číslo 2/2016

ZPRAVODAJ
obce Mírová pod Kozákovem

čtvrtletník

číslo 2/2016

Životní jubilea
85 let oslavili

Marie Náhlovská, nar. 30. 5. 1931, Sekerkovy Loučky
Josef Randák, nar. 28. 6.1931, Vesec

80 let oslavili
Josef Viduna, nar. 6. 5. 1936, Vesec
Otakar Hašek, nar. 22. 5. 1931, Chloumek
Všem jubilantům blahopřejeme a přejeme pevné zdraví.

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

ZPRAVODAJ
Slovo starosty

obce Mírová pod Kozákovem

Vážení spoluobčané,
první polovina roku utekla jako voda, a vám se tak do rukou dostává "prázdninové"
číslo našeho Zpravodaje. Jsem velmi rád, že vás jeho prostřednictvím můžeme informovat o tom, jaké akce se plánují nebo se v uplynulých měsících v naší obci udály. A že jich opravdu nebylo málo, můžete posoudit na dalších stránkách. Těší mě,
že se velká část z nich týkala sportu, kultury a byla primárně realizována pro děti.
Všem organizátorům, kteří se na těchto akcích podílejí, patří velký dík a především
prosba: Jen tak dál !
I u nás na obci se stále něco děje – staráme se o veřejná prostranství, opravujeme
obecní komunikace – jednoduše děláme vše proto, aby naše obec byla co nejvíce
bezpečná a upravená.
S radostí musím konstatovat, že se nám v minulém měsíci podařilo úspěšně zkolaudovat náves v Bělé a dokončit náves ve Vesci. V úpravách návsí chceme samozřejmě
pokračovat a již nyní připravujeme projekty pro další vesnice.
Vstoupili jsme do letního období – doby dovolených a prázdnin. Ať už je budete trávit v tuzemsku nebo zahraničí, přeji Vám, aby byly plné pohody, příjemných zážitků
a abyste se z nich plni energie v pořádku vrátili.
Jaroslav Votrubec
starosta obce Mírová pod Kozákovem

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

Mateřská škola na Chutnovce – 481 322 982
Základní škola v Bělé – 481 322 055
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Služby Czech point,
ověřování – Obecní úřad
poskytuje následující
služby:
• ověřování pravosti podpisu, shodu opisu nebo kopie s listinou;
• výdej pytlů na tříděný a komunální
odpad;
• příjem plateb místních poplatků:
za odpady, psy, z ubytovací kapacity, z rekreačního a lázeňského
pobytu;
• příjem plateb za vodné a stočné;
• evidenci obyvatel;
• služby Czech POINT např.:
- výpis z katastru nemovitostí LV,
- snímky katastrálních map,
které slouží jako originály a není
nutno pro tyto snímky jezdit na
Katastrální úřad do Semil (nově),
- výpis z bodového hodnocení
řidiče,
- výpis z insolventního rejstříku,
- výpis z veřejného rejstříku (obchodní rejstřík, spolkový rejstřík,
nadační rejstřík, rejstřík ústavů,
rejstřík společenství vlastníků
jednotek a rejstřík obecně prospěšných společností),
- výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů,
- výpis z živnostenského rejstříku
- rejstřík trestů,
- výpis z rejstříku trestů právnických osob.

Informace z obecního úřadu

Výpis z veřejného zasedání
Zastupitelstva obce Mírová
pod Kozákovem konaného
dne 3. 3. 2016 na OÚ Mírová
pod Kozákovem

Výpis z veřejného zasedání
Zastupitelstva obce Mírová
pod Kozákovem konaného
dne 12. 5. 2016 na OÚ Mírová
pod Kozákovem

Zastupitelstvo obce Mírová pod
Kozákovem projednalo:
přestavbu ČOV v areálu JEPA Plastics, a. s.
a navrhuje následující řešení:

Zastupitelstvo obce Mírová
pod Kozákovem po projednání
souhlasí:

1. S poskytnutím finančního daru službě
sociální péče TEREZA v Benešově u Semil
ve výši 5 000,- Kč.

1. S hospodářským výsledkem ZŠ v Bělé
a MŠ na Chutnovce a jeho přerozdělením
do rezervního fondu.

2. S poskytnutím finanční dotace na provoz, propagaci a koordinaci letních turistických autobusových linek v Českém ráji
v roce 2016 ve výši 6 000,- Kč.

2. S darovací smlouvou na p. č. 683/2 o výměře 6 m2 v k. ú. Bělá u Turnova, na uvedené parcele se nacházejí Novogotická
boží muka na Bukovině.
3. S podáním žádosti o dotaci na opravu
Novogotických božích muk na Bukovině.

Zastupitelstvo obce Mírová pod
Kozákovem bere na vědomí:

Zastupitelstvo obce Mírová pod
Kozákovem vzalo na vědomí:
Dopis od občanů Prackova z 20. ledna 2016.

Zastupitelstvo obce Mírová pod
Kozákovem projednalo:
Návrh České pošty o zrušení pošty ve Vesci
a jejím nahrazením Poštou Partner, kterou
provozuje třetí osoba. Zastupitelstvo obce
Mírová pod Kozákovem nesouhlasí se zrušením služeb České pošty ve Vesci.

1. Informaci o rekonstrukci veřejného
osvětlení na Podbukovině a Prackově.

Zastupitelstvo obce Mírová pod
Kozákovem schválilo:

2. Protokoly o veřejnoprávní kontrole v ZŠ
Bělé a MŠ na Chutnovce. U kontrolovaných škol nebyly zjištěny významné nedostatky.

Zprávu o plnění usnesení z minulého zasedání Zastupitelstva obce Mírová pod Kozákovem.
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• vybudovat dvě samostatné ČOV,
• stavební práce hradit v poměru cen
jednotlivých ČOV,
• na umístění a provozování ČOV zřídit
věcné břemeno pro obec Mírová pod
Kozákovem. Pokud nebude věcné
břemeno zřízeno, postavit na obecním pozemku samostatnou ČOV.

Zastupitelstvo obce Mírová
pod Kozákovem po projednání
souhlasí:
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Rušení pobočky České pošty, s. p. ve Vesci
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Upozornění na
monitorování prostorů
u skladu obecního
úřadu a zákaz odkládání
odpadu u skladu
Upozorňujeme občany, že ve dvoře u skladu obecního úřadu je
přísný zákaz odkládání jakéhokoliv odpadu KROMĚ PYTLŮ S TŘÍDĚNÝM ODPADEM.
Na objemný odpad z domácnosti,
který se nevejde do popelnice, je
občanům zdarma k dispozici každou první sobotu v měsíci od 9 do
10 hod. kontejner, který je přistaven
u skladu obecního úřadu.
Svoz nebezpečného odpadu zajišťuje obec Mírová pod Kozákovem 2x
ročně zdarma mobilním sběrem.
Prostor u skladu obecního úřadu je
monitorován kamerovým systémem
se záznamem.

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

Poplatky za odpady a psy
Podle Obecně závazné vyhlášky obce Mírová pod Kozákovem musí být poplatek za
odpady ve výši 585,- Kč za osobu / rok nebo
585,- Kč za rekreační objekt zaplacen nejpozději do 30. 6. 2016.
Poplatek za psa musí být zaplacen nejpozději do 30. 6. 2016 ve výši 50,- Kč za jednoho
psa (důchodce 30,- Kč).
Poplatky můžete uhradit osobně na obecním úřadě nebo na účet č. 1263261389/0800
(na VS se můžete informovat na tel.:
481 321 677 nebo na e-mailu: obec@mirova.cz).

