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Slovo starosty

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

Vážení spoluobčané,
posledních několik měsíců prověřilo charakter nejednoho z nás a mě velmi těší, že
je mezi námi stále mnoho lidí, kteří i v tak nejisté době nezůstali lhostejní k ostatním
a neváhali v rámci svých možností pomáhat. Za každou pomoc, nabídnutí pomoci,
ušitou rouškou apod. všem velice děkuji!
I když věřím, že to nejhorší máme za sebou a vše se nakonec v dobré obrátí, rád bych
Vás i nadále požádal o obezřetnost a případné respektování nastavených opatření, pokud by se situace nějakým způsobem změnila. Lokální ohniska se totiž stále
objevují a zřejmě ještě nějakou dobu objevovat budou. Chápu, že někdy nemusíme názorově souhlasit se všemi restrikcemi, je ale důležité, abychom je dodržovali
všichni společně.
Jak jste si možná všimli, začali jsme s budováním chodníků podél hlavní silnice na
Chutnovce, za což jsem velmi rád. Projekt jsme totiž připravovali již delší dobu, a to
především kvůli zvýšení bezpečnosti dětí a občanů, kteří tudy procházejí či čekají
na autobus. Bohužel jsme museli hned na začátku pokácet dva nemocné smrky a
několik bříz, které ovšem plánujeme vysázet znovu. Další velkou akcí letošního léta
je oprava hřbitovních zdí, márnic a přístupových chodníků v Sekerkových Loučkách
a ve Vesci. Pevně doufám, že obě akce budou mít hladký průběh. Co se týká dalšího
dění v obci v letním období, neliší se nijak od předchozích let. S pomocí brigádníků
se soustředíme především na sezonní práce, jako je sekání a běžná údržba.
Přeji Vám všem klidné léto a příjemně strávené prázdniny i dovolené.

Jaroslav Votrubec
starosta obce Mírová pod Kozákovem

Mateřská škola na Chutnovce – 481 322 982
Základní škola v Bělé – 481 322 055
DPS v Bělé - 481 363 071 (072)
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Informace z obecního úřadu

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

zjištěno, že kontejner nevyužívají
pouze občané obce Mírová pod Kozákovem, ale i naprosto cizí občané
pravděpodobně z okolních obcí.

co se v okolí děje – jednoduše řečeno být
„v obraze“. Zřídili jsme proto pro občany, ale
i návštěvníky naší obce novou službu, a to
online informace do mobilních telefonů.
Tato služba je prozatím pouze ve zkušební verzi. Pokud o ní bude projeven zájem
veřejnosti, budeme ji i nadále provozovat.

2. Do vyhledávacího okna zadejte název
„V OBRAZE“.

Prosíme všechny občany, kteří do
dnešního dne neuhradili vyúčtované
vodné a poplatky za odpady a psy,
aby tak urychleně učinili.

Aplikace „V OBRAZE“, kterou si můžete ZDARMA stáhnout do svých chytrých mobilních
telefonů, přináší přehled aktualit z webu
obce. Ihned upozorní na nově vložené zprávy, dozvíte se včas o pořádaných akcích či si
můžete prohlédnout fotografie nebo dokumenty vyvěšené na úřední desce obce.

5. Po otevření přidejte obec Mírová pod
Kozákovem. (Pokud máte zájem, lze
sledovat i více obcí a měst.)

Nekalý prodej

Do aplikace se nemusíte registrovat, neposkytujete žádná osobní data a její používání
je ZDARMA.

Dům s pečovatelskou
službou Bělá

Děkujeme za pochopení.

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
9:00 hod. do 10:00 hod. kontejner, který je
přistaven u skladu obecního úřadu.

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.
V naší obci je podomní prodej
zakázán!!!

Svoz nebezpečného odpadu zajišťuje obec
Mírová pod Kozákovem 2x ročně zdarma
mobilním sběrem.
Prostor u skladu obecního úřadu je monitorován kamerovým systémem se záznamem.

Kontejner na objemný odpad bude
moci využít pouze občan, který má
v obci Mírová pod Kozákovem trvalý pobyt, popř. chalupu, a platí zde
poplatky za odpady. Vjezd do areálu obecního skladu bude umožněn
pouze po předložení občanského
průkazu. K tomuto kroku jsme byli
nuceni přistoupit na základě kamerových záznamů, na kterých bylo

Nová zkušební verze služby
pro občany – aplikace
„V OBRAZE“
Víc než kdy jindy jsme si nyní uvědomili, jak
důležité je mít aktuální informace a sledovat,
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3. Klikněte na Instalovat.
4. Po nainstalování klikněte na položku
Otevřít (povolit oznámení).

6. Po výběru obce se data z webu
automaticky nahrají do aplikace.

Situace se pomalu rozvolnila, a tak i my
v DPS jsme si udělali 11. června malé sezení
s opékáním buřtů. Akce se nám vydařila a líbila. Těšíme se zase na další.

Jaké informace v aplikaci najdete?
• aktuality
• záznamy z úřední desky
• pozvánky na kulturní a sportovní akce

Jsme rádi, že se vše pomalými krůčky vrací
k normálu a společně doufáme, že už bude
jen lépe. Jak se říká, vše zlé je pro něco dobré - možná bylo na čase se nad pár věcmi
zamyslet a zastavit. Pro nás to s kolegyněmi
pečovatelkami byla určitě nová zkušenost,
jiná situace, kterou jsme si vyzkoušely. Situaci samozřejmě nepodceňujeme a i nadále
dodržujeme bezpečnostní opatření.

