodaje
Vaše názory, připomínky,
podněty, pozvánky nebo inzeráty
můžete zasílat na adresu:
obec@mirova.cz. V rámci možností
je budeme uveřejňovat.

Nekalý prodej
V naší obci se rozmáhá nekalý
prodej elektřiny. Prodejci nabízejí
levnější elektřinu a odvolávají se
na pověření našeho úřadu. Obec
Mírová pod Kozákovem upozorňuje,
že žádný prodejce NEMÁ žádné
pověření ani souhlas od obce.

Sběr nebezpečných složek
komunálního odpadu v neděli
4. listopadu 2018
Vážení občané,
obecní úřad ve spolupráci se Severočeskými
komunálními službami s. r. o. pořádají sběr
nebezpečných složek komunálního odpadu.
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Přijímány budou následující druhy odpadů:
• nepoužitá léčiva (léky);
• obaly obsahující zbytky nebezpečných
látek, vč. olejových filtrů;
• oleje a tuky;
• absorpční činidla (znečištěný textilní
materiál);
• barvy, lepidla a pryskyřice;
• rozpouštědla;
• kyseliny;
• zásady (hydroxid);
• pesticidy (hnojiva);
• akumulátory, baterie, články a zářivky.

Nebude přijímáno následující:
• elektro,
• stavební odpad vč. eternitu, azbestu,
asfaltu, omítek, lepidel, směsí apod.
• nebezpeční odpady vznikající při
podnikatelské činnosti.
Způsob přebírání odpadů:
1. Odpady budou předávány občany
na označeném stanovišti osobně
pracovníkům zajišťujícím sběr. Je
zakázáno odkládat odpady před
příjezdem mobilní sběrny !
2. Občané předloží před předáním odpadu
občanský průkaz, podle kterého bude
zjištěna adresa.
3. Nebude přijat odpad, který bude
umístěn na stanoviště před příjezdem
mobilní sběrny nebo po jejím odjezdu.
4. Sběr bude probíhat pod dohledem
zástupce obecního úřadu.

POZOR !!! Vše musí být řádně označeno
v uzavřených obalech a objemu a množství
odpovídající provozu běžné domácnosti.

Další informace poskytne obecní úřad nebo
přímo pracovníci Severočeských komunálních
služeb s. r. o. na telefonním čísle 493 645 111.

Sběr bude prováděn ambulantním způsobem, tj. pojízdnou sběrnou, která bude přistavena podle časového rozpisu na předem
označeném stanovišti (info. leták). Odpady
budou přebírány kvalifikovanými pracovníky Severočeských komunálních služeb s. r. o.

část obce

příjezd

odjezd

stanoviště

Záholice

8:00

8:10

u Píchů – č. p. 51 (na křižovatce)

Bělá

8:15

8:25

restaurace U Medvěda

U Rybníka

8:30

8:40

křižovatka

Sekerkovy Loučky

8:45

8:55

u obchodu

Chutnovka

9:00

9:10

na Vršku (autobusová zastávka)

Chutnovka - Dola

9:15

9:25

naproti OÚ

Loktuše

9:30

9:35

u hostince na Špici

Vesec

9:40

9:45

u prodejny

Smrčí

9:50

9:55

u autobusové zastávky
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Z jednání zastupitelstva

Zastupitelstvo obce Mírová pod
Kozákovem schválilo:

Výpis z veřejného zasedání
Zastupitelstva obce Mírová
pod Kozákovem konaného dne
23. 8. 2018 na OÚ Mírová pod
Kozákovem.
Zastupitelstvo obce Mírová
pod Kozákovem po projednání
souhlasí:
1. S podpisem veřejnoprávní smlouvy na
projednání přestupku s městem Turnov.

1. Zprávu o plnění usnesení z minulého
zasedání Zastupitelstva obce Mírová
pod Kozákovem.

Zastupitelstvo obce Mírová pod
Kozákovem bere na vědomí:
1. Upozornění na údržbu trávníků v okolí
DPS v Bělé. V současné době nelze
trávník zalévat v důsledku nedostatku
vody. Sekání bylo omezeno na
nejnutnější míru. V současné době
se sekají vzrostlé plevele.

2. S navýšením rozpočtu MŠ na Chutnovce ve
výši 53 600 Kč z důvodu navýšení platů.

Zastupitelstvo obce Mírová pod
Kozákovem projednalo:

3. S vyvěšením záměru prodeje bývalé
prodejny v Sekerkových Loučkách
na st. p. č. 317 a pozemku p. č. 146/1
v k. ú. Sekerkovy Loučky.
4. Se smlouvou o zřízení věcného břemene
– služebnosti č. IV-12-4015754/VB/2
s firmou ČEZ Distribuce a. s. Děčín.
5. S výjimkou do 4 dětí na třídu z počtu
stanoveného prováděcím předpisem
od 1. 9. 2018 ve školním roce 2018/2019
v MŠ Chutnovka.
6. S odstraněním budovy bývalé hasičské
zbrojnice v Bělé na st. p. č. 171 v k. ú. Bělá
u Turnova.

1. Žádost o souhlas s umístěním
propagačních bannerů na propagaci
kandidatury do senátu. Zastupitelstvo
obce Mírová pod Kozákovem nesouhlasí
se stanovením ploch na propagaci
kandidátů do senátu t. z., že v obci
Mírová pod Kozákovem nejsou stanoveny
žádné plochy na propagaci kanditátů.
2. Žádost o souhlas se staveními
úpravami rodinného domu na st. p.
č. 123, p. č. 190/1 a 2611 v k. ú. Bělá
u Turnova. Zastupitelstvo obce
Mírová pod Kozákovem souhlasí se
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stavebními úpravami RD na bytový
dům v Bělé u Turnova na st. p. č. 123
a p. č. 190/1, 2611 v k. ú. Bělá u Turnova
dle předložené dokumentace.
3. Žádost na odkoupení pozemku
p. č. 302/2 v k. ú. Bělá u Turnova
a souhlasí s vyvěšením záměru na prodej
této parcely. O prodeji bude rozhodnuto
na příštím zasedání.
4. Žádost na umístění zpomalovacího
retardéru na komunikaci p. č. 1147/1
v Zaholicích ve směru na Rozumov.
Zastupitelstvo obce Mírová pod
Kozákovem nesouhlasí s umístěním
tohoto retardéru.
5. Žádost o zvýšení rozpočtu ZŠ v Bělé
o 26 000 Kč. Zastupitelstvo obce Mírová
pod Kozákovem souhlasí s navýšením
rozpočtu o 26 000 Kč na mzdové náklady
na školního asistenta.

Zastupitelstvo obce Mírová pod
Kozákovem doporučuje:
1. Obsadit funkci vedoucí DPS v Bělé
v rámci reorganizace obecního úřadu.

