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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
dostává se Vám do rukou prázdninový Zpravodaj, jehož úvodní slovo bych rád věnoval události, která se před pár týdny odehrála na jižní Moravě. Tato mimořádná
živelná pohroma nevídaného rozsahu, která zdevastovala několik obcí, zasáhla snad
každého z nás. Na druhé straně ale ukázala, že i po natolik náročném roce, kterému
nevládl nikdo jiný než Covid-19, stále dokážeme fungovat jako jeden společný a silný národ, za což jsem nesmírně rád. Vlna solidarity a sounáležitosti, která se zvedla,
totiž byla a stále ještě je nevídaná. I my jsme na mimořádném jednání Rady obce Mírová pod Kozákovem operativně schválili adresnou finanční pomoc nejvíce zasaženým obcím a spolu se zastupiteli budeme na dalším zasedání jednat o další pomoci.

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:

Myslím, že z výše uvedené zkušenosti, že v případě „krize“ dokážeme „táhnout za jeden provaz“, společně si pomáhat a být k sobě ohleduplní, můžeme těžit v budoucnu. I když pevně doufám, že vzhledem ke stále se zvyšující proočkovanosti populace
se postupně budeme moci vracet k normálnímu životu, po roce plném zvratů si ani
netroufám odhadnout, jaký před sebou máme podzim.

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

Na závěr mi dovolte, bych nám všem popřál co nejvíce odpočinkové a bezstarostné
léto, mnoho skvělých zážitků a pokud se chystáte na dovolenou, užijte si ji a hlavně
se šťastně vraťte domů.

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.
Děkujeme za pochopení.

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

Prosíme všechny občany, kteří do
dnešního dne neuhradili vyúčtované
vodné, aby tak urychleně učinili.

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.

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.
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

informace z obce ve vašem chytrém telefonu?

Jak si aplikaci stáhnout z Google
Play nebo z App Store?

Právě pro vás je určena naše nová mobilní
aplikace – V OBRAZE.

1. Ve vašem telefonu si otevřete aplikaci
Obchod Play nebo App Store.
2. Do vyhledávacího okna zadejte název
„V OBRAZE“.
3. Klikněte na Instalovat.
4. Po nainstalování klikněte na položku
Otevřít (povolit oznámení).
5. Po otevření přidejte vaši obec. Lze sledovat i více obcí a měst.
6. Po výběru obce se data z webu automaticky nahrají do aplikace.

Aplikace vám přináší přehled aktualit
z webu naší obce, upozorní vás na nově vložené zprávy, dozvíte se včas o pořádaných
akcích a můžete si prohlédnout fotografie
nebo dokumenty vyvěšené na úřední desce. Do aplikace se nemusíte registrovat, neposkytujete žádná osobní data.

Aplikaci si můžete stáhnout pomocí odkazů,
nebo QR kódů.

Jaké informace v aplikaci najdete?
•
•
•
•

Pozvánky na kulturní a sportovní akce,
fotogalerie,
aktuality,
záznamy z úřední desky.

Mobilní aplikace

Co k aktivaci aplikace potřebujete?

Představujeme naši novou službu pro občany a návštěvníky naší obce.

• Mít chytrý telefon nebo tablet
s operačním systémem Android či iOS,
• přístup na internet,
• místo v úložišti telefonu cca 13 MB.

Chcete být informováni o aktualitách z našeho webu? Chcete mít k dispozici důležité
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Více informací, například jak nastavit sledování naší obce v aplikaci najdete na www.
aplikacevobraze.cz.
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18. 3. 2021 a sejmut dne 9. 4. 2021.
Zastupitelstvo obce Mírová pod Kozákovem souhlasí s podpisem smluv
na prodej pozemku.

Z jednání zastupitelstva

Výpis z veřejného zasedání
Zastupitelstva obce Mírová
pod Kozákovem konaného dne
20. 5. 2021 na OÚ Mírová pod
Kozákovem.

5.

S poskytnutím daru Lince bezpečí, z. s.
ve výši 3 000 Kč.

6.

Se snížením nájmu restaurace U Medvěda o 50 % na měsíce duben, květen
a červen 2021 z důvodu ztíženého
podnikání v době pandemie COVID.