Co k aktivaci aplikace potřebujete?
• mít chytrý telefon nebo tablet
s operačním systémem Android či iOS
• přístup na internet
• místo v úložišti telefonu cca 13 MB
Jak si aplikaci stáhnout z Google Play
nebo z App Store?
1. Ve vašem telefonu si otevřete aplikaci
Obchod Play nebo App Store.

Protože jsme v Registru poskytovatelů sociálních služeb, musíme zasílat průběžnou
a závěrečnou zprávu o nákladech a výnosech PS, údajích pečovatelské služby - pra-
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covníků v přímé péči na Krajský úřad Libereckého kraje. 1. 4. 2020 jsme očekávali
kontrolu, která se bohužel neuskutečnila
kvůli koronavirové krizi. Kontrola se přesunula na 26. 5. 2020 a dopadla dobře.
Jitka Havlíčková, vedoucí DPS

v České republice, zdárně překonali. Spolu
se zřizovatelem jsme mohli rozhodnout, že
naši mateřskou školu otevřeme v pondělí
18. května 2020. Bylo však nutné dodržet
přísná hygienická nařízení nastavená Ministerstvy zdravotnictví a školství. Každá škola
v ČR si musela podle zadaných „manuálů“
nastavit pravidla ušitá na míru podle svých
možností. Bylo nutné rozeslat rodičům
„dotazníky“ i se seznamem přísných hygienických pravidel, která se budou muset ve
školce dodržovat. Podle počtu nahlášených
dětí do všech 3. oddělení pak byly nastaveny provozní a organizační podmínky.
Obec nás vybavila potřebnými ochrannými
pomůckami, dezinfekcí, rouškami, jednorázovými rukavicemi a teploměrem, za což
ji patří velký dík. Paní Hainová z firmy Obalplast nám darovala pro zaměstnance MŠ
ochranné štíty. I jí velmi děkujeme!

Knihovna DPS Bělá
Otevírací doba: každé sudé úterý
od 15:00 do 17:00 hod.
Bližší informace lze získat na tel.:
606 430 539.

MŠ Chutnovka
Znovuotevření MŠ na Chutnovce
Těžké období pandemie koronaviru, které
postihlo celý svět, jsme zatím, alespoň u nás

Paní uklízečky musely několikrát denně
dezinfikovat všechny povrchy a udržet MŠ
téměř sterilně čistou. Z důvodu společného
vaření pro ZŠ i MŠ musela vedoucí ŠJ a kuchařky znenadání vymýšlet nový jídelníček
na období 5 týdnů, kdy se znovu otevřela
také Základní škola v Bělé. Podle přísných
nařízení z MŠMT nemohla být dětem ze ZŠ
v jejich jídelně podávaná teplá strava, a tak
bylo nutné přejít na studenou stravu, která
byla dovážena pro každé dítě i zaměstnance
školy v jednorázových obalech k přímému
konzumování. Zároveň bylo třeba zabezpečit vhodnou stravu i pro děti z naší mateřské
školy. Těm to bylo kompenzováno teplou
polévkou, teplou kaší ke svačině nebo se jim
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příloha obsažená v jídle nechala teplá a nezchlazovala
se tak jako pro ZŠ.
Učitelky musely dodržovat
přísná hygienická nařízení
hlavně u stolování a odpočinku dětí na lehátkách.
Děti byly rozděleny ke stolečkům po 2-3 dětech a na
spaní se lehátka rozkládala
s 2 m rozestupy. Děti trávily čas od rána až
do odpoledne ve svých třídách a se svými
učitelkami. Časy oběda byly postupné tak,
aby se děti z jiných tříd nepotkávaly. I při pobytu venku, kde děti trávily nejvíce času, si
rozdělovaly obě zahrady a hřiště každá třída
zvlášť, protože vycházky mimo areál MŠ nebyly zpočátku vůbec povolené. I za takto ztížených podmínek učitelky připravovaly pro
děti zajímavé vzdělávací a zábavné aktivity.
Na 1. červen, svátek MDD, si pro děti nachystaly zábavné hry, soutěže, tanečky, sportování a různé odměny, medaile a diplomy.
Nejstarší děti zvládly i dlouhou vycházku
kolem Chutnovky s plněním zábavných