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

MŠ Chutnovka
I loučení může být krásné…
Vážení a milí čtenáři,
když jsem psala příspěvek do červnového
Zpravodaje, myslela jsem si, že je to můj poslední článek, protože jsem nyní již v penzi.
Nyní si dovoluji ještě jednou se připomenout, a to především proto, abych vyslovila
poděkování. Na závěr svého působení v Mateřské škole v Mírové pod Kozákovem jsem
totiž prožila neuvěřitelně krásné a dojemné
chvíle, které pro mě připravili moji spolupracovníci ze školky, z obecního úřadu a rodiče
dětí ve školce.
Vše začalo v březnu tohoto roku, kdy jsem
díky návrhu zástupců obce měla tu čest být
mezi oceněnými pedagogy ke Dni učitelů
na Krajském úřadu v Liberci. Byl to opravdu
povznášející pocit.
V červnu, když už se školní rok chýlil ke svému konci, mi rodiče ve spolupráci s mými
kolegyněmi a s dětmi přichystali nezapomenutelné odpoledne – věřte mi, že ještě
dnes mi při vzpomínce na tu chvíli vstupují
do očí slzy dojetí – šlo o neuvěřitelně krásná
slova díků, o rozloučení se s rodiči, s dětmi,
o zavinutí do srdíček od chlapců a děvčátek.
A, milí rodiče, v měsíci květnu příštího roku
na vás budu s vděčností opět vzpomínat,
však jistě víte, na jižní Moravě, kde je opravdu krásně a voňavě.
Za další velmi příjemné rozlučkové chvíle
a laskavá slova vděčím všem vždy ochot-
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ným a milým lidem z obecního úřadu, s nimiž byla po celé roky bezvadná, spolehlivá
a radostná spolupráce.
Za hezké a veselé rozloučení patří dík mým
školkovým děvčatům. Moje drahé kolegyně
ze školky, díky za všechny momenty, které
jsme spolu prožily, za všechno to společně budované, protože je to vždycky práce
všech. Díky, že jsme spolu tvořily jeden tým.
Vážím si všech milých vyjádření k mému působení ve školce, dává mi to pocit, že jsem
nebyla v této pozici marná.
Nový školní rok je již v plném proudu. Přeji
všem v mateřské škole především zdárný začátek, hodně zdraví a elánu. Vám všem, kteří
se snažíte, aby život ve školce správně a bez
zádrhelů pulzoval, ať se daří co nejlépe, aby
zavládla společná spokojenost a radost. Držím vám všem všechny pěsti a určitě budu
často vzpomínat.
Jana Dědečková

Podzim a nový školní rok v naší MŠ:
Rok se s rokem sešel, znovu nastal nový
školní rok a v naší mateřské škole se odehrály některé změny. Bývalá paní ředitelka, Mgr.
Jana Dědečková se rozhodla, že odejde do
zaslouženého důchodu. Na této školce strávila skoro celý svůj profesní život, dávala ji
vše nejlepší, co mohla, děti milovala a vždy
se snažila o to, aby se děti i zaměstnanci cí-

tili v její školce dobře. Předškoláky dokázala
připravit na vstup do ZŠ tak, že dosahovali
skvělých výsledků a naše MŠ měla dobré
jméno i mezi ostatními mateřskými školami
v okolí. Proto bych chtěla ještě jednou, touto formou, poděkovat všem rodičům, kteří
se s ní dokázali na konci školního roku rozloučit a předali ji zážitkový poukaz na pobyt
v penzionu na Moravě, kde to má tak ráda.
Obec Mírová pod Kozákovem vypsala tedy
konkurz na vedoucí pracovní místo ředitele
této MŠ, kam jsem se přihlásila. Mé jméno
je Alena Najmanová, trvalé bydliště mám
na Chutnovce, na této školce pracuji již 9 let
a zároveň mám 30 letou praxi ve školství.
Proto bych i já chtěla bývalé paní ředitelce
poděkovat za vše, co pro mateřskou školu
udělala, jak vzorně ji vedla a také v jak perfektním stavu mi ji předala. Budu se velmi
snažit, abych MŠ dokázala vést tak jako ona,
protože byla mým velkým vzorem.
V letošním školním roce se nám sešlo
30 předškoláků, a proto jsme byli nuceni je
rozdělit do 2 plnohodnotných smíšených
tříd předškoláků a doplnit je staršími dětmi. Dali jsme jim nové názvy lesních zvířátek, protože se naše MŠ nachází uprostřed
krásné přírody plné luk a lesů. Ve II. oddělení
MEDVÍDKŮ pracují paní učitelka Iveta Macháčková a nová paní učitelka Nikol Červinková, která nastoupila za paní učitelku Hanu
Hlavovou, která již byla také v důchodu. Ve
III. oddělení SOVIČEK pracuje paní učitelka
Bc. Eva Krejcarová a paní ředitelka Alena
Najmanová. V I. oddělení LIŠTIČEK kde jsou
smíšené nové děti a některé mladší děti pracuje paní učitelka Iveta Fišarová.
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V měsíci ZÁŘÍ jsme se tedy znovu potkali
v naší školce se známými kamarády, ale přivítali jsme mezi sebou i děti nové, které si
postupně na vše zvykají a sžívají se s ostatními. Postupně budou v průběhu roku přicházet i děti mladší 3 let. S dětmi si povídáme,
hrajeme, kreslíme, modelujeme, vyrábíme,
tvoříme z přírodnin, zpíváme, učíme se nové
písničky a básničky o podzimu, každý den
cvičíme, hrajeme pohybové hry, trávíme
hodně času venku, dokud je hezké počasí
buď na 2 zahradách, které máme u naší MŠ,
hřišti nebo chodíme na vycházky do okolí,
kde se děti mohou nejen vydovádět, ale zážitkovou formou si osvojují některé poznatky
přímo v přírodě. Mohou je tak vnímat všemi
smysly a vychutnat si krásu podzimu: barvy,
tvary, plody, rostliny, stromy, keře, ovoce a zeleninu, cítit vůně, ochutnávat, slyšet ptáky,
jiné zvuky, jak fouká vítr, jak šustí listí, co umí
déšť a bláto, jak a kde žijí zvířátka, ale i jak se
máme v přírodě správně chovat, jak ji chránit,
jak nikomu neubližovat apod.
Starší předškoláci se ještě zdokonalují v grafomotorice, vyplňují různé pracovní listy na
rozvoj myšlení, vnímání, postřehu, pozornosti, uvolňují si zápěstí a ruku, aby se jim lépe
psalo, koordinují oči a ruku, zdokonalují se
v jemné i hrubé motorice, učí se správně vyjadřovat, souvisle mluvit ve větách, rozvíjejí si
slovní zásobu, učí se déle soustředit a udržet
pozornost, učí se zvládat složitější úkoly a dovést je do zdárného konce, posilují se v samostatnosti a překonávání překážek.
Několikrát také přivítáme v naší MŠ různá
divadla a ostatní představení: v září diva-

délko „Koloběžka” s pohádkou „O kouzelné
mašince”, v říjnu – Kouzelnické představení
kouzelníka Rena, pak nás čeká „Houbařská
pohádka”, zavítá k nám i divadlo „Matýsek”
s pořadem „O zatoulané písničce” a v měsíci listopadu přijedou „Pernštejni” s pohádkou „Jak čerti Jelito a Kopyto vtipnou kaši
vařili”.