Vodné – Svazek obcí Mírová
pod Kozákovem
Cena vody pro rok 2016 zůstává ve stejné
výši, tedy 24 Kč/1 m3. V průběhu července
obdržíte vyúčtování vodného za I. pololetí
2016, kdy se provádí tzv. odhad odečtu, který vychází ze spotřeby roku 2015. Prosíme
o dodržení termínu splatnosti do 31. 8. 2016.

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.
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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.

Zahrada Čech – Litoměřice
OÚ Mírová pod Kozákovem pořádá
v sobotu 10. září 2016 zájezd do Litoměřic na jubilejní 40. ročník podzimního veletrhu Zahrada Čech, který patří mezi největší výstavy svého
druhu nejen na severu Čech. Výstava
je zaměřena na všechny zahrádkáře,
chalupáře, kutily, zahradníky a milovníky přírody.

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

Závazné přihlášky přijímáme na OÚ
Mírová p. Koz. od 20. 8. 2016 zároveň
s úhradou jízdného ve výši 100,- Kč.

Nabídka terénní pečovatelské
služby
Terénní pečovatelská služba obce Mírová
pod Kozákovem nabízí seniorům žijícím ve
vlastní domácnosti své služby.
Poskytujeme kvalitní a odborné služby –
zejména pomoc při zajištění stravy (dovoz
nebo donášku oběda). Naším cílem je vést
klienta k soběstačnosti a samostatnosti, respektujeme a podporujeme dosavadní způsob života v přirozeném prostředí každého
člověka.
Pro bližší informace nás kontaktujte na telefonním čísle 481 363 071 nebo osobně u vedoucí paní Macháčkové v kanceláři Domu
s pečovatelskou službou v Bělé 104, po–pá.:
7:00 – 15:00 hod.

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

Vítání občánků
V sobotu 25. 6. 2016 se na obecním úřadě
konalo slavnostní vítání občánků. Stejně
jako každý rok tak i letos zde vystoupily děti
z mateřské školy, které zpívaly a recitovaly
básničky. Rodiče přivítaných dětí se zapsali
do pamětní knihy a zároveň od pana starosty obdrželi finanční dar.
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Přivítáno bylo celkem 18 dětí.
Tomáš Petrželka, nar. 19. 6. 2014, Bělá
Tereza Kořínková, nar. 12. 3. 2015, Smrčí
Šimon Pétervári, nar. 14. 4. 2016, Prackov
Běla Mališková, nar. 8. 6. 2015, Bělá
Nikolas Rejha, nar. 10. 6. 2015, Loktuše
Vojtěch Fejtek, nar. 27. 6. 2015, Bělá
Jakub Karban, nar. 3. 7. 2015, Chutnovka
Vojtěch Hošek, nar. 6. 8. 2015, Hrachovice
Dorota Horáčková, nar. 9. 9. 2015, Chutnovka
Petr Pavlíček, nar. 26. 9. 2015, Bělá
Anna Staňková, nar. 15. 11. 2015, Sek. Loučky
Filip Pleticha, nar. 1. 12. 2015, Chloumek
Tereza Bartošová, nar. 1. 1. 2016, Prackov
Petr Hladík, nar. 9. 1. 2016, Sekerkovy Loučky
Nikol Roštějnská, nar. 24. 1. 2016, Bělá
Dan Rákosník, nar. 29. 1. 2016, Bělá
Agáta Drahoňovská, nar. 13. 3. 2016, Vesec
Oldřich Sotona, nar. 30. 3. 2016, Smrčí

MŠ Chutnovka
Jarní brána otvírá se, jarní brána
zelená se…
A přišlo jaro, všechno, všechno kvetlo…na
tato slova vzpomenou jistě ti, co četli Karafiátovy Broučky a my ve školce tehdy, když
s dětmi pozorujeme rozkvetlé květy stromů,
keřů a dalších rostlin na zahradách i lukách.
Přitom se děti zcela přirozeně učí názvy rostlin, vidí různé tvary a poznávají celou škálu
barev a jejich odstínů – je to jedním slovem
krása ! Kresby a malby s touto tématikou
zaplnily nástěnky v šatnách malých i vel-
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kých dětí, a tak jsme přivítali jarní období.
K němu neodmyslitelně patří i mláďata živočišná, takže povídání o zvířátkách nebralo
konce. Třešničkou na dortu k této tématice
byla dubnová návštěva výstavy myslivosti
ve Vesci, kde si starší děti se zájmem prohlížely různé trofeje a vyslechly poutavé vyprávění myslivců. Na výstavu nakreslily děti ze
školek a škol několik obrázků o lese. Výstavka obrázků se dětem rovněž velmi líbila. Za
pěknou akci i za pohoštění patří všem, kteří
nás tak mile přijali, velký dík.
Pak už jsme se ve školce přenesli do čarodějnického povídání, vařili jsme lektvary, zdo-
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bili čarodějnice a cvičili jsme si jazyk v říkání
zaklínadel. Ta letošní byla opravdu „výživná“,
posuďte sami:
„Muší ucho, kus žabince, trochu medu dej
do hrnce, kousek křenu, hrst přesličky, přidej sůl a tři mušličky. “
„Abraka dabraka, poklice na draka, tři čtyři
bukvice, rezavé palice ! “
„Emele, benele, cukr, kňoura, janta, tranta,
pampaďoura, hyky, fíky, tajtrlíky, malec, palec ven !“
„En ten týnus, savaraka týnus, savaraka tykytaka, ene bene bum ! “
Děti se jako proměňovaly v různé přízraky,
nakonec se ale vrátily do své původní podoby – uf, to jsme si oddechli !
Se staršími dětmi jsme navštívili Městskou
knihovnu v Turnově, kde se nás ujala paní
Kordová se svým podnětným programem.

Děti se seznámily s tím, jak to chodí v knihovně, vyslechly a zahrály si pohádku a pak si
prohlížely spoustu knih a časopisů. Doufáme,
že vřelý vztah ke knihám a zájem o čtení je
bude provázet v celém dalším životě.
Další květnový týden jsme jeli všichni do divadla v Turnově na pohádku "Nápad myšky
Terezky" a na společný výlet na Valečov. Počasí nám přálo, a tak jsme si jednotlivé body
programu pěkně užili – pohádku o princi
Bajajovi s živým koněm, ukázku starých řemesel s vlastním vyzkoušením, prohlídku
zříceniny hradu zvenčí, skalní domky i čtení
o zlé paní, která tady kdysi dávno bydlela.
Byl to příjemný výlet, ze kterého jsme se
vrátili na trochu pozdější oběd do školky.
Návštěvou Valečova poznaly děti další kousek naší krásné vlasti a také to, jak se dříve
bydlelo a žilo.

Naši budoucí prvňáčci se v květnu vypravili
do Základní školy v Bělé, aby se zde zúčastnili
přímé vyučovací hodiny. Po prázdninách zasednou sami ve školních lavicích, a tak viděli,
co je čeká v hodinách matematiky. Paní učitelka Mgr. Eva Měkynová předvedla pestrou
hodinu, v níž děti procvičily již naučené vědomosti, a naši předškoláci se mohli zapojit
hravým způsobem. Hodně zajímavá, poučná
a zábavná pro ně byla práce s interaktivní tabulí. Poté si s paní učitelkou, která bude mít
po prázdninách 1. ročník školáků, zazpívali při
kytaře několik písniček. Ve škole to bylo zkrátka prima a děkujeme za přichystané aktivity.
Koncem května k nám do školky zavítalo
Divadlo Matýsek s "Malířskou pohádkou".
Jak jsme již u tohoto souboru zvyklí, byla
to něžná pohádka s písničkami, humorem
a nenásilným poučením o tom, kterak si
máme vážit lidského umu a práce, radovat
se z krásy kolem nás a chránit to, co lahodí
našemu zraku, sluchu, dalším smyslům a zušlechťuje naše city.
S nejstaršími dětmi, které půjdou po prázdninách do 1. třídy, se nám podařilo také navští-