úkolů. Ve školce pak všechny děti během
června zpívaly, tvořily z různých materiálů,
dělaly pokusy s vodou, cvičily venku na nářadí nebo s netradičními pomůckami atd.
To nejdůležitější, co se nám však podařilo
v této době uskutečnit a čím jsme mohly
děti obohatit, je pořízení nové nejmodernější multidotykové INTERAKTIVNÍ TABULE pro výuku dětí a také vytvoření nového
velkého ZÁHONU pro pěstování s dětmi.
Na nové interaktivní tabuli se nyní učí hlavně naši předškoláci to, jak se ovládá a co vše
na ní lze dělat, protože bude běžnou součástí výuky dětí i na základní škole a děti by
již měly být z mateřské školy připravené na
to ji používat. Jde hlavně o různé výukové
programy pro předškolní děti, kreslící pro-
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gram, didaktické, naučné, zábavné hříčky
a rébusy, procvičování logických a předmatematických úkolů, ale i společné vyhledávání toho, co nevíme a potřebujeme zjistit.
Všechny učitelky již byly zaškoleny, jak se
tabule používá a další odborná školení, co
vše a jaké programy pro předškolní děti lze
používat, nás ještě čekají.
Na zahradě jsme vytvořili pro děti nový velký záhon pro pěstování užitkových rostlin,
květin a bylin. Osázeli jsme květinami i několik okrasných truhlíků. Děti se zde učí, co
vše je nutné a kolik práce se musí vykonat,
než něco vyroste, vykvete a dá nám užitek.
Zakoupili jsme barevné konvičky, kterými
děti zalévají.
Poslední akcí roku bylo „ROZLOUČENÍ SE
ŠKOLÁKY“. Měli jsme pro děti, které odcházejí do školy, a jejich rodiče, připravenou
stopovanou s plněním zábavných úkolů až
na hrad Rotštejn, kde se hledal „POKLAD“.
Děti dostaly na památku TRIČKA s potiskem,
KNIHY s věnováním a po návratu do MŠ
i sladké odměny a nanuky.
Ke konci školního roku nám nechal pan starosta udělat nový asfaltový povrch nejen
před MŠ, ale i na celém úseku od rohu naší
zahrady až po výjezd u poštovních schránek. Zaměstnanci MŠ i rodiče dětí tak mají
zaručen hladký příjezd i lepší parkování.
Moc děkujeme!!!
Největší PODĚKOVÁNÍ ale patří všem
mým zaměstnancům, všem pracovitým
děvčatům z naší školky. Svojí každodenní,

svědomitou a záslužnou prací, ať už učitelek, uklízeček, vedoucí ŠJ či kuchařek dokázaly, že i za takto složitých podmínek umějí
fungovat a přizpůsobit se.
A jak to bude příští školní rok? K „Zápisu do
MŠ“ se dostavilo 20 dětí a 20 dětí od nás
také odchází do okolních základních škol.
Zůstáváme tak na stejných počtech dětí,
což je dobré.
Mateřská škola bude v létě otevřena první
3 týdny v červenci a poslední 2 týdny v srpnu. UZAVŘENA bude na 4 týdny od 20. července do 16. srpna 2020.
Přejeme všem hezké prožití letních prázdnin a dovolených, a i když se letos asi nedostaneme tam, kam jsme si plánovali,
buďme rádi, že vše dobře dopadlo, že se
život téměř navrátil do starých kolejí a my
můžeme trávit volný čas ve zdraví se svými
nejbližšími.
Za všechna děvčata z MŠ Alena Najmanová

ZŠ Bělá
Život v základní škole po 25. 5. 2020
Po dlouhém období karantény, kdy se i žáci
naší školy učili na dálku, distančně, někteří
opět zasedli do školních lavic, a je jich většina. Bylo to v pondělí 25. 5. 2020.
Výuka začala, ale musíme dodržovat pravi-
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dla, která nám stanovilo MŠMT. Jen některá
z nich: v jedné třídě se smí učit maximálně
15 žáků, každý žák musí sedět ve své lavici,
skupiny se nesmějí potkávat, vše se musí
každý den desinfikovat – lavice, kliky, vypínače apod.
Se žáky jsme tedy pokračovali dále ve výuce, jen tělesná výchova nesměla být. Chtěla
bych touto cestou pochválit rodiče. Během
karantény s námi výborně komunikovali
a svým dětem se věnovali, takže děti přišly do školy s tím, že převážná většina jich
zvládla vše, co jim bylo na doma uloženo.
Někteří žáci zůstali i nadále doma a ve
školním roce již nenastoupili. S těmi stále
probíhala komunikace na dálku a dostávali
práci.
Školní rok se pomalu chýlil ke konci. Všichni
žáci dostali ohodnocení své práce za toto 2.
pololetí formou vysvědčení a strukturovaného hodnocení. Při hodnocení jsme přihlédli také k dotazníčku, ve kterém rodiče
ohodnotili práci svých dětí doma.
Kromě výuky každá třída absolvovala 1 – 2
exkurze: na hrad Rotštejn, na Zdenčinu skálu, na Kopicův statek, na Dubecko či cyklovýlet do Voděrad atd. Museli jsme jít pěšky,
po jednotlivých třídách, abychom dodrželi
již výše zmíněná pravidla.
V dubnu proběhl zápis do 1. třídy pro příští školní rok. Zapsali jsme 19 dětí. 2 z nich
dostaly odklad školní docházky o jeden
školní rok. Do 1. třídy by tedy v září mělo
nastoupit 17 prvňáčků. Aby noví prvňáčci

nepřišli o slavnostní zápis, všechny zapsané
a jejich rodiče přivítali ve škole ve čtvrtek
18. 6. 2020, kdy proběhlo krátké slavnostní
setkání, kterým jsme novým dětem zápis
nahradili.
Velkou novinkou a báječnou věcí v naší škole je, že nám náš zřizovatel umožnil během
koronavirové pandemie odhlučnit tělocvičnu a jídelnu. Tyto dvě místnosti mají nyní
výtečnou akustiku. Není v nich hluk, hlasy
se nerozléhají a krásně se tam všichni slyšíme. Dříve tomu tak nebylo, zvuk se zde
nepříjemně rozléhal a nikdo nic neslyšel, jen
rámus, což bylo velmi nepříjemné. Za tuto
úpravu velmi, velmi děkujeme.
V tělocvičně máme také nainstalovány nové
šplhací tyče, které tu do teď chyběly a celá
tělocvična je čistě vymalována.
Pracovníci obecního úřadu také vymalovali
šatny, které už novou výmalbu dost potřebovaly.
Školní rok v naší škole skončil v pátek
26. 6. 2020 rozdáním vysvědčení a hodnocení.
Věříme, že si děti užijí pěkné prázdniny
a 1. září 2020 zahájíme nový školní rok, který
již prožijeme se vším všudy (exkurze, výlety,
projekty, soutěže, sportování, výjezd do přírody apod.) a žádná další pandemie, či jiná
nepříjemná událost nám ho nenaruší.
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Mgr. Edita Vondrová, ředitelka školy