Během prázdnin byly ve škole ve dvou třídách zrenovovány parkety, takže vypadají
jako nové. Dále byly do podkrovních tříd
namontovány předokenní žaluzie. Ty by
měly snížit teplotu v místnostech v případě
venkovních vysokých teplot, což je problém
posledních několika let, kdy počasí bylo už
od jara horké.

Doufáme, že se všem dětem bude v mateřské škole líbit a rodičům i zaměstnancům se
v dětských očích podaří znovu nalézt radost
z toho, že se máme v naší školce dobře.

Nyní chodíme do školy druhý týden a nutno říci, že práce se již rozjela na plno. Kromě
klasického učení žáky čeká řada doplňujících akcí – plavecký výcvik, výuka na dopravním hřišti, návštěva divadel, exkurze,
školní projekty napříč školou apod.

Alena Najmanová, MŠ

Mgr. Edita Vondrová

ZŠ Bělá
Začátek nového školního roku
2018 – 2019 na základní škole

Ohlédnutí za starým školním
rokem – výjezd do přírody

Nový školní rok začal letos v pondělí 3. září.
V osm hodin zazvonily ve všech třídách zvonečky a žáky v každé třídě přivítala třídní
učitelka.

Na konci minulého školního roku jsme na
výjezd do přírody vyrazili na Homoli u Jičína. Menší děti byly ubytované v budově, na
čtvrťáky a páťáky čekaly stany s podsadou.
Tematicky jsme navázali na náš jarní projekt
rozvíjející čtenářskou gramotnost, který byl
věnován Jaroslavu Foglarovi, jeho knihám
a jak jinak i lovu bobříků. Žáky jsme rozdělili
do heterogenních skupin, ve kterých pracovali po celou dobu pobytu. Skupiny plnily
úkoly jako vymyslet název své skupiny, namalovat si skupinová trička, vyrobit dřevěné
knoflíky a přišít je na tričko a další. Nechyběla ani potrhlá olympiáda s bláznivými úkoly, bobřík odvahy a výlety. Na výlety šla

Zvlášť slavnostní bylo přivítání žáků první
třídy. Byli při něm přítomni i rodiče a hosté.
Žáky přivítala zástupkyně Sokola paní Eliška Matoušová a pan starosta obce Jaroslav
Votrubec.
Do první třídy v tomto školním roce nastoupilo 15 prvňáčků, z toho 10 chlapců a 5 děvčat. Ve škole pak je celkem 82 žáků, takže
kapacita naší školy je téměř zaplněna (85).
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každá třída jinam. Prvňáci a druháci se vydali na Prachovské skály, třeťáci a čtvrťáci putovali na Veliš a páťáci navštívili Staré Hrady.
Počasí nám celý týden přálo, chata na Homoli je v překrásném klidném prostředí
a její zaměstnanci byli velmi milí. I proto
jsme si letošní výjezd moc užili. Nás učitele hodně překvapilo, s jakým zájmem děti
pracovaly s pilkou a nebozízkem (a také, jak
jsou mnohdy šikovné) a rozhodli jsme se
toho více využívat v nadcházejícím školním

roce při pracovních činnostech. Z výjezdu
do výuky bychom dále chtěli přenést kladné
vzorce chování, vhodnou komunikaci a nápadité a správné řešení problémů (to vše si
žáci na výjezdu zkoušeli).
Doufáme, že i v letošním školním roce se
nám podaří najít pěkné ubytování pro náš
výjezd a budeme moci v červnu všichni společně vyrazit učit se mimo zdi školy.
Zdeňka Ferbasová

Památník obětem první světové války.
Pomník v Loktuších byl od jeho postavení
v roce 1923 umístěn na soukromém pozemku. V posledních letech se nacházel v naprosto nedůstojném (neutěšeném) prostředí, ve kterém ho udržoval majitel pozemku,
který zároveň podal žádost o přemístění
pomníku.

Věříme, že památník bude na tomto důstojném místě stát i nadále a bude nám neustále připomínat památku těch, kteří padli na
bojištích první světové války, kde bojovali za
náš samostatný stát.
Výňatek z „pamětní knihy obce Loktuše”

Obec Mírová pod Kozákovem
tedy odkoupila za velice příznivou cenu část soukromého pozemku, zajistila souhlas s přemístěním pomníku od Ministerstva
obrany ČR, dále samotný převoz,
úpravy terénu a také celkové
restaurování pomníku, umístění a pokládku zámkové dlažby.
Odborné restaurátorské práce
provedl pan Martin Wágner- restaurátor.
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Hrad Rotštějn

firma Toma z projektu Živé studánky a Krajský úřad Libereckého kraje.

Slavnost Studánky
ukončila práce
v Zeleném dole

Všem, kteří nám pomohli během náročné
práce, děkujeme.

krovu, kompletní oprava střešního a fasádního pláště. Během rozkrývání střechy byla
nalezena původní střešní konstrukce z dělící
římsou z roku 1841, která po ošetření mohla
být opětovně použita a tvar střechy se tak
vrátil do původního stavu.

Ondřej Rajcsányi, jednatel OKS, z. s.

Slavností Studánky v neděli
9. 9. 2018 byla ukončena rok
trvající práce v přírodní rezervaci Klokočské skály, konkrétně
v Zeleném dole na rozcestí u Studánky a přilehlých turistických
stezkách.

V závislosti na finančních prostředích pokračovala obnova vnitřích výmaleb, restaurování movité kulturní památky tedy oltáře
svatého Jana se dvěma andílky, kteří v rukách dřímají rohy hojnosti a restaurování
niky oltáře metodou al fresco.

Restaurování kaple svatého
Jana Nepomuckého na Dubecku
zakončilo slavnostní požehnání

Znovuzrozené Studánce přišli
zazpívat chlapci z pěveckého
sboru IUVENTUS, GAUDE ! Ze
ZUŠ v Jablonci nad Nisou pod
vedením sbormistra MgA. Tomáše Pospíšila.

V sobotu 16. 6. 2018 byla slavnostně požehnána kompletně zrestaurovaná kaple
svatého Jana Nepomuckého na Dubecku.
Vyvrcholilo tak dvanáctileté úsilí, které bylo
této mimořádné památce věnováno.

Na konci června se do kaple opět vrátili restaurátoři, tenkrát pro to, aby sejmuli otisky
z oltáře. Andílci tak poslouží jako vzor pro
obnovovanou kapli na nedalekém Volavci.
Hana Talli Hlubučková

Vše bylo součástí projektu Péče
o biotop žebrovice různolisté
v Zeleném dole, který realizovali
členové a přátelé spolku Ochrana Klokočských skal za pomoci
dobrovolníků z firmy T- mobile za finanční
podpory Krajského úřadu Libereckého kraje.
Během roku se povedlo vyčistit Zelený důl
od velkého množství odpadků, které v přírodě zanechávají pozorní návštěvníci. Koryta drobných vodotečí dočkala odstranění
větví, volnění přirozeného průtoku vody
a vyhrázkování, které zpevňuje břehy a pomáhá udržet suchou stezku. Nejkritičtější
místa stezky pak přikryly haťové chodníčky,
aby návštěvníci mohli přejít suchou nohou