vit kovářství pana Jaroslava Mojsla v Turnově
– dětem byly předvedeny nástroje a nářadí
a viděly samotnou výrobu lístku ze železné
tyče. Řada hochů pak tvrdila, že by chtěla být
kovářem, ale to se všechno uvidí. Nicméně si
přejeme, aby se u nás řemeslu zase dostalo
potřebné vážnosti a aby z našich dětí vyrostli
dospělí, kteří si najdou práci, která je nejen
dobře uživí, ale bude je i těšit.
Do konce školního roku nás ještě čeká veselé dopoledne ke Dni dětí, dopravní hřiště
s nejstaršími, návštěva DPS v Bělé s krátkým
vystoupením, vítání občánků, rozloučení se
školáky a jarní besídky v odděleních. V oddělení Včelek se dětem besídka podařila již před
čtrnácti dny, byla zpestřená tanečky s rodiči
a na závěr s opékáním vuřtů na zahradě, kde
se děti vyřádily na herních prvcích. V posledním červnovém týdnu zavítá dopoledne do
školky Divadlo Koloběžka s představením
pro všechny děti "Hola, hola, škola volá ! "
Pak se již otevírá brána do prázdninového
období. Naše školka je otevřená do 15. července 2016 a následuje pětitýdenní uzavření do 19. srpna 2016. Otevíráme 22. srpna

Zápis nových dětí proběhl na začátku května a s ohledem na počty dětí, které odejdou
po prázdninách do ZŠ, mohly být letos přijaté všechny děti, jejichž rodiče měli zájem.
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2016 a v době prázdninového provozu budou děti podle počtu přítomných společně
v jednom nebo ve více odděleních.
Přejeme všem dětem a dospělým příjemné
chvíle odpočinku, spoustu radostných zážitků a především konečně dostatek času pro
ty, kteří nám jsou nejmilejší – pro naše děti.
Za celý kolektiv mateřské školy
Mgr. Jana Dědečková

a zámek Humprecht. Projdeme Podtrosecká údolí, kde si budeme všímat naší fauny
a flóry. Budeme si povídat a hrát na dobu
Karla IV. – našeho nejvýznamnějšího panovníka středověku.
Je toho hodně, co jsme v tomto školním
roce prožili. Učitelům patří dík za jejich přístup i za přípravu všech akcí, kterými žákům
zpestřují běžné vyučování. Nyní ještě napíšeme vysvědčení a hodnocení, která rozdáme ve čtvrtek posledního června, a která
budou tečkou za tímto školním rokem.

ZŠ Bělá

Mgr. Edita Vondrová

Školní okénko

Dále si můžete přečíst několik zpráviček
z některých letošních školních akcí.

Je červen. Poslední měsíc školního roku.
Měsíc, kdy učitelé mají plno práce udržet
ještě pozornost neposedných žáků. Ti se již
nemohou dočkat letních prázdnin a pěkné
počasí jim brání v soustředění na práci. Je
to ale čas procvičování a docvičování všeho, co jsme se ve školním roce naučili a také
čas zkoušení a hodnocení, aby si každý žák
30. června odnesl objektivní vysvědčení.
Je to i čas exkurzí a výuky v terénu. Naši žáci
se spolu s učiteli již vydali na hrad Stránov,
do ekocentra v Sedmihorkách, do knihovny,
na atletické závody a turnaje ve vybíjené
a fotbale.
Ještě nás čeká „škola v přírodě“ plná sportování, čtení pověstí z našeho kraje a putování po blízkém okolí našeho domova. Letos
jedeme do Sobotky, půjdeme na hrad Kost

Vlastík 2016
Ve dnech 5. a 6. května se čtveřice vybraných
žáků pod vedením jednoho z pedagogů vypravila na vlastivědnou soutěž "Vlastík" do
nedalekých Tatobit. Ve dvoudenním klání tu
změřila své síly s 11 dalšími družstvy. Psaly
se vědomostní testy, sportovalo se, hrálo se
divadlo… Naše družstvo odjíždělo se 7. místem, což ale není vůbec důležité. Daleko důležitější je, že děti soutěžily s nadšením a fair
play přístupem. Nabraly tu nové zkušenosti
a zjistily, jak se práce dělá na školách jinde.
Bodové rozdíly mezi družstvy byly minimální, takže můžeme říci, že naše děti dobře
obstály.
Mgr. Edita Vondrová,
vedoucí výpravy
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Karel IV. a jeho doba – exkurze na
hrad Stránov
Ve středu 18. 5. 2016 se celá naše škola vydala navštívit samotného Otce vlasti Karla
IV., císaře římského a krále českého, který se
svým královským dvorem pobýval na bývalém gotickém hradu Stránově. Zde jsme se
zúčastnili interaktivního programu určeného pro základní školy. V jednotlivých sálech
jsme se seznámili s význačnými osobnostmi
doby Karla IV., které se nám pokoušely tuto
dobu co nejvěrněji přiblížit.
V zámecké kapli nás přijal důvěrník Karla IV.
arcibiskup Arnošt z Pardubic a děti seznámil
s nelehkým dětstvím krále Karla. Od něj děti
přijaly list, který v jiné komnatě předaly Petru Parléřovi, slovutnému staviteli. Ten nás
zasvětil do stavitelství té doby, mohli jsme
nahlédnout do plánů katedrály Sv. Víta,
a dokonce si někteří zkusili zvednout její
základní stavební kámen. Následovala neméně zajímavá návštěva u dvorního malíře

mistra Theodorika, právě dokončujícího
v přítmí malé cely obraz sv. Jeronýma. Zde
si děti zopakovaly náplň a význam tradičních řemesel té doby, jako např. bednářství,
hrnčířství, kovářství, aj. Poté nás přijala v hudebním sále Karlova první manželka Blanka
z Valois. Ta zde právě očekávala návštěvu
– měla prostřeno k hostině. Děti nechala
milostivě nahlédnout do středověké gastronomie, a dokonce se jí podařilo naučit je
jeden ze středověkých tanců. Následovala
audience u samotné císařské milosti. Král
byl však velmi zaneprázdněn vladařskými
povinnostmi.
Na nádvoří zámku děti porozprávěly s jedním z trhovců a zakoupily domů rozličné
upomínkové předměty. Děti byly exkurzí
velmi nadšené a odnesly si domů nejen
mnoho zážitků, ale také důležité vědomosti o době Karla IV, který by v letošním roce
oslavil své 700. narozeniny.
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Mgr. Eva Měkynová

Fotbalový turnaj v Radostíně
V pátek 3. června se žáci třetího a pátého ročníku zúčastnili fotbalového turnaje,
který pořádala základní škola v Radostíně.
Mezi sebou soupeřilo sedm týmů složených
z chlapců i děvčat. Žáci naší školy se umístili
na 1. a 3. místě. Dětem se turnaj velmi líbil
a odvezly si mnoho pěkných cen.