Ze slohových prací našich žáků
o tom, jak prožívali období vzdělávání na dálku

JPO Mírová pod Kozákovem

Návrat do školy po nouzovém stavu

V neděli 22. 3. 2020 byla naše jednotka
povolána k požáru lesního porostu na vrchu Kozákov. Jednalo se o požár hrabanky
ve špatně přístupném terénu o ploše cca
10x10 metrů. Členové jednotky se podíleli
na likvidaci požáru a doplňování vody. Celkem na místě zásahu zasahovala jedna profesionální a tři dobrovolné jednotky hasičů.

Za začátku bylo super být doma, ale potom
bylo docela hodně úkolů. Přestalo mě to bavit.
Paní učitelka na WhatsAppu vytvořila skupinu
a tam jsme si psali důležité věci. Někdy jsme si
volali přes videohovory - to mě bavilo. Nejlepší
pro mě byla zpráva, že už můžeme zase chodit
do školy.
Rosťa, 5. ročník
Chodili jsme dost často na výlety nebo na procházky do lesa, jezdili jsme na kolech a prostě
jsme byli častěji venku. Máme štěstí, že máme
velký dům a k tomu velkou zahradu. Byla jsem
ráda i nerada, že jsem doma. Každopádně teď
jsem moc ráda, že už jsem ve škole.
Áďa, 5. ročník

Požár lesa

Karanténa mi nevadila první měsíc, ale pak…
Pak se mi stýskalo po spolužácích a paní učitelce. Celkově po třídě. Chyběla mi interaktivní
tabule :-) Doma jsem si užívala sluníčka, ale
i deště. Mohla jsem být venku do večera. Bylo
to na jednu stranu skvělé, ale teď už jsem se
svojí třídou.
Arča, 5. ročník
Ve škole se mi pracuje lépe než doma. Jsem
rád, že chodím do školy a vidím své kamarády.
Můžu si s někým domluvit, jestli můžu k němu
na návštěvu, to bych doma nemohl. Škola je
dobrá, nemusím dělat úkoly
do večera jako doma. Jsem
rád, že vidím paní učitelku
a nemusím psát email přes
počítač. Nemusím se ve škole
u úkolů nudit, protože hrajeme hry, doma ne. AAA
Petr K., 4. roč.
Když jsem se poprvé vrátila, byla jsem šťastná, ale při
tom nervózní. Bála jsem se,
jak všichni vypadají a jestli
se něco změnilo. Ale těšila
jsem se, protože to byla doma
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otrava. Už jsem doma neměla co dělat a když
konečně přišel den školy, byla jsem spasena.
Těšila jsem se, až se zas budu učit s kamarády
a až mě bude učit moje paní učitelka A.
Nikolka B., 4. roč.

Obecní knihovna
Vážení spoluobčané, milí čtenáři,
rádi bychom Vás pozvali do naší obecní
knihovny, která je umístěna v bývalé škole
ve Vesci a v níž máme k zapůjčení téměř
dva tisíce knih. Děti si u nás mohou vybrat
z obrázkových knížek, pohádek, příběhů se
zvířátky, komiksů, naučné literatury či školní
povinné četby. Dospělí zase z detektivek,
románů, historických knih nebo naučné literatury. Nabídku také pravidelně rozšiřujeme
o vypůjčené knihy z knihovny v Semilech.
V současné době máme více než 60 čtenářů
a rádi přivítáme nové zájemce ze všech koutů naší obce. Otevřeno máme každý čtvrtek
od 16:30 hod. do 17:30 hod.
Kamila Klímová
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Chutnovka

zrušit. Stejný osud postihl vynášení smrtky, velikonoční koledování
i pálení čarodějnic.

Šachový turnaj
Dne 6. června 2020 se konal na
hřišti na Chutnovce 1. ročník
chutnovského turnaje v bleskovém šachu. Hrálo se se šachovými hodinami, každý hráč měl na
všechny své tahy v partii 5 minut.
Akce se náramně vydařila. Zúčastnilo se 20 hráčů a hráček napříč věkovými kategoriemi. Stupně vítězů podle očekávání obsadilo trio Tomáš Brouček, Standa
Lamač, Bohumil Staněk. Počasí nám vcelku
přálo, takže většina zápasů se odehrála na
čerstvém vzduchu a pouze několik šachovnic bylo v garáži. Chtěl bych poděkovat
všem hráčům a hráčkám za účast, dále pak
zejména Radce Cvrčkové a Jitce Havlíčkové