Během let prošla kaple důkladným restaurátorským průzkumem. Proběhlo odvodnění kaple s archeologickým průzkumem
podzákladí, zasolené a mokré zdi musely
vyschnout. Následoval, mykologický rozbor
a nepoškozovali svahy s porosty chráněné
kapradiny žebrovice různolisté. Obnoveny
byly také dva křížky, které podle vyprávění
pamětníků v Zeleném dole bývaly.
Obnovy se dočkala také historická Studánka, která vzhledem ke stavu některých kamenů musela být zcela rozebrána. Následně
se dočkala vyčištění a nového vyskládání
a dozdění. Provizorní dřevěná stříška byla
nahrazena stříškou ze dvou plochých kamenů. Na generální opravu Studánky přispěla
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Hledáme historii Božích muk
na Bukovině
V rámci postupného restaurování drobných sakrálních památek na obci, bylo na
jaře 2018 zahájeno restaurování novogotických Božích muk na Bukovině. Tato Boží
muka jsou netypická jak architektonickým
provedením, tak výtvarným zdobením
vrcholového kříže. Hledáme historii této
památky, protože ani obnova nápisové
desky nepřinesla odpovědi na otázky, kdo
nechal Boží muka postavit a proč právě
v tomto výtvarném provedení. Pokud
máte nějaké informace, historické
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snímky, skicy apod., prosíme o jejich zapůjčení nebo zaslání v elektronické podobě na adresu: obec@mirova.cz nebo
hrad.rotstejn@seznm.cz. Děkujeme.
Restaurování Božích muk na Bukovině
pokračuje – Kamenické práce na kříži se
rozeběhly v květnu 2018. Kříž byl v průběhu
prací, v červnu2018 sejmut a na vrchol Božích muk se vrátí na jaře 2019. Spolek Ochrana Klokočských skal se snaží získat peníze
na jeho restaurování z Nadace Občanského
fóra. Restaurování kamenné části bylo dokončeno v září 2018 za finanční podpory
Ministerstva zemědělství z programu Údržba a obnova kulturních venkovských prvků
a zbývající prostředky uhradila obec Mírová
pod Kozákovem.
Hana Talli Hlubučková

Chutnovka
Zveme Vás na
4. CHUTNOVSKÉ DÝŇOBRANÍ,
které se koná 20. 10. 2018
na chutnovském hřišti.
Vykrojíte si vlastní dýni
a můžete se přihlásit do soutěže
o nejlepší podzimní koláč.

Prackov
Prackovská staročeská pouť

věnovali i lidé, kteří nejsou členy našeho
spolku.

Letošní pouť se jako vždy vydařila. Počasí
nám přálo a ke kapličce dorazil hojný počet
návštěvníků. Rádi bychom tímto poděkovali všem účinkujícím, kteří příjemně zpestřili
poutní odpoledne svým vystoupením: Elišce Josifové a pěveckému sboru Cantores
pontem princeptis, za vystoupení na saxofon a klávesy Josefu Žemličkovi a Bohuslavu
Lédlovi, za písničky za doprovodu kytary
Marušce Špačkové a za duchovní
promluvu Romanu Hampacherovi. Všichni vystoupili za symbolický honorář anebo dokonce
zadarmo.

Fotogalerie z akce je ke zhlédnutí na této
adrese: jupice. rajce. idnes. cz.
Těšíme se na další setkání u kapličky na stříbrnou neděli 16. 12. 2018 na Vánočním koledování.

Dále děkujeme všem sponzorům. Jsou to: Tiskárna Zaplatílek
Vesec, obec Mírová pod Kozákovem, PIVOVAR ROHOZEC, a. s.,
pekárna a cukrárna PANE Dolní
Bousov (jejich prodejnu najdete
v Hluboké ulici v Turnově), Hasiči Klokočí a Ondřej Fila (mobilpodium. cz).
Nadále probíhá sbírka na nový
zvon do kaple a veškerý výtěžek
z pouti bude věnován na tento
účel.
Na pouti byla možnost ochutnat
různé domácí pečivo, po kterém
se velice rychle „zaprášilo”. Moc
nás potěšilo, že tyto dobroty

Bližší info na tel.: 603 111 449
a na plakátech.
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členové Spolku přátel prackovské kapličky

Vesec
III. sjezd rodáků a přátel ve Vesci
pod Kozákovem a 2. obnovená pouť
V loňském roce daly vesecké spolky hlavy dohromady, aby spojily své síly a obnovily tradici každoroční poutní zábavy pořádané první
sobotu v měsíci září. Vzhledem k úspěchu
prvního ročníku bylo jasné, že se návštěvníci mohou těšit na pokračování. Druhý ročník
obnovené pouti připadl na sobotu 1. 9. 2018
a byl spojen s další akcí, která měla za úkol
uctít místní historii a tradice – III. sjezd rodáků
a přátel z Vesce, Smrčí a Prackova pořádaný
k výročí 90 let od založení obecní kroniky. Při
této příležitosti byla v místní sokolovně po
celý víkend ke zhlédnutí výstava z historie
a života katastru a jako doprovodný materiál
předem připravena brožura, kterou si každý
návštěvník mohl odnést domů. Útlý svazek
mapující život v katastru je pro zájemce k dispozici v Obecní knihovně ve Vesci.
Po mnoha týdnech příprav, kdy celou obec
sužovalo sucho a vysoké letní teploty, jsme
se v sobotu 1. 9. probudili do vytrvalého deště. Navzdory nepříznivému počasí se však
během víkendu vystřídaly v sokolovně bezmála tři stovky lidí. Kromě výstavy o historii
i současném fungování jednotlivých osad
katastru a místních spolků měli návštěvníci
možnost nahlédnout do celkem deseti kronik (4 díly obecní kroniky, 2 díly sokolské,
kronika veseckých hasičů, kronika smrčských
hasičů, obce Smrčí a jedna rodinná kronika)
nebo se vrátit v čase díky sledování videozáznamu z akcí za posledních více než 40 let.
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Špatného počasí se naštěstí nezalekli ani
mnozí návštěvníci poutě. Její program byl
zahájen v sobotu kolem druhé hodiny ve
venkovním areálu vesecké sokolovny. Pořadatelé už během propršeného dopoledne
postavili velké stany, a tak byli návštěvníci
uchráněni od dešťových kapek, které ustaly až někdy kolem páté hodiny odpoledne.
To se už před očima příchozích stihly vystřídat hudební programy, taneční vystoupení
a pro nejmenší následovalo veselé pohádkové představení loutkového divadla. Stejně jako v předchozím roce byly připraveny
prodejní stánky, tvořivý koutek pro děti, kolotoč a pravděpodobně nejúspěšnější atrakce letošního ročníku – střelnice.
Příjemné odpoledne netvoří jen dobrý program, ale také bohaté občerstvení. O domácí
atmosféru u kávy se opět postaraly zákusky
a sladké pečivo pečené a připravované přímo ve Vesci, větší hlad zahnala tradiční česká jídla, ale i na místě připravované burgery.
Nově jste mohli potkat (nejen) děti pobíhající
kolem s voňavým kornoutem čerstvého popcornu nebo zářivě růžovým chuchvalcem
cukrové vaty. Přestože sluníčko by pravděpodobně do Vesce přilákalo větší množství návštěvníků, jsme rádi za atmosféru a skvělou
náladu, kterou nám pomohli vytvořit ti z vás,
kteří se počasí nezalekli. K večeru déšť naštěstí ustal, a mohla tak naplno propuknout
skvělá zábava na parketu, kterou energicky
doprovodila kapela Prorock. Těšíme se na
vás příští rok !
Kamila Klímová
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Knihovna Vesec
Novinky z knihovny
Rok s knihovnou a prodloužení otevírací
doby.
V polovině září loňského roku byla po rekonstrukci znovu otevřena Obecní knihovna ve Vesci. Za rok svého obnoveného
fungování přilákala původní návštěvníky,
ale získala i mnohé nové. Konkrétně je
v knihovně registrováno 44 čtenářů, kteří
mají dohromady na kontě víc než 550 položek. Nabídka knih k zapůjčení se pravidelně
obměňuje – nové tituly získáváme v rámci
výměnného fondu regionálního oddělení
semilské knihovny nebo díky finančnímu
přispění obecního úřadu a laskavých sponzorů. Za poslední rok tak do knižního fondu
přibylo 261 knih. Během podzimních měsíců plánujeme další přírůstky, mimo jiné novinky z pera Radky Třeštíkové nebo Patrika
Hartla. Přibydou také tituly čtenářsky oblíbených autorek Hany Whitton nebo Marty
Davouze a nezapomeneme ani na dětské
návštěvníky. S ohledem na malé prvňáčky
budeme objednávat například knihy z edice První čtení.
To, že se knihovně daří, dokazuje mimo vysokou návštěvnost také článek, který vyšel
v časopisu Svět libereckých knihoven, a nominace do soutěže o nejlepší knihovnu
libereckého kraje. Když se 15. září 2017
knihovna slavnostně otevírala, představy
o její úspěšnosti byly přinejmenším mlhavé.
Díky pilným čtenářům ale mohly prosto-