Exkurze do ekocentra
v Sedmihorkách
Během měsíce května navštívily všechny
třídy naší školy Středisko ekologické výchovy v Sedmihorkách. První třída se seznámila s některými domácími zvířaty a s péčí
o ně. Druhá třída pracovala v programu
nazvaném Křídla motýlí. Žáci si zopakovali,
jak se vyvíjí motýl, vyzkoušeli si, jak motýli
vidí a naučili se, čím jsou motýli pro přírodu
a člověka užiteční. Třetí a čtvrtá třída se seznámila s chovem ovcí. Žáci pracovali s ovčí
vlnou a měli možnost jít do výběhu s ovčím
stádem. Pátá třída si zkusila vyrobit ruční
papír. Všechny programy byly velice dobře
připravené, takže naši žáci touto praktickou
výukou získali další poznatky z oblasti přírody a ekologie.
Mgr. Veronika Vyhlídková

Pěvecká soutěž
Během dubna 2016 ve všech ročnících proběhla třídní kola pěvecké soutěže. Z každé
třídy byli vybráni nejlepší zpěváci, kteří

dále postoupili do školního kola. Vítězové poté skvěle reprezentovali naši školu
v soutěži Turnovský kos 26. dubna na ZUŠ
v Turnově.
Mezi nejlepšími se umístila Bára Kněbortová z 2. ročníku. I ostatním zúčastněným
dětem patří velké poděkování za příkladné
zvládnutí zpěvu písně a statečnost při vystoupení před odbornou porotou a zaplněným sálem lidí.
Mgr. Petra Lochmanová

130. výročí školy
V září oslaví naše škola 130 let od svého
otevření a my jsme se rozhodli toto výročí
oslavit již 21. května. Žáčci z kroužků flétny,
hejbánek a hrátek s divadlem si připravili
se svými učiteli vystoupení pro návštěvníky školy. Páťáci přehledně zpracovali dotazníky, které se nám vrátily od bývalých
žáků a pamětníků, a v kterých jsme našli
nejednu perličku ze školních lavic. Z kronik,
které zapůjčila Mgr. Vyhlídková při přípravě
almanachu z okresního archivu, se děti dozvěděly, jak těžká byla válečná a poválečná doba. Snad si trochu uvědomily, co vše
jim dnes rodiče mohou dopřát. Do doby
komunistického režimu jsme se přenesli
i ve školním projektu Učíme postaru. Žáci
pracovali se starými učebnicemi s texty
o pionýrech, partyzánech a Sovětském svazu, kde mají samá nej. V matematice si vyzkoušeli množiny, při psaní namáčení pera
do kalamáře. Také zakusili sezení s rukama
za zády, či oslovování příjmením. Výstupy
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Turnaje ve vybíjené a fotbale
Stejně jako každý rok i letos čekaly naše žáky
turnaje ve vybíjené a fotbale. S potěšením
můžeme napsat, že v přeboru vesnických
škol v obou případech skončila naše škola
na prvním místě a postoupila do Turnova.
Ani v Turnově naši žáci neudělali ostudu
a umístili se na pěkném 4. místě ve fotbale
a na 6. místě ve vybíjené.
z tohoto projektu a snad i něco navíc mohli zhlédnout návštěvníci, kteří se rozhodli
přijít a oslavit výročí školy společně s námi.
Ve škole vládla výborná atmosféra, za což
děkujeme především všem návštěvníkům, dětem, učitelům a v neposlední řadě
i našemu zřizovateli, který nám s přípravou
také pomohl.
Mgr. Zdeňka Ferbasová

Mgr. Zdeňka Ferbasová

Ohlédnutí za oslavou 130. výročí
založení Základní školy v Bělé
V sobotu 21. května se v Základní škole
v Bělé uskutečnila oslava ke 130. výročí jejího založení. Oslava se konala od 14 hodin.
U vstupu do školy děti každému návštěvní-
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kovi předaly pamětní odznak s logem školy,
který si samy navrhly a almanach, který shrnuje 130 let trvání školy.
V tělocvičně školy přítomné přivítala ředitelka školy paní Edita Vondrová a poté poděkoval učitelkám za obětavou práci pro děti
starosta obce pan Jaroslav Votrubec.
Děti ze školy, které chodí do zájmových
kroužků, měly pro přítomné hosty připraven bohatý program – taneční vystoupení,
hraní na flétny, bubnování na drumbeny
a divadelní představení. Všechna vystoupení sklidila potlesk a je potřeba poděkovat
dětem i učitelkám za připravené vystoupení. Zvlášť pěkné bylo taneční vystoupení
v nových kostýmech.

a přípravou si děti i učitelky daly nemalou
práci.

Hrad Rotštějn
Hradní léto na hradě Rotštejn a v Klokočí

V jedné třídě se nacházely kroniky s fotografiemi, o které byl asi největší zájem. Lidé si
při jejich prohlížení zavzpomínali na školní léta, své kamarády, spolužáky a učitele.
V další třídě, kde bylo neustále plno, bylo
pro hosty připraveno malé občerstvení –
zákusky, chlebíčky, káva a nealko nápoje.
V dalších třídách byly k vidění jak současné
učebnice a pomůcky, tak i historické. Vystavena byla i historická lavice s kalamářem.
Oslava se vydařila a zúčastnilo se jí asi
250 lidí. Poděkování si zaslouží všichni, kteří
se podíleli na přípravě oslavy.

Po kulturním programu byli návštěvníci pozváni k prohlídkám tříd, s jejichž výzdobou
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za bývalého žáka ZŠ Bělá,
Radka Cvrčková

Ochrana Klokočských skal, z. s. a kastelánka hradu Rotštejn vás zvou na hrad
Rotštejn v Klokočských skalách.
Letní sezónu zahájíme ve dnech 4. – 5. 6. 2016
výstavou plyšových medvědů a medvídků ze
soukromé sbírky Barborky Jaburkové nazvané
Plyšové štěstíčko. Veřejnosti se představí cca
350 exponátů. Vzhledem k cennosti některých
medvídků, pracím na hradě a také proto, abychom vyšli vstříc hendikepovaným návštěvníkům, se výstava koná v sále Obecního úřadu
Klokočí, kde je bezbariérový přístup. Otevřeno je od 10:00 do 17:00 hod.
Od 6. 6. do 26. 6. 2016 jsou v řádné otevírací době hradu připravena Bylinková se-

tkávání nad zahrádkou hradní paní – povídání o léčivých bylinkách, jejich pěstování
a užití, malá výstava. Upozorňujeme školy
a školky, že na prohlídku je třeba se dopředu objednat.
Konec měsíce června a počátek července
umožníme našim návštěvníkům nahlédnout do tajemství hradní kuchyně, zjistiti kterak se chovati má host u královské
tabule…
V čase žní l- tedy od 11. 7. do 14. 8. 2016
proběhne na hradě komponovaný program
Dny svaté Markéty zaměřený na pečení
chleba i širší kulturní souvislosti spojené
s touto nejrozšířenější potravinou na světě.
Na přání našich návštěvníků a po velkém
ohlasu z minulých let jsou opět připraveny Dny pro život bez lepku, a to v sobotu
23. 7. 2016 a v sobotu 6. 8. 2016.
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XVIII. Šermířské loučení s létem 20. –
21. 8. 2016
V sobotu 20. 8. 2016 začínáme v Klokočí
u Božích muk na Fialníku.
10:00 hod. – Bohoslužba ku poctě svatého
Václava, následuje historický průvod pod
korouhví Paní z Rotštejna ze vsi ku hradu,
na hradě bude divadelní představení a vystoupení souboru historické hudby Trifikus
z Liberce.
Hradní léto na Rotštejně a v Klokočí ukončí
VI. hradozámecká noc na Rotštejně aneb
pojďte s námi za pohádkou 10. 9. 2016.

Má vlast v srdci Evropy –
Poznej ji a chraň – 1. cena
putovala na Rotštejn
V sedmém ročníku soutěže Má vlast v srdci
Evropy – Poznej ji a chraň, kterou vyhlašuje
Památková komora ČR spolu s Českou radou dětí a mládeže (ČRDM) a dalšími subjekty, získal 1. cenu zapsaný spolek Ochrana
Klokočských skal v oblasti Péče o památku,
kategorii C -kolektivy za péči o hrad Rotštejn
a okolí. Děkujeme všem přátelům, příznivcům i návštěvníkům hradu Rotštejn za podporu naší dlouholeté činnosti.

terstvu kultury ČR žádost o finanční příspěvek na obnovu oltáře.
V průběhu měsíce července pak započne restaurování fresky v nice oltáře. O peníze na
tuto část celkové obnovy kaple žádá spolek
Ochrana Klokočských skal z Nadace Občanského fóra – programu Opomíjené památky. Výsledek grantového řízení bude znám
v říjnu 2016.

a to náves v Bělé, kde byl upraven prostor
pro přecházení vozovky, čekání na autobus a dále prostor kolem pomníku padlých
a chodníků podél komunikace. Na Vyšehradě byla výstava ke zhlédnutí do 20. 6. 2016
a nyní putuje po celé naší vlasti.
Na adrese www.cestamipromen.cz/hlasovani můžete svým hlasem podpořit
proměnu návsi v Bělé.
Zdeňka Macháčková

Do kaple bude během letních měsíců možné nahlédnout okénky ve dveřích, která zůstanou otevřená až do konce září 2016.