Zastupitelstvo obce Mírová pod Kozákovem po projednání souhlasí:
7.
1.

S převedením 45 859 Kč z rezervního
fondu MŠ Chutnovka do fondu investičního. Uvedená částka bude použita
na nákup nové myčky nádobí.

2.

S nákupem stínících prvků proti slunci
na dvě pískoviště u MŠ na Chutnovce
za celkovou cenu 35 550 Kč. Cena bude
uhrazena z rezervního fondu MŠ Chutnovka.

3.

S uzavřením MŠ na Chutnovce v době
letních prázdnin na 4 týdny v termínu
od 19. 7. do 15. 8. 2021 nebo od 26. 7
do 22. 8. 2021.

Zastupitelstvo obce Mírová pod Kozákovem projednalo:
1.

Žádost o realizaci dětského hřiště
v části obce Loktuše a souhlasí s realizací v roce 2022.

Zastupitelstvo obce Mírová pod Kozákovem bere na vědomí:
1.

4.

S převedením financí z rezervního do
investičního fondu ZŠ v Bělé ve výši
474 000 Kč. Tato částka bude použita
na výstavbu venkovní učebny a úpravu
okolí budovy pro žáky ZŠ Bělá.

S prodejem části pozemku p. č. 794/4
v k.ú. Sekerkovy Loučky o výměře
cca 35 m² (bude upřesněno dle zaměření) dvěma žadatelům za cenu 200 Kč/
m². Kupující zajistí na své náklady odměření uvedené části pozemku a zápis
do katastru nemovitostí. Záměr prodeje vyvěšen na úřední desce obce dne
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Zprávy kontrolního a finančního výboru.

Opravy drobných sakrálních
památek na území obce Mírová
pod Kozákovem pokračují
Také v letošním roce pokračují opravy drobných sakrálních památek na území obce
Mírová pod Kozákovem. V restaurátorském
ateliéru se vrací původní krása soše Madony
z kapličky na Chutnovce. Zároveň restaurátoři provádějí průzkumy, jejichž vyhodnocení by mohlo upřesnit otazníky kolem datace
vzniku kapličky i Madony. Během roku se
kaplička dočká přespárování a zafixování
mimořádně cenného reliéfu z boku kaple
a vrcholového kříže. Po ukončení prací se
pak navrátí zpět i Madona. Na restaurování
se obci Mírová pod Kozákovem povedlo získat dotaci od Ministerstva zemědělství.

Kaplička svatého Jiří na Podchloumku se
v letošním roce dočká sochařské výzdoby
na oltářík. Soukromý dárce věnoval spolku Ochrana Klokočských skal potřebnou
částku na zakoupení dřevěné sošky světce.
Svatý Jiří se vrátí na oltářík v kapličce během
září 2021.
Hana Talli Hlubučková

Dům s pečovatelskou
službou Bělá
Vzhledem k tomu, že se situace spojená
s pandemií Covidu o trochu zlepšuje, vyrazili jsme 1. 6. 2021 společně na Sychrov,
abychom se podívali na rozkvetlé rododendrony. V Turnově jsme si dali zmrzlinu a další
občerstvení pak v restauraci na Sychrově.
Výlet se nám vydařil, bylo krásné počasí
a všichni jsme si to užili a ve zdraví se vrátili.
Dne 11. 6. 2021 se konalo krátké posezení,
kdy nám opět přijela zahrát naše country
skupina. Všichni jsme byli rádi, že se zase
pozvolna můžeme vracet do normálního
života.
Jsem moc ráda, že jsme situaci spojenou
s pandemií koronaviru oproti jiným pečovatelským domům „ustáli“. Uvidíme, co
bude dál, ale všichni doufáme, že už bude
jen lépe. Pro všechny to bylo náročné a těžké období.
Děkuji našim klientům, že k situaci přistupovali zodpovědně a veškerá nařízení
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spolu s námi v DPS dodržovali. Naše pečovatelky si také zaslouží poděkování, že to
v době covidu, nařízení, zákazů a příkazů
nevzdaly a s úsměvem na tváři vše zvládaly.
Jitka Havlíčková, vedoucí DPS v Bělé