ry zaplněné stránkami s tisíci příběhů ožít.
V pátek 14. září 2017 byla proto uspořádána oslava, kterou jsme nazvali Rok s knihovnou. Návštěvníci si mohli prohlédnout
knihovnu včetně výstavky nejpůjčovanějších knih. Pro dospělé byly připraveny listy
s otázkami na nejlepší knihu uplynulého
roku nebo na důvod, co je přivedlo k četbě
samotné. Možná vás nepřekvapí, že nejčastější odpovědí na tu druhou byli rodiče.
Děti si mohly vymalovat záložku, pracovní
list na rozeznávání barev nebo obrázkový
příběh. Loni jsme se trochu prali s počasím,
ale letos si mohli návštěvníci svou kávu
a občerstvení vychutnat za svitu zářijového
sluníčka. Celá akce měla zároveň upozornit,
že s podzimem se výpůjční doba knihovny
opět prodlužuje. Obecní knihovna ve Vesci
se na vás těší každý čtvrtek od 16:30 do
18:00 hodin.

Knihovna doporučuje
Abyste si uměli představit, co na vás ve vesecké knihovně čeká, založili jsme v rámci
tohoto zpravodaje novou rubriku. Bude
vás seznamovat s tituly, které u nás najdete
a které rozhodně stojí za pozornost.
Elena Ferrante: Geniální přítelkyně
Geniální přítelkyně je první díl tetralogie,
které se přezdívá Neapolská sága. Vypráví
příběh přátelství dvou malých dívek, Eleny
a Lily, a postupně sleduje jejich životy a vzá-
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jemné motivování v proměňujících se
náladách italské společnosti od 50. let
20. století. Čtenáři se shodují,
že má kniha
trochu „tužší”
začátek, ale za
svou trpělivost
jsou odměněni výbojnou směsicí dobrého
příběhu, psychologického vzhledu a sociálního rozměru špinavé italské čtvrti. Rozhodně to není román jenom pro ženy. A zajímavost na závěr ? Zatím nikdo nezjistil, kdo se
pod pseudonymem Elena Ferrante ve skutečnosti skrývá. Ačkoliv je slavná po celém
světě, nechává za sebe hovořit své knihy.
Petra Soukupová: Nejlepší pro všechny
Petra Soukupová je jednou z nejúspěšnějších českých autorek posledních let. Čtenáři na ní oceňují zejména
stručnost vyjádření, která
jde ruku v ruce
s autentičností
jejích postav.
Ty se většinou
vyjadřují hovorovou češtinou a je pro
ně velmi těžké

opustit vlastní úhel pohledu. Román Nejlepší pro všechny sleduje osudy desetiletého chlapce Viktora, který se musel kvůli své
nezvladatelnosti přestěhovat z města k babičce na vesnici. S jeho stěhováním souvisí
i to, že jeho matka-herečka právě získala
roli v nově natáčeném seriálu. Příběh, který
sledujeme očima všech tří hrdinů, je dějově propojený s autorčinou knihou pro děti
Kdo zabil Snížka ? Během podzimu najdete
v knihovně obě.
Luke Pearson: Hilda
Hilda je skvěle odvyprávěný komiks pro děti,
který si s chutí přečtou i dospělí. Modrovlasou holčičku, která žije v chatrči v horách se
svou maminkou, namaloval mladý anglický
kreslíř a scénárista Luke Pearson. Nakladatelství Paseka slaví s Hildou a jejími příběhy
velký úspěch a stihlo vydat už tři díly, které
najdete i u nás
v
knihovně.
První z nich,
Hilda, obsahuje dva příběhy
– Hilda a troll
a Hilda a půlnoční obr. Pečlivě propracované kresby
vás přivedou
do kouzelného světa elfů, obrů i lidí. Pokud si stýskáte, že
vaše děti nechtějí číst, třeba to bude právě
Hilda, kdo jim ukáže, že to stojí za to. Rozhodně to nebude špatná cesta.
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Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje
Někdy nehouká sanitka, ale přilétá
vrtulník
Přemýšlíte někdy, jak se záchranáři dostanou do těžce přístupného terénu bez cest
a silnic ? Nebo proč k „obyčejné” mrtvici letí
vrtulník ? Letecká záchranná služba je nedílnou součástí zdravotnické záchranné služby. V České republice funguje v současné
době deset středisek, odkud vzlétá vrtulník
k záchraně života, sídlo liberecké letecké záchranky je na letišti Liberec.
Vrtulník Kryštof 18 (jméno dostal podle
sv. Kryštofa, patrona poutníků, řidičů, letců
či leteckých záchranářů, číslo 18 je pořadové číslo vzniku LZS Liberec v tehdejším
Československu) zasahuje především na
území Libereckého kraje a je provozován
pouze ve dne.
Stejně jako záchranáři pozemní, i letečtí jsou
řízeni dispečinkem. Ten je podle potřeby vysílá buď k zásahům do nepřístupného terénu nebo k pacientům, kteří vyžadují co nejrychlejší transport do nemocnice. To může
být právě příklad oné mozkové mrtvice, kdy
je nutné, aby se pacient na ošetření do iktového centra dostal co nejdříve tak, aby byly
maximálně sníženy možné následky.