Rozhledna Dubecko

Od 17:00 hod. opékáni laskomin, zpíváme si
pro radost, pohádková prohlídka hradu a od
cca 19:30 hod. proběhne noční prohlídka
hradu s hradní písní.

Rozhledna Dubecko je přístupná veřejnosti.
Pokud máte zájem o výstup na rozhlednu, je
nutné si nejprve zapůjčit klíče u pana Lejska,
Dubecko č. p. 6, kde zároveň zaplatíte vstupné: dospělí 20 Kč, děti 10 Kč.

Více na: www.hradrotstejn.info
Hrad Rotštejn bude v průběhu sezóny 2016
v obležení řemeslníků, kteří budou opravovat jižní a jihovýchodní zdivo. Z tohoto důvodu je část areálu památky oplocena a průchod přes místo stavby není možný. Vlastní
provoz památky ovšem není nijak omezen.
Stále platí, že za deštivého počasí a 4 hodiny
po ustání deště zůstává památka z důvodu
bezpečnosti uzavřena, a to bez ohledu na
otevírací dobu.
Hana Talli Hlubučková,
kastelánka hradu Rotštejn

Ondřej Rajcsányi, jednatel OKS, z. s.

Transfer oltářních soch
z Dubecka proběhne
během léta
Během letních měsíců provedou restaurátoři transfer oltářních soch z Kaple svatého
Jana Nepomuckého na Dubecku do ateliéru, kde bude tato movitá kulturní památka
čekat na restaurování. Obec podala k Minis-
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Hana Talli Hlubučková

Výstava Má vlast v Praze na
Vyšehradě

K vydané vstupence zdarma obdržíte pohlednici, na které jsou přehledně zakreslena
panoramata, která z rozhledny uvidíte.

STOLNÍ TENIS VE VESCI
Ohlédnutí za sezonou 2015/2016

Dne 21. května 2016 byl zahájen 8. ročník
celostátní putovní výstavy Má vlast v Praze na Vyšehradě. Letošní rok již popáté vystavuje naše obec Mírová pod Kozákovem
propagační panel na této výstavě. Je zde
zobrazena proměna v naší obci za rok 2015,

Právě proběhlá sezona byla pro vesecké
hráče herně velmi důležitá a výsledkově
zajímavá. Ač tabulkově ne nijak příznivá, sezonou získávání zkušeností a porovnávání
sil ve vyšších soutěžích významná. Již účin-
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kování tří mužstev v soutěžích bylo velikým
úspěchem pro takto malou obec.
Mužstvo "A" – po postupu z loňské sezony
do krajského přeboru 1. třídy nám byla nabídnuta výměna této soutěže pro sezonu
2015/2016 za nejvyšší krajskou soutěž, a to
krajskou divizi. Takovouto nabídku jsme nemohli odmítnout, i když jsme z této soutěže
měli veliký respekt.
Po velice dobrých herních výkonech, několika remízách i výhrách se nám v této soutěži
bohužel nepodařilo pro nadcházející ročník
zůstat. Sestup o soutěž níže určil, že nadcházející ročník bude náš nejlepší tým hrát
krajský přebor 1. třídy. Nicméně ten je herně
také na velice vysoké úrovni.
Mužstvo "B" – stejně jako A-tým i tým B
hrál o třídu vyšší soutěž než v minulých

ročnících a také se to projevilo v konečné
tabulce. Výkonnost této soutěže byla nad
síly našeho B-týmu a bohužel ani jim se nepodařilo udržet.
I když byly oba týmy na posledních příčkách svých tabulek, neudělaly herně žádnou ostudu, ba naopak se zapsaly do mysli
všech velkých a silných týmů, které poznaly,
že i v tak malé obci se nechá hrát stolní tenis
na velmi vysoké úrovni.
Mužstvo "C" – nejlepšího výsledku za
proběhlý ročník dosáhl náš C-tým, který
v okresním přeboru porážel jednoho soupeře za druhým a v konečném pořadí nestačil pouze na velmi silný tým Turnova, čímž
obsadil velmi pěknou druhou příčku. Všem
hráčům tohoto týmu gratulujeme k dobrému výsledku.

Konečné tabulky 2015/2016

strana 22

strana 23

Turnaj ve Vesci
Jako každý rok, tak i letos se ve Vesci konal
turnaj ve stolním tenise. Turnaj proběhl
9. 4. 2016 v místní sokolovně a byl již jedenáctým ročníkem. Turnaje se zúčastnilo 40
hráčů z různých koutů okolních krajů. Vítězem turnaje se stal Tomáš Hlubuček z Nové
Vsi, druhý skončil Luboš Krtička ze Staré
Paky a na třetím místě Vojtěch Maroši z Dolních Ředic. Hráči veseckého A-týmu se z důvodu výkonostního limitu nemohli turnaje
účastnit, a tak obsadit přední příčky jako
v minulých ročnících. Ostatní vesečtí hráči
ale hrát mohli a ukázali velkou formu umístěním v první polovině žebříčku.
Letošní turnaj jsme zhodnotili jako jeden
z nejlepších, co jsme kdy pořádali, a to jak
z hlediska obsazenosti, tak i herní úrovně.
Děkujeme všem hráčům za účast a gratulujeme k výborným výsledkům. Závěrem
chceme poděkovat všem sponzorům a lidem, kteří nás podporují, hlavně obci Mírová pod Kozákovem a veseckému Sokolu, bez
kterých bychom těchto úspěchů nedosáhli.
Jan Kocour, vedoucí oddílu

Okresní přehlídka trofejí ve
Vesci
Sokolovna Vesec se ve dnech 22. a 23. dubna
2016 stala útočištěm stovek myslivců a přátel myslivosti. Do naší obce se po 22 letech

vrátila možnost pořádat okresní přehlídku
trofejí spárkaté zvěře a šelem ulovených
v semilském okrese v roce 2015. Pořadatelské břímě na sebe vzali členové Mysliveckého spolku Klokočské skály. Okresní přehlídka trofejí je vyvrcholením mysliveckého
roku. Myslivecký rok začíná vždy 1. dubna
a nekoresponduje tak s rokem kalendářním.
Řídí se tak spíše přírodními cykly, jako je
například rození mláďat a souvisí i s dobou
lovu některých druhů zvěře. Myslivci mají
v tuto dobu čas bilancovat a připravovat
se na sezónu novou. Přehlídka trofejí je tak
hlavní akcí tohoto druhu v roce.
Obce s rozšířenou působností na každý myslivecký rok schvalují a nařizují plán lovu jednotlivých druhů zvěře v honitbách. Tyto plány lovu musí být nájemci honiteb striktně
dodržovány. Myslivci tak musí v době lovu
podle přísných pravidel vybrat zvěř, která
není vhodná do dalšího chovu a tu ulovit.
Toto pravidlo v našem okrese platí hlavně
pro zvěř srnčí a v menší míře pro muflona. Jinak je třeba posuzovat lov zvěře černé, tedy
divokých prasat. Divočáci jsou v posledních
letech přemnožení a působí tak problémy
myslivcům, majitelům pozemků a zemědělcům. Důvodů, proč jsou divočáci přemnožení, je několik, ale mezi hlavní patří špatná
zemědělská politika podporující pěstování
velkých lánů kukuřice a řepky, kde divočáci
velmi dobře přežívají a unikají tak loveckým
možnostem. Ze strany myslivců však došlo
v minulosti také k chybám v chovu této zvěře. Mezi takové hlavní chyby patřilo hlavně
podceňování reprodukčních schopností
této zvěře. Díky tomu, že je černá zvěř pře-