MŠ Chutnovka
Nastalo jaro, tedy období, kdy se příroda
probouzí z dlouhého zimního spánku, slunce nás začíná zahřívat svými slunečními paprsky, období, kdy se vracejí stěhovaví ptáci
z teplých krajů, prodlužují se dny, a vše nám
před očima rozkvétá a svěže voní.
Plány na toto období, které nabízí velkou
škálu venkovních aktivit pro děti a které dětem přináší motivaci k získávání nových poznatků o přírodě, o zvířátkách a o světě kolem nás, nám však opět překazil „lockdown“
způsobený pandemickou situací v ČR.
Znovu došlo, z rozhodnutí vlády, k plošnému uzavření všech mateřských škol, a to
konkrétně od 1. 3. 2021. Z tohoto důvodu
jsme se znovu museli vypořádat s distanční
výukou předškolních dětí. V souvislosti s tím
bychom ještě jednou rády poděkovaly všem
rodičům za jejich spolupráci při domácí výuce, podporu a za zpětnou vazbu prostřednictvím emailů.

Volné byty v DPS – více
informací u vedoucí DPS
paní Havlíčkové.

Distanční výuka probíhala následovně: na
každý týden bylo dětem zasláno několik
úkolů na téma dle Školního vzdělávacího
programu. Úkoly byly vypracovány tak, aby
je bylo možné realizovat v domácích podmínkách. Záměrně bylo vždy zasíláno větší
množství úloh, aby si každý mohl vybrat, co
se mu líbí. Podmínkou bylo splnit alespoň
některé z nich. Každý týden tak měly děti na
výběr úkoly z několika oblastí – tj. pohybové, rozumové, tvůrčí, hudební a další. Také
byly zasílány přílohy s texty, návody na vyrá-
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bění, pracovní listy či pravidla pro pohybové
hry a dětská cvičení.
Příklad týdenního vzdělávacího
„Všechno už to švitoří“
1.
2.
3.
4.
5.

téma:

Při pobytu venku poslouchat zpěv ptáku, pojmenovat je.
Pracovní činnost: zápich „ptáček“.
Četba pohádky o „Kvítku na stráni“ +
rozbor textu.
Písnička „Předjaří“ + básničky „Sedmikráska“, „Kytička“.
Pracovní listy na dané téma.

V první fázi rozvolňování, tj. od 12. 04. 2021,
se mohly do mateřských škol vrátit pouze
předškolní děti. Služby učitelek byly této
situaci přizpůsobeny. Vzhledem k tomu, že
bylo v provozu pouze jedno oddělení, podílely se na výuce předškolních dětí i peda-

gogové z ostatních oddělení. Od 3. 5. 2021
pak došlo k znovuotevření mateřských škol
pro všechny děti bez rozdílu, a tak se vše
vrátilo do původního stavu. Naplno jsme si
tak mohli začít užívat jarních dní v mateřské škole všichni společně, v plném počtu.
Aktuálně testování dětí na COVID 19 už
není podmínkou, antigenní testování tak
již neprobíhá. Snažíme se dětem zpříjemnit
poslední dny, které v mateřské škole před
prázdninami mohou společně strávit, a doufáme, že už to nejhorší máme za sebou. Od
června je možné opět plánovat akce pro
děti, takže doháníme, co se dá. Jako první
akci jsme si náramně užili venkovní divadlo
s názvem „Přijďte si hrát na dobu rytířů“, které zahrál divadelním souborem Pernštejni.
Dále k nám již opakovaně přijela p. Čemusová s hudebně naučným pořadem „Já jsem
muzikant“.
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Ke Dni dětí jsme pro děti naplánovali akci
„Rytmická show“, kde se zpívalo a tančilo.
Následně jsou naplánované soutěže ve
družstvech, zábavné úkoly či stopovaná
v okolí mateřské školy. Moc se už těšíme
na školní výlet, na který pojedeme na zámek do Mnichova Hradiště. V červnu, před
koncem školního roku, nás ještě navštívil
divadelní soubor „Štenberk“ či hudebně
‑divadelní soubor „Koloběžky“. V samotném
závěru školního roku se uskuteční tradiční
rozloučení se školáky společně s rodiči.
Přejeme Všem krásné letní dny, pevné zdraví
a spoustu dobré nálady ?.
Bc. Eva Krejcarová, učitelka MŠ