posádku na připravovaný vzlet. Pilot s mechanikem startují motory vrtulníku, poté
nastupuje lékař a záchranář s podrobnými
informacemi, a během dvou minut odlétají. Na místě zásahu pilot s pomocí celé posádky vybere nejvhodnější místo k přistání.
Záchranáři ošetří pacienta a lékař rozhodne
o způsobu transportu a směřování do zdravotnického zařízení. V případě transportu
pacienta do Krajské nemocnice v Liberci
přistává vrtulník na nově vybudovaném heliportu přímo v areálu nemocnice, kde je pacient předán zasahující posádkou vrtulníku
přímo ošetřujícímu týmu.
Při zásazích s využitím podvěsu LZS Liberec
úzce spolupracuje s Horskou službou Jizerské hory a Krkonoše. Od roku 2005 létají
záchranáři moderním dvoumotorovým vrtulníkem EC 135 T2, který je pro záchranné
činnosti využíván po celé Evropě.
EC 135 T2 je dvoumotorový vrtulník, s cestovní rychlostí asi 230 km/h (maximální 287
km/h). Zdravotnická zástavba vrtulníku

Výzva ke vzletu vždy přichází ze zdravotnického operačního střediska, které vysílá adekvátní pomoc na místo události na základě
vyhodnocení informací od volajícího. Již během hovoru s volajícím upozorní operátoři
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je upravena pro tři až čtyři členy posádky
a jednoho pacienta. V tomto složení posádky, a s daným zdravotnickým vybavením, je
vrtulník schopen letět přibližně 1,5 hodiny,
což je to zhruba cesta do Prahy a zpět s rezervou pro další zásah v Libereckém kraji.

Liberečtí záchranáři v nových
vozech
Od konce září jezdí Libereckým krajem několik nových vozů Zdravotnické záchranné
služby. Díky obměně vozového parku vyjíždějí zdravotníci na pomoc lidem v deseti
nových Mercedesech a čtyřech Škodách
Kodiaq. Nové jsou i některé referenční vozy
(4 Škody Rapid a 1 Škoda Octavia).
Stará auta, která záchranka nahrazuje, ze
silnic nezmizí. „Předpokládáme, že po důkladném technickém servisu budou nadále
sloužit jako záložní vozidla,” řekl ředitel ZZS
LK Luděk Kramář. V této souvislosti řekl, že
situace, kdy některé sanitní vozy měly najeto přes 200 tisíc kilometrů, byla již krizová.
A počty najetých kilometrů byly také hlavním kritériem pro rozhodnutí kde, a které
konkrétní vozy budou nahrazeny. „Neznamená to, že bychom nepotřebovali vyměnit
i některá jiná auta, některá jsou v provozu
sedm a více let. Musíme ale vycházet z finančních prostředků, které máme,” vysvětlil.
Do celkové ceny vozů se totiž nepromítá jen
pořizovací částka za tovární vozidlo, velkou

položku tvoří zejména přestavba aut na sanity. Znamená to nejen polepy, ale zejména
instalaci komunikační techniky a zdravotnického vybavení. „Potřebujeme, aby do
aut bylo například možné nasadit elektrická
nosítka, aby v nich byly speciální zásuvky
pro zapojení inkubátorů nebo třeba držák
na připevnění kontrapulzace, což je přístroj
na transport pacienta v přímém ohrožení života. To některé starší vozy nesplňují,” uvedl.
Své vlastní postřehy, které vycházejí z dlouholetých zkušeností z výjezdů, do vybavení
sanit promítli i sami záchranáři. Právě oni
nejlépe vědí, na jakém místě kde a co v sanitě potřebují. „Je v našem zájmu, abychom
při práci pro pacienty měli vše po ruce, aby
vybavení vozů bylo co nejúčelnější. Snad se
nám to podařilo,” zdůraznil Kramář.
Celková cena nových vozů Mercedes je
41,5 milionů korun. Přes 28 milionů z této
částky poskytl dotací Liberecký kraj, zbytek
hradí záchranka z vlastních zdrojů. Sanitky
dodává na základě rámcové smlouvy firma
Fosan. Dalších 12 vozů předá záchranářům
v příštích dvou letech. Deset sanit z celkového počtu bude mít i samonakládací nosítka s nosností 300 kg pro těžké pacienty. Za
kompletní zakázku ZZS LK zaplatí 92 milionů korun.
Za lékařské vozy randez vous Škoda Kodiaq
liberecká záchranka z vlastních zdrojů zaplatila 6 milionů korun, referenční vozy stály necelé dva miliony, které byly téměř kompletně
pokryty z dotace od Libereckého kraje.
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Policie České republiky
Doporučení houbařům

Parkování

Nastane období, kdy do českých lesů vyjede
mnoho houbařů a vozidla zanechají zaparkovaná na opuštěných a odlehlých místech.
Vozidla budou bez dohledu i několik hodin
a mohou se tak stát předmětem zájmu pachatelů. Uvnitř stále majitelé zanechávají
různé věci – doklady, mobilní telefony, fotoaparáty a tašky.

Policisté v rámci své činnosti kontrolují
i zaparkovaná vozidla v lesních porostech
a řeší i případy, kdy majitelé vozidla zaparkují před vjezdem na lesní cestu a v místech,
kde je parkování zakázáno. Řidiči, kteří parkují vozidla na těchto místech, tak porušují
zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích. Řidiči se tak dopouštějí
přestupkového jednání a v blokovém řízení
jim může být uložena pokuta do 2 000 Kč.

Bohužel i zdánlivě „bezcenná” věc může pachatele nalákat. Vy sami ovlivňujete to, zda
se vaše vozidlo stane cílem zlodějů. Zajisté
nechcete nemilé překvapení v podobě rozbitého okénka či zámku. Pokud se chcete
vyvarovat nepříjemnostem, zklamání a zbytečným ztrátám, věnujte pozornost následujícím radám:

Než opustíte zaparkovaný
automobil:
• proveďte kontrolu zajištění vozidla –
uzavření oken, dveří i zavazadlového
prostoru
• neukládejte ve vozidle hodnotné
předměty, především na viditelných
místech
• ani zavazadlový prostor vozidla není
vhodný pro úschovu cenných věcí
• uvnitř nezanechávejte rezervní klíče,
doklady
• nezapomeňte na bezpečnostní systémy.

Zkontrolovat a pokutovat vás je oprávněn
také pracovník lesní stráže. Ten se musí prokázat odznakem a může vám za porušení
zákona uložit pokutu, nebo vás předvést
na služebnu policie. Dále vám zanechá za
stěrači lístek s časem, místem a oznámením
o přestupku a s informací o dalším postupu.
Pokud řidič nezareaguje, předává záležitost
policii. Zákaz jízdy a stání motorovými vozidly na lesních cestách vyplývající z lesního
zákona jsou orgány státní správy lesů povinny v případě jeho porušení sankcionovat,
a to v souladu s ustanovením § 53 zákona č.
289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění
některých zákonů (Lesní zákon).
Při porušení zákazu vjezdu do lesa podle
lesního zákona hrozí ve správním řízení pokuta až do 5 000 tisíc korun.
K zákazu vjezdu do lesa není potřeba umístit dopravní značky, ty zákaz zdůrazňují.
Platnost dopravních značek Zákaz stání
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a Zákaz zastavení může být klidně i v úseku
několika kilometrů
Kde máte tedy zaparkovat ?
Na místech k tomu určených. Dle zákona
smíte zaparkovat u krajnice, na hranici lesa,
ale jen tak, aby zůstal volný průjezdný pruh
o šířce alespoň tři metry.
Pátrání po osobách
V uplynulých letech policisté pátrali po několika osobách ztracených při hledání hub
v lesních porostech. Realizovali pátrací akce,
do kterých byli zapojeni policejní psovodi
i vrtulník. Houbařům doporučujeme, aby
navštěvovali místa, která znají.