Smrčí
Pozdrav ze Smrčí
Po delším čase přinášíme zprávy i z naší

za velkou pomoc s občerstvením, Tomáši
Malíkovi za vynikající guláš a Tomáši Broučkovi za zajištění šachových souprav, hodin
a řízení technických záležitostí (švýcarský
systém, zadávání výsledků do notebooku).
Všichni se těšíme na příští turnaj.
Jaroslav Havlíček

Dobrá zpráva pro všechny milovníky cyklistiky je, že 15. Smrčská
šlapka se uskutečnila. Start byl
tradičně 5. července v 10:00 hod. od
hasičárny ve Smrčí. Trasa byla naplánovaná cca na 30 km a vedla malebnými zákoutími našeho kraje. Každý
účastník po zaplacení startovného
obdržel tričko, jídlo a nápoj po návratu do cíle a samozřejmě zábavu po celý
den až do pozdních hodin. Pro všechny děti
byly připraveny diplomy a ceny. Zvláštní
ocenění získal vítěz i stateční poražení.
Jsme moc rádi, že se naše malá vesnička rozrůstá, a to doslova do všech stran. Ve Smrčí
přibylo několik nových domů a další se staví. Od poloviny června je Smrčí větší. Byly
přesunuty značky označující začátek a konec obce a na výjezd z nové čtvrti přibylo
dokonce zrcadlo.

Jaké máme plány do budoucna? Rádi bychom uspořádali zájezd do divadla, tradičně
jezdíme na divadelní představení do Mladé
Boleslavi. V repertoáru nabízejí i klasickou
komedii o naší současnosti z dob carského
Ruska od N. V. Gogola, Revizor, na kterou se
do Mladé Boleslavi chystáme.
Hasičárna je svou velikosti vhodná pro pořádání rodinných oslav i setkání s přáteli.
Ke svým aktivitám ji využívá i Spolek nejen
holek, které bývají hojně navštěvovány. Rádi
zde pořádáme i různé
přednášky a projekce.
Na začátku prosince
se bude konat tradiční
adventní odpoledne
spojené s nadílkou od
Barborek.
Přijďte se k nám podívat! Těšíme se na vás.

vesnice. Začátkem března jsme uklidili hasičárnu po malování a rekonstrukci sociálního zařízení, vyměnili jsme všechny dveře
a chystali se na výroční členskou schůzi,
kterou jsme kvůli vzniklé situaci museli záhy
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SK Mírová pod Kozákovem
Muži
Družstvo mužů vybojovalo po několika letech opět postup do krajské soutěže – I. B
třída Libereckého kraje, s čímž panuje v
klubu veliká spokojenost a co bylo i naším
cílem. Postup si tým zajistil prvním místem
v okresním přeboru po podzimní části, bohužel jarní část byla ze známých důvodů
zrušena. Doufáme, že se nám podaří do
týmu zabudovat naše mladé odchovance,
abychom byli více konkurenceschopní. Velice se těšíme na zahájení soutěže koncem
srpna, fanoušci jsou zváni, informace o zápasech budou jako vždy formou plakátu na
vývěsních tabulích.

pro nás velice početná účast na trénincích,
chuť dětí na sobě pracovat a postupně vidět jejich zlepšení. V jarní části sehrály děti
pouze dvě utkání ovšem s velice dobrým
výsledkem. Podařilo se nám naše nejmenší posunout o kategorii výše, a tím doplnit
mužstvo žáků. Máme radost z počtu malých
hráčů v našem klubu, je vidět, že fotbal má
v obci tradici.

tradiční ukončení sezóny, na pořadu byly
boje dětí proti rodičům, po skončení předání upomínkových předmětů a občerstvení.
Celé odpoledne a večer se nesl v pohodové
sportovní atmosféře.

Ukončení sezony: V pátek 12. 6. 2020 proběhlo na hřišti v Sekerkových Loučkách již

Miloš Zelnický

Závěrem chceme poděkovat všem hráčům,
trenérům a lidem okolo klubu za spolupráci
a reprezentaci našeho klubu.

Spolek nejen holek

Starší žáci
Naši mladí junioři hráli stejně jako v loňském
roce okresní přebor Jičínska. Po polovině
soutěže jim patřilo 4. místo v sedmičlenné
skupině A s bilancí 7 vítězství a 9 porážek.
Je škoda, že v jarní části nemohli navázat
na pěkné výkony a vylepšit loňské velmi
dobré 8. místo ze 14 účastníků. V ročníku
2020/2021 budeme hrát po několika letech
opět okresní přebor Semilska, na který se
naše omlazené družstvo těší.

Přípravka
Družstvo naší přípravky sehrálo několik zápasů v podzimní části sezony, někdy s lepším a jindy s horším výsledkem. Důležitá je
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Po neplánovaně dlouhé, a ne zrovna příjemné pauze, jsme se opět s některými z vás konečně mohly potkat u veselejší příležitosti,
a to u kouzelníka. Nebyl jím nikdo jiný než
náš oblíbený Čárykluk, kterého jsme poprvé představily před dvěma roky v hasičárně
ve Smrčí. Již tam si svým vystoupením získal nejen děti, ale i dospělé. Po nelehkých
časech bylo právě kouzelnické představení
Čárykluka přesně tím, co všichni teď potřebujeme nejvíce – povzbuzením v podobě
smíchu a uvolnění.
Přípravy na akci se sice nesly v lehce nervózním duchu a se stále se objevující otázkou, zda vůbec bude již touto dobou zájem
o společenskou událost a zda vše zvládneme dle nejrůznějších nařízení, zároveň však
vládlo nadšení z toho, že se po tak dlouhé
době (společenské) nečinnosti můžeme
opět vrhnout do nějaké aktivity. Vsadily
jsme na hlad po kulturních akcích a potře-