MŠ Mírová pod Kozákovem
– přípravy na léto
Z důvodu velmi špatné epidemiologické situace byly všechny akce pro děti původně
zakázány. Velice jsme ocenili, že se mohly
od června zase začít konat. Využili jsme toho
velmi rychle a hned 3. června jsme se se všemi dětmi vypravili na předem objednaný
školní výlet na zámek do Mnichova Hradiště. Jelo nás i s doprovodem celkem 62,
a tak jsme museli z bezpečnostních důvodů
objednat 2 autobusy, aby každý měl svoje
sedadlo. Vyjížděli jsme již v 7:45 hod., abychom všechno stihli, protože jsme se podle
platných nařízení měli rozdělit do 3 skupin.
Čekala nás prohlídka zámku s pohádkovou
postavou a příběhem o 2 rytířích. Pak si děti

v zahradním altánu ve výtvarné dílně vyrobily suvenýr – vybarvily si maketu zámku
a 2 papírové loutky rytířů. Po vydatné svačině a vydovádění v zámeckém parku nás
čekala v konírně zámku společná pohádka:
„Kašpárkova dobrodružství“. Poté si děti
snědly další část svačiny i dobroty z batůžků, odpočinuly si, prošly společně park, udělaly pár fotek a připravovaly se k odjezdu.
Příjezd z výletu byl posunutý, oběd nás čekal kolem 13:30 hod. Některé děti odcházely
s rodiči po obědě, ostatní se šly vydovádět
ještě na školní zahradu. Počasí nám přálo,
výlet se vydařil a děti se rozcházely domů
unavení, ale plni hezkých zážitků.
Pro zlepšení podmínek ve školní jídelně
jsme si se souhlasem zřizovatele pořídili novou průmyslovou myčku na nádobí a další
dva nerezové stoly. Postupně tak obměňujeme starý dřevěný nábytek.
Na školní zahradě jsme nechali vybudovat
nové zastínění proti slunci na obě pískoviště. Jedná se o pevné plachty, které se výškově i směrově posouvají na zabudovaných
tyčích v rozích pískoviště podle toho, odkud
zrovna svítí slunce. Protože si děti v předškolním věku velice rády hrají s pískem,
může se jich pod toto zastínění vejít více,
než když jsme do písku zapichovali staré
a malé slunečníky.

Letošní školní rok byl z důvodu pandemie
Covidu-19 velmi náročný. Všichni zaměstnanci MŠ se podíleli na dodržování proti
epidemiologických opatření, dezinfekci
předmětů, ploch i všech prostor MŠ a nakonec i testování předškoláků. Nařízení z Ministerstva zdravotnictví i Ministerstva školství
se neustále měnila a bylo velmi těžké se orientovat, která z nich právě platí. Navíc dodržet všechna opatření u takto malých dětí
je velmi náročné. Přesto se nám podařilo
udržet po celý školní rok MŠ v provozu, kdy
jsme ji kromě povinného zavření z rozhodnutí vlády ČR od 1. 3. do 11. 4. 2021, nemuseli uzavřít. Chtěla bych proto i touto cestou
všem svým zaměstnancům poděkovat za to,
že jsme to zvládli.
U letošního zápisu dětí k předškolnímu
vzdělávání jsme přijali celkem 20 dětí, které splnily zadaná a schválená kritéria pro
přijetí, i když jich do základní školy odchází
pouze 14.
V době letních prázdnin bude MŠ uzavřena
od 19. července do 15. srpna 2021. V ostatních týdnech budou děti sloučené do 1
oddělení, aby si paní učitelky mohly vybrat
další týdny své zákonné dovolené, a nemusely si ji pak vybírat během školního roku za
běžného provozu.
Přejeme všem hezkou dovolenou i prázdniny.