Doporučení Policie ČR – než se
vydáte na procházku do lesa či
sběr hub:
• noste při sobě mobilní telefon
s dostatečně nabitou baterií.
• především rada pro starší občany pro
případ, že dojde k jejich zranění nebo
nevolnosti
• a mohou se přivolat pomoc.
• kompas i podrobnou mapu, když
neznáte dokonale okolí – můžete ztratit
orientaci v terénu.
• oblečení – pokud dojde ke změně počasí
v průběhu pohybu v lesních porostech.
• nemocní, kteří užívají pravidelně léky,
tyto s sebou vzít.

Při záchraně života jde o minuty. Pro rychlý
příjezd záchranné služby, nebo přílet vrtulníku je důležitá přesná znalost místa zásahu.
K tomu slouží aplikace „Záchranka”, kterou
lze velmi jednoduše nainstalovat do mobilního telefonu.
Aplikace je přímo napojena na systémy
záchranných služeb v ČR. Po stisknutí nouzového tlačítka vytáčí číslo 155 a zároveň
odesílá záchranářům nouzovou zprávu
s vaší polohou a dalšími informacemi. Až telefonické spojení s linkou 155 zajistí 100 %
výjezd posádky ZZS. Pokud se nacházíte na
horách, aplikace Záchranka to podle GPS
signálu sama rozezná a odešle nouzovou
zprávu i Horské službě v dané oblasti. Bližší
informace naleznete na internetu www.zachrankaapp.cz
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por. Mgr. Lenka Dvořáková
Koordinátor prevence kriminality

KŘP Libereckého kraje – Policie informuje
Podvody páchané na seniorech jsou poměrně latentní trestnou činností. Okradení
se stydí a raději se s událostí nesvěří a to
ani v rámci rodiny. Pachatelé jsou čím dál
sofistikovanější, nezanechávají za sebou
žádné stopy a pro kriminalisty je těžké je
dopadnout. Hlavním důvodem proč si pachatelé vybírají starší osoby je ten, že senioři
jsou osamělí, dobrosrdeční a důvěřiví. Rádi
a pozorně naslouchají, mají minimum kontaktu s okolím, jsou méně ostražití, tělesně
slabší a proto se i hůře brání jakémukoliv
útoku. Podvodníci zacházejí tak daleko, že
se nejen dostávají do blízkosti seniorů, ale
i do jejich obydlí, kde je následně připraví
i o celoživotní úspory. Jsou velice výřeční,
na první pohled působí sympaticky a jsou
schopni bez problémů navazovat kontakty.
Své podvody mají velice dobře připravené.
Pracují i ve skupině dvou až tří osob, a pachatelkami bývají i ženy. Nelze říci, že by se
jednalo o nevzdělané jedince, pachatelé
mají intelektuální schopnosti, snaží se působit vzdělaně, používají slova, kterým senioři
nerozumí. Tito pachatelé jsou schopni rychlé improvizace, přizpůsobí se okamžitě situaci, dokáží odhadnout svoji oběť a snadno si
získávají důvěru.
Co mají pachatelé společného, jsou opakující se legendy, se kterými bývají stále
úspěšní.
VRÁCENÍ PENĚZ či požadování NEDOPLATKU za různé energetické služby –
voda, plyn, elektrika. Zde bychom rádi upo-

zornili, že žádná energetická společnost
nevybírá ani nevrací peníze v hotovosti !!!
Nikdo vám domů žádný přeplatek za
energii nepřinese a nikdy za tyto služby neplaťte nikomu v hotovosti u vás
doma ! Nejčastěji v těchto případech jde
podvodníkům o to, aby viděli, kam si jdete
pro peníze a poté se vám snaží vloudit do
domu, pod záminkou že potřebují na toaletu či požádají o vodu.
PŘEPSÁNÍ SMLOUVY pachatelé se vydávají za pracovníky energetických společností,
přichází s tím, že za tento přepis smlouvy
musíte zaplatit. Nic neplaťte v hotovosti
a nikoho si domů nepouštějte ! O případných změnách ve smlouvách se poraďte
s rodinou, příbuznými, sousedy a podobně.
Nikdy se nenechte donutit cokoliv okamžitě podepsat ! Požádejte o čas na rozmyšlenou.
Další trik podvodníků je, opisování stavu vodoměru, plynoměru apod. V těchto
případech si ověřte, že se opravdu jedná
o pracovníka energetické společnosti. To,
že má cizí osoba na sobě montérky s nápisem firmy ještě neznamená, že se nejedná
o podvodníka. Nechte si přes kukátko dveří
nebo přes pootevřené dveře zabezpečené
bezpečnostním řetízkem předložit služební
průkazy pracovníků uvedených společností
a případně si jejich totožnost ověřte
u konkrétní společnosti. Jistě máte i možnost stav měřáku napsat na lísteček a do-
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tyčným ho předat u dveří, případně zatelefonovat nebo poslat mailem do příslušné
firmy. Další možností je, pokud se energetici
ohlásí předem, požádat někoho z rodiny
nebo souseda, aby v době, kdy má cizí osoba přijít, byl s vámi doma. Vaší povinností
není, pustit do bytu cizí osobu !
VNUK či KAMARÁD NĚKOHO Z VAŠÍ RODINY zde je jejich nejčastější „pohádkou”
to, že někdo z rodiny měl dopravní nehodu,
porouchalo se mu auto, ztratil peněženku,
zastavili ho policisté a podobně, on u sebe
nemá peníze a tak si poslal kamaráda za
vámi, abyste mu pomohli. Onen kamarád je
však podvodník.
V těchto případech velmi často pachatelé
kontaktují osoby telefonicky, přes pevnou
linku. V současné době mají pevné linky
především starší občané, a tak si podvodníci
v telefonních seznamech hledají osoby například i podle archaických jmen (například
Anežky, Boženy, Marie apod.). V seznamu
samozřejmě zjistí i adresu, kam za vámi
následně přijdou. Jsou známy případy, kdy
se senior zeptá „To jsi ty, Jiříku ?” a pachatel
pohotově odpoví, že ano nebo se sám pachatel zeptá „Ahoj babi, hádej, kdo volá ?”…
Zde máme několik rad:
• Nikdy vy sami nesdělujte nikomu cizímu
jméno svého příbuzného, naopak se
zeptejte vy jeho na jméno a příjmení
údajného příbuzného, který má být
v tísni.