strana 24

množena, tak se její chovnost na přehlídce
neposuzuje a je povolen celoroční lov včetně bachyní s mláďaty nebo bachyní březích.
Což je samozřejmě neetické pro myslivecké
hospodaření.
Každý myslivec, který uloví trofejovou
spárkatou zvěř, musí tuto zvěř předložit
mysliveckému hospodáři, který vede evidenci ulovené zvěře. Myslivecký hospodář
je osoba, která má odbornou kvalifikaci
k výkonu této funkce. Osobu mysliveckého
hospodáře pro každou honitbu ustanovuje
odbor životního prostředí obce s rozšířenou
působností.
Každou trofej ulovené spárkaté zvěře musí
lovec řádně vypreparovat a na konci mysliveckého roku předložit k posouzení hodnotitelské komisy v daném okrese. Hodnotitelská komise trofejí je ustanovena opět
orgány životního prostředí obcemi s rozšířenou působností. Tato komise se skládá z odborníků na posuzování správného odstřelu
předložených trofejí. Členové komise jsou
zároveň členy Českomoravské myslivecké

jednoty, která je vždy spolupořadatelem
okresních přehlídek trofejí. Komise v průběhu několika dní posoudí správnost odlovu
každé předložené trofeje. Pro informaci jedná se o přibližně 400 loveckých trofejí každý rok. Každá zvěř spárkatá je rozdělena do
třech věkových tříd. V první a druhé věkové
třídě je kladen důraz na to, aby byly loveny
jenom kusy, které nesplňují chovatelská pravidla. Ve třetí věkové třídě je možné lovit již
zvěř veškerou, ale z mysliveckého hlediska
by měl být odlov uskutečněn až po říji. Tímto ještě tyto starší kusy předají genetickou
informaci dalším generacím. U velmi kvalitních kusů mnohdy myslivci posouvají dobu
lovu až do vysokého věku zvěře. Mnohdy se
tak stává, že nejlepší kusy sejdou přirozenou
smrtí. Pro lepší orientaci trofej zvěře ulovené správně je označena zelenou barvou
a trofej zvěře špatně ulovené je označena
barvou červenou. Lovci, kteří odlov provedli
špatně, si berou ponaučení pro další myslivecké snažení. Tresty za špatný odlov jsou
ponechány na řešení v jednotlivých mysliveckých spolcích. Většinou se stává, že lovec
posoudí špatně věk lovené zvěře a tím uloví
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chovný kus. Všechny tyto znalosti myslivec
získává s roky praxí.
Když jsou všechny trofeje ohodnoceny,
vystaví se na okresní přehlídce. Tímto myslivecký rok vyvrcholí. Pořádání přehlídek
je věc putovní a o pořádání se vždy stará
jiný myslivecký spolek v okrese. Myslivecký
spolek se zájmem pořádat tuto akci může
čekat i několik let. Okresní přehlídka trofejí je i možností prezentovat práci myslivců
pro laickou veřejnost. Takto pojal pořádání
výstavy i náš Myslivecký spolek Klokočské
skály. Na pořádání výstavy se spolek připravoval tři roky. Celkem bylo vystaveno skoro
400 trofejí ulovené zvěře. Raritou výstavy
byla i expozice nejsilnějších trofejí srnců
ulovených v našem okrese od 50 let minulého století. Součástí výstavy byla i výstava obrázků s mysliveckou tématikou. Tyto
obrázky nakreslily děti z MŠ na Chutnovce
a ZŠ v Bělé. Výstavu doplňovali ještě expozice fotografií přírody fotografa Richarda
Stehlíka, expozice umělecky zpracovaných
zbraní puškaře Ladislava Eršila, mysliveckou
bižuterii a odznaky prezentovala firma Fas
Franz z Rakous. K vidění byla i expozice dermoplastických preparátů loveckých trofejí.
Výstavu navštívilo nečekaně velké množství
laické veřejnosti a to nejen z naší obce. Pro
tyto návštěvníky byla mimo jiné velkým lákadlem myslivecká kuchyně. Výstavu totiž
jak bývá zvykem, doprovázely zvěřinové
hody. Mysliveckému spolku se ve spolupráci
s šéfkuchařem panem Jiřím Šírkem a panem
starostou Votrubcem podařilo připravit pestré menu zvěřinových specialit. Na výběr

bylo více jak 10 jídel z pěti druhů zvěřiny.
Speciality nebyly připraveny jenom ze známého kančího a srnčího, ale na výběr bylo
i daňčí, jelen sika a dokonce i pokrmy z bažantů. Zájem o zvěřinovou kuchyni jenom
potvrzovalo to, že se za první den konání
vydalo více jak 400 porcí jídel.
Výstava trofejí ve Vesci byla tedy velmi kladně hodnocena jak mysliveckou tak i laickou
veřejností. Myslivecké hospodaření není
v poslední době jednoduchá záležitost.
Nadměrné zatížení krajiny volnočasovými
aktivitami lidí, rozvíjející se zástavba obce
a silniční doprava jsou hlavní negativní
vlivy na populace volně žijících živočichů.
Myslivci si často kladou otázku, zda lidé ve
snaze zvelebit si svůj vlastní život až příliš
nezapomínají na přírodu okolo sebe. Proto
Myslivecký spolek Klokočské skály děkuje
všem lidem, kteří přišli podpořit tuto kulturní akci. Jsme rádi, že se ještě najde hodně
lidí se zájem podpořit myslivost. Obrovský
zájem veřejnosti ukázal, že lidé stále berou
myslivost jako nedílnou součást kulturního
dědictví vesnice. Myslivci z našeho spolku
chápou tento zájem jako velký závazek do
budoucna a pokusí se navázat nějakou další
neméně úspěšnou akcí.

Dětský den v Sekerkových
Loučkách
Dne 25. 6. 2016 jsme připravili dětem již
druhé zábavné odpoledne na fotbalovém
hřišti v Sekerkových Loučkách.
Převážně děti místní, ale i z přilehlých vesnic plnily připravené sportovní a vzdělávací
úkoly na 12 stanovištích. Děti samostatně
zdolávaly úkoly a následně byly odměněny
sladkostí, ovocem a drobností.

Naším cílem bylo poskytnout především
dětem možnost setkat se na čerstvém vzduchu a ponechat je jejich dětským hrám a radostem, což si myslíme, že se podařilo.
Děkujeme všem za účast a doufáme, že se
opět uvidíme na konci prázdnin na fotbalovém hřišti v Sekerkových Loučkách.

Po ukončení soutěže se děti ještě rády vracely k jednotlivým disciplínám a opakovaně
je zkoušely. Snad vlivem vzrůstající obliby biatlonu se nejvíce nadšeně vracely ke
stanovišti, kde měly možnost vyzkoušet si
střílení ze vzduchovky. Přičemž jim neustále
asistovali minimálně dva zkušení tatínkové
a kladli důraz na bezpečnost.
Velkou oblibu si získala i disciplína zatloukání hřebíků. A nekonečná volná jízda motokár, koloběžek, odrážedel a různých kol,
k čemuž jsme měli krásné zázemí.