Do budoucna máme v plánu pořídit si na
školní zahradu velký zastřešený zahradní altán, kde by děti mohly trávit čas i za deště,
popřípadě bychom tam mohli pořádat i různé společné akce dětí a rodičů.
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Alena Najmanová, ředitelka MŠ

ZŠ Bělá
Co se dělo v základní škole
V měsíci dubnu probíhal v naší základní škole zápis budoucích žáků do 1. třídy pro školní rok 2021 – 2022. Stejně jako vloni distančně. Žádost o přijetí podalo 18 zákonných
zástupců dětí, přičemž tři z nich požádali
o odklad povinné školní docházky o jeden
školní rok. V novém školním roce k nám tedy
nastoupí 15 prvňáčků a jejich třídní učitelkou bude Mgr. Veronika Janoušková, která
se vrátí z rodičovské dovolené a bude již
pracovat na plný pracovní úvazek.
V polovině května nám všem skončila distanční výuka, za což jsme byli velmi rádi
a mohli jsme začít pracovat prezenčně. Žádný z učitelů neshledal výrazné zaostávání
svých žáků. Během distanční výuky se velmi
snažili všichni učitelé, žáci i rodiče. Výuka
probíhala v plném proudu a my, učitelé, jsme
se snažili žákům obohatit vyučování o exkurze a projekty. Vzhledem k tomu, že COVID tu
stále je, hodně času trávíme se žáky venku
(počasí nám k tomu přeje) a to jak při vyučovacích hodinách, tak i o přestávkách.
Právě v nadcházejícím týdnu budeme realizovat celoškolní projekt na podporu dětského čtenářství. Tentokrát jsme si jako téma
zvolili tvorbu Zdeňka Svěráka. Abychom
mohli trávit více času venku, zařadíme i staré dětské hry, jako je např.: „ skákání panáka“,
„ skákání gumy“, „ pan Čáp ztratil čepičku“
a řadu dalších.
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Do konce školního roku máme v plánu ještě
i několik exkurzí a výletů tak, aby si děti své
nabyté znalosti ověřily v přírodě. Nás učitele
čeká provést hodnocení žáků. Snad se nám
vše podaří zdárně uskutečnit.
Také již pomalu chystáme nový školní rok
a pevně věříme, že jej celý budeme moci
prožít ve škole, prezenčně.
Za tým pedagogů základní školy
Mgr. Edita Vondrová

Exkurze druhého ročníku
v letošním roce
V rámci prvouky se druháčkům po dlouhé
distanční výuce podařilo absolvovat hned

Distanční výuka mě vůbec nebavila, protože jsem neviděl paní učitelku a kamarády.
A nebavilo mě tisknout úkoly. A když jsem
dělal úkoly a něco jsem nevěděl, tak mi paní
učitelka neporadila tak jako ve škole.
Dominik

tři zajímavé exkurze na téma Chov domácích zvířat.
Nejprve jsme využili pozvání a šli jsme se
pomazlit s odrůstajícími štěňaty na farmu Kněbortových z Chloumku, kde nám
paní Kněbortová hezky povyprávěla nejen
o chovu pejsků, ale i o chovu oslíků a oveček. Druhá exkurze, tentokrát ke Kolářovým
z Bělé, seznámila děti s chovem koní, krav,
králíků a slepic. Oběma rodinám tímto velmi děkujeme za milé pozvání a za čas, který
dětem věnovaly.
Poslední exkurze 11. 6. byla už za hranice
obce Mírová pod Kozákovem. Po dohodě
s panem inženýrem Šritrem, dlouholetým
vedoucím včelařského kroužku při Žluté ponorce v Turnově, jsme se byli blíže seznámit
se včeličkami a jejich chovem ve výukovém
včelíně v depu ČD Turnov. Nejdříve si děti
vyslechly krátkou přednášku o včelách a jejich významu v přírodě, kdy pan včelař velmi
trpělivě odpovídal na všechny všetečné dětské otázky: Jak dlouho žije včela? Jak dlouho
včelám trvá, než nasbírají sklenici medu? Jak
dlouho vydrží med a jak ho správně skladovat? Spí včely? Potom se děti celé natěšené,
oblečené do ochranných včelařských klobouků, mohly podívat přímo do nitra včelína i do jednotlivých úlů. Byly nadšené! D.H.:
„Nejvíce se mi líbilo, jak mi dal pan včelař
trubečka na ruku, on po ní lezl a nechal se
i pohladit.“ J.H.: „Nejzajímavější bylo sledovat malé larvičky přímo v jejich komůrkách“
J.M., E.T.: „Napínavé bylo, jak jsme hledali
královnu, pak jsme ji našli, pan včelař ji chytil do malé pastičky, přesypal do trubičky,
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Distanční výuka byla v pohodě, ale úkolů
bylo hodně a ve škole se mi zdá, že je toho
učení málo. A navíc to pochopím lépe než
na distanci. Na distanci ale byla i zábava,
třeba jsme si pouštěli písničky a hráli různé
hry.
Róza