bu sociálního kontaktu s okolím a vyšlo to.
Počasí nám sice nepřálo, ale díky Sokolu
Vesec, který nám pro tento případ zapůjčil
prostory své sokolovny, to vůbec nevadilo.
Velikost vesecké sokolovny byla tak akorát
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pro pohodový průběh naší
akce, která čítala 150 osob!
Kouzelník měl připravený
bohatý program a bavil děti
nejrůznějšími kouzly. Na závěr
svého vystoupení pak všem
dětem nafoukl z balónků nejen různá zvířátka, ale také
letadla, meče, kosti nebo třeba kytičky. S těmi pak děti po
skončení představení řádily
po sále nebo se zapojily do
hudebního programu a her.
Po celou dobu byly k dispozici
dílničky, kde si děti mohly vyrábět, kreslit,
omalovávat sádrové odlitky zvířátek nebo si
nechat namalovat krásný motiv na obličej.
Během celého programu bylo k dispozici
také občerstvení. Všeho bylo dost, nejvíce
však smíchu a dobré nálady. A to je dobře.
Přesně takhle by se přeci mělo vítat léto
a s ním i prázdniny!
Děkujeme všem, kteří jste se přišli s námi
pobavit na kouzelnické vystoupení a doufáme, že se s vámi i s dalšími budeme moci
setkat při některých z našich dalších akcí. Po
každoroční pauze v době letních prázdnin
začneme naše tvoření výtvarnými dílnami

Pohádka na prázdniny

která za nimi byla, neměla jediné okénko
a byla v ní naprostá tma. Kuba s Eliškou
netušili, kde se nachází a ke všemu Kuba
zapomněl doma baterku. Šli tedy po hmatu
a doufali, že bude na zdi třeba vypínač, kterým rozsvítí světlo. Po chvilce se skutečně
vypínač našel a Kuba ho zmáčkl. Nerozsvítil
ale světlo, nýbrž otevřel ještě jedny dveře.
S jejich otevřením se před nimi objevila magická zelenomodrá zář a oni se rozhodli do
ní vstoupit.
V ten moment je jakási síla přenesla do neznámého a čarovného světa.
v rámci obnovené pouti ve Vesci, kde kromě vlastního tvoření budete mít možnost
si nechat vypískovat různé motivy na skleničky či půllitry. Stejně jako loni budeme mít
pro děti hrnčířský kruh, na kterém si budou
moci vytočit hrneček, mističku nebo vázičku, výrobek si ozdobit a nechat vypálit. Už
teď se na vás těšíme a přejeme vám pohodové a usměvavé léto plné krásných zážitků!
Pro naše aktuální akce nezapomeňte sledovat místní vývěsky nebo facebookové stránky @spoleknejenholek.
Zuzana Elicerová, Spolek nejen holek

konce otevřené. Zavolala na Kubu a oba dva
vstoupili dovnitř.

Kuba a Eliška došli až k onomu tajemnému
domu. Přelezli rozbitý plot a začali dům
prozkoumávat z venku. Po chvilce si Eliška
všimla postranních dvířek, které byly do-

Bylo tam vlhko a temno, ale popošli dál
a před nimi se objevila další dvířka. I ta byla
otevřená a oni jimi prošli. Ovšem místnost,
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Kuba s Eliškou se ocitli v kouzelném lese.
Hned od první vteřiny se jim v něm líbilo.
Eliška viděla keř s malinami a rozeběhla se
k němu, aby je ochutnala. Maliny byly tak
krásné, sladké a voňavé, že každý, kdo je
snědl, prožíval neskutečný pocit slasti. Kuba
zase zahlédl neveliký dub a na něm žaludy.
Ty ale nebyly zelené nebo hnědé tak, jak
je známe. Svítily indigově modrou barvou
a když nějaký upadl na zem, proměnil se
v krásnou modrofialovou květinku. Pod některými takovými duby rostly úplné koberce
modrofialových kvítků.
Viděl také, že v mechu opodál rostly houby, a tak si je šel prohlédnout. Nevšiml si ale
jedné houby a nechtěně o ni nohou zavadil.
„Nasaď mi klobouk, slyšíš?“ Kuba se rozhlížel,
kdo to na něj mluví, ale kromě Elišky nikoho
neviděl. „Kam koukáš, já jsem tady dole. Nasaď mi ten klobouk, co jsi mi ukopl.“ Kuba se
podíval dolů na zem a uviděl houbu, které
chyběl klobouk a dost se zlobila. Byl z toho