Velký dík také patří TJ Sokol Vesec za propůjčení sokolovny jako důkaz výborné spolupráce spolků v obci.
Ing. Ondřej Salaba, Ph. D.,
Myslivecký Hospodář MS Klokočské skály
Autor fotografií pan Milan Mlejnek ze Smrčí
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Zuzana Valešová

Čarodějnice v Loktuších
30. duben už dávno nemá ráz dne plného
kouzel a čar, jako tomu bylo v minulých
stoletích. Dnes je to den, kdy se sejdou dospělí, aby podpálením ohně a symbolickým
spálením čarodějnice udělali radost dětem.
Jen pamětníci a místní rodáci by věděli, kde
všude se v minulosti v Loktuších ohně pálily. Na soukromém pozemku to bylo v roce
2006, kdy oheň plál na místě částečně spálené stodoly u hospodářského stavení po
Mlejnkových.
Od roku 2007, kdy byl zakoupen pozemek
obecním úřadem pro zhotovení hřiště
v Loktuších, se my, obyvatelé, děti i chalupáři ještě více těšíme na společné shledání
v tomto areálu, kde už celoročně pořádáme
řadu dalších akcí.

desíti do jedné a v prvních vteřinách 1. máje
jsme pak popřáli k 63. narozeninám a zároveň vstupu do řad důchodců našemu bývalému zastupitelovi p. Oldřichu Staňkovi.

Dění v osadě Bukovina

Pálení čarodějnic

Velikonoční svátky

Každoročně 30. dubna se koná v osadě Bukovina pálení čarodějnic. Tato tradice zde

Před velikonočními svátky chodí děti s řehtačkami klapat. Toto klapání nahrazuje zvonění zvonem, protože zvony odletí do Říma.
Začínají na zelený čtvrtek v poledne, pokračují ve čtvrtek navečer, na velký pátek ráno,
v poledne a navečer. Končí na bílou sobotu
ráno, kdy jim své poslání končí, protože se
zvony vrací. Všechny děti chodí s klapačkami a nejstarší z hochů nese tzv. jidáše, což je
velká řehtačka, která se točí klikou a je opřená o zem. Obcházejí stavení na Bukovině
a u každého zpívají:

trvá nepřetržitě již více než 20 let. Akci pořádají členové sokola Bělá. Navečer se strojí
s místními dětmi čarodějnice, která se nese
na připravené veliké ohniště, které se po
setmění zapálí. Od Základní školy v Bělé jde
lampionový průvod dětí k ohništi, kde děti
dostanou buřta k opečení a limonádu. Sejdou se zde ve velkém počtu i místní občané, kteří si rádi popovídají.

Za přípravu hřiště a posezení v pergole děkujeme hasičům, za obsluhu manželům Elišce a Jarkovi Jandovým a Mgr. Michalovi Lojekovi. Už se těšíme na 25. červen, kdy se už
po sedmé sejdeme při hrách pro děti a dospělé. Zveme i Vás s dětmi, protože u nás je
vždycky hezky.
Marcela Erlerová

SK MÍROVÁ starší přípravka –
zakončení sezony

Letos dorazila na hřiště asi stovka lidí, mezi
nimi i nejstarší občanka paní Jaruška Nejedlová z Podkabele doprovázená svým pejskem
a kočičkou. Hřiště bylo plné velkých i malých
dětí a to je dobře, protože lidé žijí s lidmi, mají
se scházet a porozprávět, poveselit se.

Jako každý rok se konalo v pátek 24. 6. 2016
v Sekerkových Loučkách na hřišti rozloučení s fotbalovou sezonou 2015/2016. Starší
přípravka si zahrála fotbalové utkání proti
svým rodičům. Utkání pro rodiče bylo namáhavé, ale přesto se zažilo spoustu legrace. Po vydařeném zápase bylo připraveno
pro všechny malé občerstvení.

O půlnoci jsme všichni povstali, odpočítali od

Marcela Šírková

„Svítání (poledne, klekání) zvoníme, Jidáše
honíme, pojď Jidáši k Páni, co jsi nám to učinil, že jsi židům prozradil, židi nevěrní, jako
psi černí, kopali jámu Ježíši Pánu, na Velký
pátek do hrobu dali, na Bílou sobotu zas si
ho vzali.“
Na velikonoční pondělí pak děti chodí po
pomlázce.
Zdeňka Macháčková
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Zdeňka Macháčková

Dětské sportovní odpoledne
v Bělé
TJ Sokol Bělá u Turnova, z. s. pořádala
1. 6. 2016 od 16 hodin "Dětské sportovní
odpoledne" na hřišti v Bělé. Dvě disciplíny, skok do dálky a překážkový běh, byly
vyhodnoceny dle nejlepšího výkonu dětí
čokoládovou medailí na stupních vítězů.
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Poté následovaly volné disciplíny za malou
sladkou odměnu, chytání rybiček, házení
kroužků na sušenku, házení míčků do krabic, skákání v pytli. U vyhodnocování dětí
medailemi zahrála pí. Špačková své dětské
skladby na kytaru. Velkým závěrem dne byl
tradiční rozhoz bonbonů po hřišti a děti si
je hbitě posbíraly. Jsme rádi za velkou účast
30 dětí, které se zúčastnily všech disciplín,
které byly připraveny. Loučí se s Vámi bělští
cvičitelé a tímto Vás všechny zvou na tuto
akci konanou zase příští rok.
Eliška Matoušová

Zprávičky z Prackova
Občanské sdružení za záchranu kapličky
na Prackově má od letošního dubna nový
název: Spolek přátel prackovské kapličky.
Současný občanský zákoník automaticky
pojímá všechna občanská sdružení jako
spolky. Pro přizpůsobení se nové právní
úpravě byla určena tříletá lhůta ode dne
nabytí účinnosti občanského zákoníku, tj.
od 1. 1. 2014. V souvislosti s tím musí občanská sdružení změnit svůj název a také
upravit svoje stanovy, aby byly s tímto zákonem v souladu. Na členské schůzi se usnesli
přítomní členové, že touto krátkou zprávou
informujeme nejen o změně názvu, ale také
poděkujeme všem sympatizantům našeho
sdružení za podporu akcí u kapličky. Je Vás
spousta z okolí, kteří přispíváte finančně, či
nějakou upečenou dobrotou, nebo obojím.
Velice nás těší také osobní účast na našich
akcích. Všem Vám patří náš velký dík. Často
je Vaše pomoc doslova anonymní, ale my si
jí opravdu vážíme.

Jsme rádi, že se naše členská základna rozrostla o manžele Dvořákovy (v domě po
Čepelíkových) a manžele Francovy (býv.
dům Janusových) na současných 43 členů.
Letošní obnovená staročeská pouť se dle
tradice a ustanovení biskupa Josefa v dopise z r. 1919 bude konat v neděli 11. září
2016. Plakátky se teprve připravují, ale už
nyní Vás můžeme nalákat na vystoupení
části souboru Musica Bohemica – manželů
Krčkových – s historickými hudebními nástroji. Chybět zase určitě nebudou stánky
s keramikou, perníčky, kolovrátkem, flašinetářem, starobylou střelnicí pro děti,
gramofonem na kliku a dalšími milými atrakcemi. Za pěkného počasí, ve které doufáme, se jistě opět objeví dívky na koních,
aby povozily statečné dětské zájemce.
Moc se na Vás všechny těšíme – vloni se
nám podařilo soustředit už prostředky na
výrobu nového padesátikilového zvonu
(pravděpodobně z dílny pana Marka z Turnova). Letos chceme vybírat na elektrický

pohon tohoto zvonu, který bude vždy v určitou hodinu hlásit do dáli, že na Prackově
"to žije".
Stále pokračuje veřejná sbírka "KAPLIČKA
NA PRACKOVĚ", na jejíž účet je možno přispět na tento el. pohon, na pouti bude také
umístěna přenosná pokladnička této sbírky, za případné dary předem děkujeme.
Číslo účtu 252 242 700 / 0300.
Připravila: Alena Radoušová