kde jí namaloval značku.“ K.Š.: „Mohli jsme si
dloubnout do plástve a ochutnat med!“
Děti si všechny exkurze moc užily, dozvěděly se mnoho zajímavého o chovu domácích zvířat a v neposlední řadě se obohatily
o spoustu nevšedních zážitků.
Mgr. Eva Měkynová

DISTANČNÍ VÝUKA V 5. TŘÍDĚ
Mně se o online výuce líbilo, že jsme se viděli alespoň přes Teams. A že jsme měli docela
málo úkolů. Ale ve škole je to stejně lepší,
protože se tam vidím s kamarády a pochopím to všechno lépe.
Mariánka

Nám se distanční výuka líbila, ale úkolů bylo
moc. Připadalo nám, že na nás mluví nějaký
robot a že jsme na vše samy. Ale na druhou
stranu jsme měly více času na rodinu a kamarády.
Kačka a Anežka

Moje distanční výuka docela šla, ale ve škole je to mnohem lepší. Podle mě bylo doma
hrozně úkolů, ve škole jich není tolik. Nejvíc
mě o online bavilo bingo a poslouchání písniček.
Eliška

Den dětí
Ve čtvrtek 3. 6. jsme slavili se čtvrťáky Den
dětí. Po vyučování jsme vyrazili na výlet do
jeskyně Postojná, která prý byla obývána
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od pravěkých dob. Po prozkoumání jeskyně
jsme sešli do pískovcového lomu, za cílem
opékat buřty a jiné dobroty. Děti si nadšeně
samy připravily oheň a klacky na opékání.
Kolem sedmé hodiny byl oheň důkladně
udusen a vydali jsme se přenocovat do naší
školy. Spát ve škole je dobrodružství, jak se
patří, ještě když je okořeněné stezkou odvahy. Zvládl ji každý sám, máme opravdu
statečné děti. Oslavu jsme zakončili druhý
den, kdy jsme se cachtali pod vodopádem
ve Struhách.

fotky by si přály. Postupně se vystřídaly
všechny třídy ve společných fotkách, přátelskýchskupinkách i fotkách jednotlivců.
Počasí nám přálo a děti si společné focení
moc užily.

Tak jako všechny spolky i nás zasáhla covidová situace, to však neznamená, že bychom na Prackově zaháleli.

Mgr. Šárka Mašková

Obecní knihovna
Knihovna v novém
Obecní knihovna ve Vesci se během poslední let začala poměrně úspěšně rozrůstat, a to co do počtu čtenářů, tak v podobě
nových svazků. Původní místnost začínala
pomalu přetékat množstvím knih, a protože
doufáme, že bude tento trend pokračovat,
společně s obecním úřadem jsme stáli před
otázkou, co s knihovnou dál. Letošní jaro
proto proběhla rekonstrukce dvou místností v budově školy. V současné době už
je do nových prostor přestěhovaný celý knihovní fond. Čtenáři si tak mohou přehledně
prohlédnout, co vesecká knihovna nabízí,
a knihovna má zároveň dostatek místa pro
růst nebo případné čtenářské akce. Nové
knihy přibývají pravidelně, a to jak úplně
nové, tak darované.