u vytržení, protože nikdy neviděl mluvící
houbu. „Nasaď mi už konečně ten klobouk,
povídám. To je hrůza, za chvíli možná bude
padat růžový déšť a když nebudu mít klobouk, naprší mi do nohy. To bych pak byla
růžová houba, a to bych tedy opravdu dlouho nepřežila“. Kuba tedy nasadil houbě klobouk a ten ji vzápětí přirostl. „Proč by ti tolik
vadilo být růžová houba?“ zeptal se jí Kuba.
„Růžové houby jsou velikou pochoutkou pro
jednorožce a ti jakmile vidí něco růžového,
hned to sní.“ V tu chvíli přiběhla Eliška a povídá: „Jednorožci? Říkala jsi, že jsou tu také
jednorožci? Já miluji jednorožce a poníky
a okřídlené koně, prostě všechny koníky, co
existují. U nás ale jednorožci nejsou a já bych
si ho moc přála vidět. Houbo, prosím, kde je
najdu?“ žadonila Eliška a vůbec ji nebylo
divné, že mluví s houbou. „Jednorožci se pasou na mýtině kousek odtud. Musíte projít borůvkovou alejí, potom se dáte doprava okolo
vílí vesničky a za ní už uvidíte mýtinu, na které
se pasou jednorožci.“ Eliška s Kubou poděkovali a vydali se mýtinu hledat. Procházeli modrou alejí a samozřejmě neodolali
a ochutnali také borůvky. I ty byly výtečné,
ale byly také kouzelné, ostatně jako vše, co
v lese rostlo. Eliška si za chvilku všimla, že
její vlásky jsou najednou místo blond světle
modré. Ale jí se to líbilo, připadalo jí to exotické a měla pocit, že tak do kouzelného lesa
víc patří. Kuba také snědl borůvky, jemu ale
nezmodraly vlasy, ale změnila se barva jeho
očí. Místo zelených byly jasně modré. I on
byl rád, že na sobě pocítil kouzlo borůvek.
Jak šli borůvkovou alejí, uvědomili si, že
ptáci zde nezpívají jako u nich doma. Jejich
zpěv byl tak vyladěný, že dohromady tvo-
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řil úplnou symfonii. Větve stromů a vysoké
trávy jakoby se pohupovaly v rytmu hudby
a vše překrásně souznělo.
Přesně jak říkala houba, když došli na konec
borůvkové aleje a odbočili doprava, uviděli vílí vesničku. Zůstali stát, protože byli
překvapení, jak jsou vílí domečky malinké
a uvědomili si, že musejí dávat veliký pozor,
aby na nějaký nešlápli. Viděli, jak některé
víly odpočívají v květech keřů a rostlin, jiné
poletují sem a tam jen tak pro zábavu a některé se starají o své vílí prostředí. Jedna víla
k nim přiletěla a povídá: „Ahoj Eliško a Kubo.
Doneslo se mi, že hledáte jednorožce.“ Děti
byly překvapené, jak víla všechno ví a jako
by jim četla myšlenky povídá: „V lese je vše
živé propojeno, víme tedy třeba, kdy se blíží
déšť, kdy se komu narodila mláďata, kdy má
který tvor potíže, anebo že se nějaká kouzla
popletla. Samozřejmě tedy také víme, že je
v lese návštěva z jiného světa.“ Kuba se potřeboval zeptat víly na tolik věcí, ale než otevřel
pusu, víla mu na vše odpověděla. „Ano, je
nás víc druhů. Já jsem třeba víla luční a miluji květinový nektar a odpočinek ve voňavém
květu na zvonící louce. Támhle nahoře zrovna
letí stromová víla. Stromové víly bydlí v dutinách stromů a starají se o ně. Každý strom,
který obývá stromová víla, má štěstí, protože
má tím pádem i svého ochránce. Pak jsou tu
víly mechové, vodní a nebeské.“ Kuba byl tentokrát rychlejší a zeptal se: „Mechové nejspíš
žijí v mechu, ale vodní a nebeské?“ Víla odpověděla: „Máš pravdu Kubo, mechové víly si
skutečně staví mechové domečky a vodní víly
mají zase své domky na vodě.“ Zavedla děti
k malé tůni a ukázala na hromádku z listí

a klacíků. „Když se podíváte pozorněji, uvidíte,
že to nejsou jen klacíky a listí, ale velice důmyslné stavení pro malé vílí obyvatele. A uhodnete, kde žijí nebeské víly?“ Děti napadlo, že
v nebi, ale neuměly si představit, jak by tam
mohly žít. Jak by mohly mít domky v nebi?
Spadly by přece dolů. „Nevíme, pověz, kde žijí
nebeské víly?“ Víla se usmála a povídá: „Máte
pravdu, z nebe by jim jejich obydlí spadlo dolů.
Proto mají své domečky v korunách těch nejvyšších stromů, aby to měly do nebe co nejblíž.
Každé ráno vyletí vysoko a vítají sluníčko. Jako
první vědí, když se blíží bouřka nebo barevný
déšť. Jejich potravou je svěží vzduch a barevný déšť jim mění barvu křídel. Na zem přilétají
jen výjimečně. Jejich skutečným domovem je
nebe,“ řekla víla, zatřepala křídly, rozloučila
se s dětmi a odletěla. Děti ještě viděly, jak
se pomalu snesla do květu čajové růže, kde
poté odpočívala.
Kuba s Eliškou pokračovali dál po cestě, až
se před nimi rozprostřela mýtina. Byla v ní
překrásná louka se spoustou květin ale
žádní jednorožci. Kuba si myslel, že už asi
jednorožci odešli. Eliška si zase říkala, že je
to možná jiná mýtina a málem už se otočili
a odešli, když v tu chvíli slyšeli povědomý
zvuk a z lesa na louku skutečně vyšli jednorožci. Byli tak překrásní! Většinou byli
bílí a jejich rohy stříbrné nebo zlaté. Kopyta
se jim třpytila a hřívu i ocas jim vítr zapletl
v roztomilé copánky. Jeden jednorožec se
zlatým rohem a jeden se stříbrným přistoupili k Elišce a Kubovi a lehli si na zem. Děti na
ně nasedly a nechaly se vozit. Nejprve pomalu, později rychleji až nakonec cválali tak
rychle, že jim žádný jiný tvor nestačil. Skáka-
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li přes překážky, plavili se v řece, zkrátka si to
náramně užili.
Když se jednorožci s dětmi vrátili na mýtinu,
děti věděly, že je čas se rozloučit. Najednou
si ale uvědomily, že nevědí, jak se dostanou
domů… Kouzelný les ale věděl. Z nebe až
na zem se spustila duha. Po ní se snesli ko-