• Pokud podvodník zazvoní u vašich dveří
nebo vás potká před domem, nikdy ho
nezvěte dovnitř do domu nebo bytu.
Řekněte mu, ať počká venku a pokud
máte tu možnost, spojte se telefonicky
s tím, komu máte údajné peníze poslat.
Pokud se mu nedovoláte, zkuste
kontaktovat někoho z rodiny.
• Pokud i tam budete neúspěšní,
v žádném případě vám
nedoporučujeme cizím osobám
předávat peníze ! Dbejte i na to, abyste
nenechali pootevřené dveře, aby vám
zloději nevnikli do domu. Podvodníci
se snaží, abyste podlehli stresu a iluzi,
že někdo z rodiny nebo rodinný přítel
je v obrovských problémech a tlačí vás
k vydání jakékoliv finanční hotovosti.
Nedejte se !
PODOMNÍ PRODEJCI v poslední době
není výjimečné, že obce zakazují podomní prodej místní vyhláškou. Pokud si
nejste jisti, jak je to u vás, obraťte se s dotazem na váš obecní úřad. Jestliže u vás je
podomní prodej zakázaný a někdo se bude
snažit vám cokoliv prodat, můžete kontaktovat státní policii na lince 158 nebo
i městskou policii na lince 156. Obě tyto
složky mohou prodejce pokutovat, neboť
se prodejci dopouští přestupku porušení
místní vyhlášky. Podvodníci v těchto případech nabízejí široký sortiment zboží a služeb jako jsou potraviny, kožešiny, nádobí,
kosmetiku, pojištění, knížky atd. Zároveň
nabízejí i výkup starého nábytku, oble-
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čení, starožitností apod. Nenechte se zlákat výhodnými nabídkami nebo tím, že se
zbavíte starých nepotřebných věcí a ještě
vyděláte !
A rada pro seniory, jak se nestát obětí
podvodníků ?
• Chraňte si své soukromí, nesvěřujte se
s osobními věcmi cizím lidem.
• V žádném případě nepouštějte cizí osoby
do domu či bytu.
• Udržujte dobré sousedské vztahy
a případně sousedy požádejte o pomoc.
• Pořiďte si panoramatické kukátko nebo
řetízek na dveře.
• Neotevírejte automaticky dveře, když
nevíte, kdo je za nimi.
• Nejlepší je peníze ukládat do peněžních
ústavů, a pokud je již máte doma,
uschovejte je na několika různých
místech.
• Důležitá telefonní čísla mějte viditelně
blízko telefonu, abyste mohli případně
rychle zavolat pomoc.

Tříděný odpad
Pytle na tříděný odpad (nápojové kartony,
kovové obaly, plast z domácností, papír,
plastové lahve od nápojů, textil) jsou zdarma
k dispozici na OÚ Mírová pod Kozákovem.
Pytle s vytříděným odpadem můžete odkládat u zvonů na tříděný odpad, které jsou
umístěny na následujících stanovištích:
Chutnovka na návsi, Sekerkovy Loučky na
návsi, Bělá parkoviště u bývalého ŽBS, Bělá
Záholice – parkoviště, Vesec u sokolovny,
Smrčí u hasičárny a v Loktuších u hasičárny
je zvon pouze na sklo.

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.

Pytle s tříděným odpadem odkládejte na
stanoviště pouze v neděli – v pondělí je svozový den.
Děkujeme všem občanům, kteří třídí odpad,
a pomáhají tím snižovat náklady obce na
svoz odpadu.

Knihovna DPS Bělá

Žádáme občany, aby na stanovištích s tříděným odpadem neodkládali směsný komunální odpad. Pro směsný odpad jsou určeny
popelnice, popř. pytle a pro nadměrný odpad jsou objednávány velké kontejnery dle
potřeby.

Za rok 2017 bylo v Libereckém kraji evidováno celkem 24 případů a evidovaná škoda
činila 1.805.273 Kč.

Televize, boilery, vany, šicí stroje apod. nepatří do našich lesů, ale do kontejnerů. Likvidace černé skládky je velice nákladná.

Za letošní rok 2018 e v České republice zaevidováno téměř čtyři stovky případů se
škodou přes 18 milionů korun.
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• 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;

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.

Pokud byste potřebovali pomoc, můžete se
kromě policie na čísle 158 obrátit i na krizovou linku pro seniory – 800 157 157, která je
v provozu 24 hodin denně. Volání na linku
je zdarma.

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

Otevírací doba – každé sudé úterý od 15:00
do 17:00 hodin.
Bližší informace
606 430 539.

lze

získat

na

tel.:

Příspěvky do zpravodaje
Vaše názory, připomínky, podněty, pozvánky nebo inzeráty můžete zasílat na adresu:
obec@mirova.cz. V rámci možností je budeme uveřejňovat.

• 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).
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kalendář 2018
Leden

březen

Duben

8 15 22 29

5 12 19 26

5 12 19 26

2

Út 2 9 16 23 30

6 13 20 27

6 13 20 27

3 10 17 24

St 3 10 17 24 31

7 14 21 28

7 14 21 28

4 11 18 25

Po 1

Čt 4 11 18 25

1 8 15 22

1 8 15 22 29

5 12 19 26

2 9 16 23

2 9 16 23 30

6 13 20 27

So 6 13 20 27

3 10 17 24

3 10 17 24 31

Ne 7 14 21 28

4 11 18 25

4 11 18 25

Jitka Kejhová, nar. 7. 9. 1933
Božena Müllerová, nar. 29. 9. 1933
Všem jubilantům blahopřejeme a přejeme pevné zdraví.

červenec

Srpen

4 11 18 25

2 9 16 23 30

Út 1

8 15 22 29

5 12 19 26

3 10 17 24 31

St 2 9 16 23 30

6 13 20 27

4 11 18 25

1 8 15 22 29

6 13 20 27
7 14 21 28

7 14 21 28

5 12 19 26

2 9 16 23 30

Pá 4 11 18 25

1 8 15 22 29

6 13 20 27

3 10 17 24 31

So 5 12 19 26

2 9 16 23 30

7 14 21 28

4 11 18 25

Ne 6 13 20 27

3 10 17 24

8 15 22 29

5 12 19 26

září

1

říjen

listopad

prosinec

Po

3 10 17 24

1 8 15 22 29

5 12 19 26

3 10 17 24 31

Út

4 11 18 25

2 9 16 23 30

6 13 20 27

4 11 18 25

St

5 12 19 26

3 10 17 24 31

7 14 21 28

5 12 19 26

Čt

6 13 20 27

4 11 18 25

1 8 15 22 29

6 13 20 27

Pá

7 14 21 28

5 12 19 26

2 9 16 23 30

7 14 21 28

So 1 8 15 22 29

6 13 20 27

3 10 17 24

1 8 15 22 29

Ne 2

7 14 21 28

4 11 18 25

2

9 16 23 30

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.
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8 15 22 29

7 14 21 28

Marie Součková, nar. 11. 7. 1923 z Vesce,
která v letošním roce oslavila úctyhodných 95 let.

85 let oslavily

Červen

7 14 21 28
1

Po

Čt 3 10 17 24 31

Nejstarší občankou obce Mírová pod Kozákovem je paní

9 16 23 30

Pá 5 12 19 26

květen

Životní jubilea

Únor
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9 16 23 30
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