Focení

Spolek přátel prackovské
kapličky

Otevírací doba zůstává stejná, v knihovně nás
najdete každý čtvrtek 16:30 až 17:30 hod.,
včetně prázdnin. Nové prostory najdete ve Vesci v budově školy, nalevo v přízemí vedle kadeřnictví. Přijďte se podívat, rádi vás uvidíme!
Ve středu 2. 6. k nám do školy přijel pan fotograf. Děti se už předem domluvily, jaké
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V loňském roce se nám s projektem Zelená
náves podařilo získat grant od Nadace Via
v programu Živá komunita. Cílem tohoto
projektu byly terénní úpravy, při kterých
došlo k odstranění asfaltových a betonových zbytků bývalé točny kolem kapličky.
Dalším záměrem tohoto projektu bylo osázení břehu pod odstavným pruhem tak, aby
do budoucna tyto keře a již vysázené stro-

my zamezily pohledu na budovu teletníku.
Ihned po již tradiční zářijové pouti se mohli
začít realizovat domluvené terénní práce s pomocí těžké techniky, při kterých se
srovnal terén v okolí kaple a připravil břeh
pro výsadbu. Touto úpravou a odstraněním
náletů na sebe tyto dva celky nyní opticky
navazují a také se tím více otevřel pohled na
kapli při příjezdu na Prackov. Hned po těchto zemních úpravách, ještě před vyhlášením
nouzového stavu, jsme mohli pod záštitou
spolku svolat brigádu, na které jsme osázeli již zmiňovaný břeh a založili nový trávník
v okolí kaple. Počasí nám přálo, brigáda se
vydařila a ještě před zimou jsme se mohli
těšit z nového trávníku.
Druhou naší tradiční akcí je „Vánoční koledování“, které se bohužel na konci loňského
roku nemohlo konat. O to více jsme měli
radost, že jsme se na konci května sešli na
sousedském setkání, kde jsme se po dlouhé době viděli a plánovali další prackovské
akce.

Hrad Rotštejn
Léto na hradě Rotštejn
Letošní turistickou sezónu na hradě Rotštejn
poznamenala, stejně u ostatních kulturních
památek, plošná proti pandemická opatření. Návštěvníkům se v omezeném provozu,
za dodržení přísných hygienických podmínek, hradní brána otevřela 10. května. Plný
návštěvnický provoz byl zahájen o víkendu
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5. - 6. června. Sezónu jsme zahájili tradiční,
již devátou, výstavou plyšových medvědů
a medvídků ze soukromé sbírky Barči Jaburkové nazvanou „Plyšové štěstíčko“. Na hradě
bylo vystaveno 306 plyšových méďů všech
generací, nejstarší z roku 1941. Krom dětí,
které u nás tak oslavily den dětí, si cestu na
Rotštejn našli i dospělí sběratelé ze sousedního Slovenska a Německa, kteří přijeli obdivovat některé kousky z této sbírky.

Od 7. 6. do 5. 9. 2021 probíhá v tesaných
místnostech pod torzem paláce výstava
umožňující našim návštěvníkům nahlédnout do tajemství hradní kuchyně a zjistiti,
kterak se chovati má host u královské tabule.

rouhví Paní z Rotštejna ze vsi ku hradu, na
hradě: Historie po našem - kratochvilná
taškařice se zpěvy a ukázkami šermířských
soubojů – zbraně zkříží šermířská skupina
Mordýři z Mladé Boleslavi.

Historické receptury doplní od 30. 6. do
5. 9. 2021 ukázky slaměných výrobků
a aranžmá ze slámy a sušených květin na výstavě nazvané Sláma není jen stelivo.

Hradní léto na Rotštejně ukončí 4. 9. 2021
už po jedenácté Pohádková noc aneb
pojďte s námi za pohádkou.

V čase žní - tedy od 3. 7. do 15. 8. 2021 proběhne na hradě komponovaný program
Dny svaté Markéty zaměřený na obilí, obilniny, pohanku, jáhly a letmo se dotkneme
také pečení chleba v 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 24. 7. 2021 a v sobotu 7. 8. 2021.
XXIII. Šermířské loučení s létem
21.–22. 8. 2021
V sobotu 21. 8. 2021 začínáme v Klokočí
u Božích muk na Fialníku v 10:00 hod. svátečním zastavením ku poctě svatého Václava, následuje historický průvod pod ko-

- od 17:00 opékání laskomin z vlastních zásob ctěného návštěvnictva, zpíváme si pro
radost, pohádková prohlídka hradu s Luciperem a Bludičkou
- od cca 19:30 noční prohlídka hradu s kytarou a hradní písní
Otevírací doba: po – pá: 10:00 - 16:00 hod.
Sobota: 10:00 - 17:00 hod. Neděle 10:00 16:00 hod.