níci s křídly v barvách duhy a ti odnesli děti
zpátky do světa lidí, do jejich vesničky. Když
byli zpět ve světě lidí, Kuba s Eliškou zamávali koníkům, ti se svými duhovými křídly
vznesli a opět se po duhovém mostu vrátili
do kouzelné říše.
Dagmar Kůtková

Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje
ZZS LK: Děkujeme za pomoc
i podporu
Nouzový stav je za námi a podle všech čísel
je možné říci, že Česká republika, potažmo
Liberecký kraj, jej úspěšně zvládl. Roušky se
už asi natrvalo stanou nezbytným oděvním
doplňkem, který budeme v době nachlazení
a chřipek všichni vytahovat ze skříní, stejně
tak my ve Zdravotnické záchranné službě Libereckého kraje počítáme s tím, že ochranné pomůcky budeme využívat v mnohem
větší míře.
Pro nás na záchrance byl stav nouze –
pomineme‑li pracovní nasazení a opatření – naprosto překvapivý v jednom: nečekali
jsme, že se vzedme taková vlna solidarity se
všemi, kdo nemohli zůstat doma se svými
blízkými a museli každý den do práce, aby
se život nezastavil. Ať už to byli zdravotníci,
členové Integrovaného záchranného systému, prodavači, pošťáci… Nebo kdokoliv jiný
z těch, co byli dennodenně ve styku s lidmi.

Překvapilo nás, kolik nám chodilo podpůrných dopisů nebo SMS zpráv, kolik lidí nás
podporovalo potleskem. A kolik lidí a firem
nám nabídlo svou materiální pomoc.
Těm všem bychom chtěli ještě jednou poděkovat. A u těch, kdo nám pomáhali nejvíc,
bychom chtěli, aby se o nich vědělo.
Proto jsme vytvořili samolepku „Pomohli
jsme 1. linii v těžké době“. Je samozřejmě na
každém, zda ji vylepí, my bychom ale chtěli, aby ji majitelé a provozovatelé firem, co
k nám nezůstali lhostejní, brali jako určitý
druh podpory od nás. Aby lidé například
věděli, že restaurace, do které jdou na oběd,
v době nouze nezůstala lhostejná k jiným.
Na snímku předáváme samolepku majiteli
liberecké restaurace Street Pho, která nám
svou pomoc nabídla jako úplně první. Seznam všech, kdo nás podpořili, je na našich
stránkách www.zzslk.cz
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„Děkujeme všem. Ale úplně v první řadě
bych rád poděkoval všem našim zaměstnancům a spolupracovníkům Zdravotnické záchranné služby,“ řekl ředitel ZZS LK
Luděk Kramář. Zdůraznil, že zejména první
dny nouzového stavu, kdy se nevědělo, zda
bude dostatek ochranných pomůcek a jak
se nemoc Covid -19 v České republice rozjede, se všichni na záchrance semkli a ukázali,
že jsou opravdu jeden profesionální tým.
Michael Georgiev

Zdravotnická záchranná
služba Libereckého kraje
příspěvková organizace
Klášterní 954/5, 460 01 Liberec
IČO: 467 44 991
tel.: +420 485 218 500
GSM: +420 601 086 889
e-mail: georgiev@zzslk.cz
ID DS: bgpmvs6
www.zzslk.cz

Služby Czech point, ověřování
Obecní úřad poskytuje následující
služby:
• ověřování pravosti podpisu, shodu opisu
nebo kopie s listinou;

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

• výdej pytlů na tříděný a komunální odpad;
• příjem plateb místních poplatků:
za odpady, psy, z ubytovací kapacity,
z rekreačního a lázeňského pobytu;

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.

• 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
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- agendy ISDS (zřízení datové schránky).

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

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

Životní jubilea
Nejstarší občankou obce Mírová pod Kozákovem je paní Marie Součková,
nar. 11. 7. 1923 z Vesce, která v letošním roce oslavila úctyhodných 97 let.

90 let oslavily

Růžena Klementová, nar. 7. 5. 1930
Jindřiška Linhartová, nar. 15. 7.1930
Božena Bukovská, nar. 17. 7. 1930
Věra Mlejnková, nar. 20. 7. 1930

85 let oslavila

Jitka Roszmanová, nar. 5. 7.1935

80 let oslavili

František Vaňátko, nar. 17. 6. 1940
Anna Otmarová, nar. 28. 6. 1940
Zdeněk Vrabec, nar. 8. 7.1940

Dne 19. 8. 2020 oslaví 90. narozeniny paní Alena Andělová.
Vše nejlepší k životnímu jubileu, hodně zdraví, štěstí a spokojenosti přeje
manžel Miloslav a dcery s rodinami.

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, 51101 Turnov.
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