Jak je to s cestovními doklady
pro děti ?
Rodinné dovolené spojené s cestováním do zahraničí znamenají i vyřizování
cestovních dokladů. Co vše je potřeba
zařídit při cestování s dětmi ? Věděli jste
například, že i děti mohou do členských
států Evropské unie a dalších vybraných
evropských zemí cestovat na vlastní občanský průkaz ? Cestovní pas i občanský
průkaz jsou pro děti levnější.
Blíží se čas dovolených a s ním čeká mnohé rodiny cesta k moři či do hor za hranice České republiky. Pro cestování s dětmi
do zahraničí již čtvrtým rokem platí, že
i dítě musí mít vlastní cestovní doklad, jelikož v roce 2012 došlo nařízením Evropské
unie ke zrušení možnosti cestovat na zápis
v cestovním dokladu rodiče. Pro rodiče to
ovšem neznamená, že se jim kvůli pořízení
cestovního dokladu pro děti dovolená ně-
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jak zásadně prodraží. Cestovní pas pro dítě
do 15 let totiž stojí 100 Kč a dobu platnosti
má stanovenou na 5 let.
Vzhledem k nestabilní bezpečnostní situaci
v některých zemích, které byly dlouhodobě turistickými destinacemi, jako například
Egypt nebo Turecko, se dá letos očekávat
nárůst zájmu o cestování po Evropě, a proto jistě potěší možnost cestovat po většině
států Evropy pouze s občanským průkazem. Na ten je nyní možné vycestovat do
zemí Evropské unie a také do Albánie, Bosny a Hercegoviny, Černé Hory, Makedonie,
Norska, Srbska, Švýcarska a na Island. Cena
za vydání občanského průkazu pro dítě do
15 let je 50 Kč a doba jeho platnosti 5 let.
Cestovní doklady jsou hotové do 30 dnů.
O vyřízení cestovního pasu nebo občanského průkazu pro dítě do 15 let žádá
zákonný zástupce, tedy zpravidla rodič,
kterému stačí s dítětem zajít na nejbližší
obecní úřad obce s rozšířenou působností.
K žádosti, kterou na místě zpracuje úředník, není nutné přikládat fotografii; úředník pořídí fotografii dítěte přímo na úřadu při podání žádosti. Při podání žádosti
zákonný zástupce předkládá svůj průkaz
totožnosti a rodný list dítěte. V případě, že
má dítě vydán již platný občanský průkaz
nebo cestovní doklad, lze tento předložit místo rodného listu. Lhůta pro vydání
cestovního pasu nebo občanského průkazu činí maximálně 30 dnů. V případě
vycestování v kratší lhůtě než 30 dnů je
možné požádat o vydání cestovního pasu

ve zkrácené lhůtě 6 pracovních dnů; tento úkon je ovšem u dětí zpoplatněn poplatkem ve výši 2 000 Kč. Bližší informace
k vyřizování osobních dokladů lze nalézt
na webu Ministerstva vnitra na adrese:
www.mvcr.cz/clanek/osobni-doklady.
Informací není nikdy dost.
V případě, že má dítě cestovat mimo Evropskou unii, doporučujeme se předem informovat u zastupitelského úřadu daného
státu, jaké jsou podmínky vstupu, pobytu
a vycestování s nezletilým dítětem. Je také
třeba dát si pozor na to, že některé státy
mimo Evropskou unii mohou vyžadovat
určitou minimální dobu platnosti cestovního dokladu při vstupu na jejich území nebo
ukončení pobytu – nejčastěji činí požadovaná minimální doba platnosti 6 měsíců.
Podrobnosti k těmto i dalším podmínkám
(např. vízová povinnost) lze zjistit u zastupitelského úřadu daného státu, popřípadě
je lze nalézt na webu Ministerstva zahraničních věcí www.mzv.cz v sekci "Cestujeme" a dále v části "Státy a území – informace na cesty".
Mgr. Jana Vildumetzová,
náměstkyně ministra vnitra pro řízení sekce
veřejné správy
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Informace k povinnosti
chodců mít na sobě za
snížené viditelnosti prvky
z retroreflexního materiálu

ně alespoň 3 cm široká), která je viditelná
ze všech stran, přitom snadno srolovatelná
do kapsy či příručního zavazadla. Čím větší
reflexní plocha, tím budete lépe vidět.

Zákonem č. 48/2016 Sb. byl s účinností od
20. února 2016 novelizován § 53 odst. 9 zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu,
který spadá do gesce Ministerstva dopravy.

Reflexní pásku umístěte nejlépe do výše
pasu (na konec rukávu; pohyb ruky zvyšuje viditelnost) a na nohu kolem kolena, a to zejména na straně, která je blíže
silnici. Máte-li pouze jednu pásku, pak
doporučujeme umístit ji na ruku. K vyšší
viditelnosti za tmy přispívá i světlé oblečení.

„(9) Pohybuje-li se chodec mimo obec za
snížené viditelnosti po krajnici nebo po
okraji vozovky v místě, které není osvětleno veřejným osvětlením, je povinen
mít na sobě prvky z retroreflexního materiálu umístěné tak, aby byly viditelné pro
ostatní účastníky provozu na pozemních
komunikacích.“

Jedna reflexní páska stojí cca 25–30 Kč
a lze ji zakoupit ve sportovních potřebách,
v pracovních oděvech, na internetu apod.

Sníženou viditelností je podle § 2 písm. ff )
zákona o silničním provozu definována situace, kdy účastníci provozu na pozemních
komunikacích dostatečně zřetelně nerozeznají jiná vozidla, osoby, zvířata nebo předměty na pozemní komunikaci, například
od soumraku do svítání, za mlhy, sněžení,
hustého deště nebo v tunelu.
Reflexní prvky ve smyslu § 53 odst. 9 zákona ani jejich počet či rozměry nejsou
zákonem ani prováděcím předpisem
blíže upraveny. Mohou to být jakékoliv
prvky s reflexní úpravou (reflexní přívěsky,
vesty, reflexní šle, reflexní páska, reflexní
nášivky…), které jsou viditelné pro ostatní
účastníky silničního provozu. Nejvhodnějším řešením z tohoto pohledu je buď reflexní vesta, nebo reflexní páska (optimál-
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ministerstvo vnitra České Republiky

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

Cestování s dětmi do zahraničí
Věděli jste, že:
 také dětem do 15 let lze vydat občanský průkaz, na který mohou cestovat nejen
do států Evropské unie, ale i do dalších států: Albánie, Bosny a Hercegoviny,
Černé Hory, Islandu, Makedonie, Norska, Srbska a Švýcarska,
 pro děti do 15 let činí správní poplatek za vydání občanského průkazu pouze
50 Kč a za vydání cestovního pasu 100 Kč,
 doba platnosti těchto dokladů je shodně stanovena na 5 let,
 dětem do 15 let vyřizuje občanský průkaz a cestovní pas zákonný zástupce,
a to na kterémkoliv obecním úřadu obce s rozšířenou působností (v Praze na
úřadech městských částí Prahy 1 až 22),
 lhůta pro vydání občanského průkazu a cestovního pasu je 30 dnů; cestovní pas
lze vydat ve zkrácené lhůtě 6 pracovních dnů za zvýšený správní poplatek
2000 Kč pro děti do 15 let,
 i nově narozené dítě musí mít pro cesty do zahraničí vlastní cestovní doklad
(občanský průkaz nebo cestovní pas) – rodný list dítěte není cestovním
dokladem.

Více informací na: www.mvcr.cz/clanek/osobni-doklady
*Upozorňujeme, že tento materiál obsahuje informace podle právní úpravy platné k 1. 1. 2016.
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