Ochrana Klokočských skal, z.s., a kastelánka
hradu Rotštejn srdečně zvou přátele kulturního dědictví na Sváteční setkání u Božích
muk na Fialníku v sobotu 21. 8. 2021 od
10:00 hod. Sváteční promluvu ku poctě svatého Václava pronese farář Církve československé husitské Oldřich Bezděčík. Hudební
doprovod a recitál z vlastí tvorby František
Zídek‑kytara.
Následuje průvod pod korouhví paní z Rotštejna ku hradu. Okostýmovaní návštěvníci
vítáni.
Setkání je součástí 23. Šermířského loučení
s létem na hradě Rotštejn.

Více na: www.hradrotstejn.info
Hrad Rotštejn bude v průběhu sezóny 2021
v obležení řemeslníků, kteří budou opravovat zdivo a tesařské konstrukce. Z toho 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
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Sváteční setkání u Božích muk
na Fialníku

Setkání pod lipou u kaple
svatého Jana Nepomuckého
na Dubecku
V sobotu 12. června uspořádal spolek
Ochrana Klokočských skal ve spolupráci
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předků, kteří na vlastní náklady a za nemalých obětí, stavěli v krajině kapličky, kříže
a křížové cesty. To aby vzdali Bohu díky a vyprosili si přímluvu svatých v těžkých časech.
Mši svatou celebroval. P. Tomasz Dziedzic.
Hudební doprovod zajistili František Zídek –
kytara a zpěv, Kateřina Trojanová – hoboj.

s obcí Mírová pod Kozákovem již čtvrté
sváteční Setkání pod lipou u kaple svatého
Jana Nepomuckého na Dubecku. Setkání
připomnělo tři sta let od umučení svatého
Jana Nepomuckého a také zbožnost našich

Ve čtvrtek 17. 6. 2021 kapli navštívil mistr
zvonař, aby rozhodl o definitivní velikosti
a ladění zvonku svatá Zdislava, který se do
kaple na Dubecko vrátí v polovině června 2022.

Vítání občánků

Ondřej Rajcsányi. JednatelOKS, z.s.

Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje

Dne 26. 6. 2021 proběhlo na hřišti na Chutnovce slavnostní vítání občánků do naší
obce.
V loňském roce se bohužel vítání z důvodu
Covidu nekonalo. Přivítáno bylo letos celkem 35 dětí z celé naší obce.
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Nové lékařské vozy liberecké
záchranky
Dva nové vozy Škoda Kodiaq určené pro
lékařskou posádku od poloviny dubna
vyjíždějí za pacienty Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje. Slavnostním předáním klíčů od posledních

dvou vozidel byla dokončena plánovaná
obměna vozového parku liberecké záchranky. V jejím rámci Liberecký kraj předal záchranářům během posledních tří
let 10 nových RV vozů Škoda Kodiaq a 22
vozů RZP Mercedes Sprinter. V jiných vozech už liberecké záchranáře ve výjezdu
nepotkáte.
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„Jsem rád, že se nám podařilo
dokončit obnovu vozového parku Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje, kterou jsme
započali před třemi lety. Díky
tomu mohou naši záchranáři
vyjíždět na pomoc lidem v moderních sanitách. Jejich práce je
nesmírně náročná, a o to víc se
to projevilo v době koronavirové
pandemie. Enormního nasazení
zdravotníků si nesmírně vážím
a chtěl bych jim velice poděkovat,“ uvedl hejtman Libereckého kraje Martin Půta.

covní život aut na záchrance: jednodušší
objednávání náhradních dílů, stejné pneumatiky, disky kol…

Cena jednoho nového vozu pro lékařskou
posádku je 2 165 900 korun. Součástí této
částky není jen pořizovací cena auta, ale
i jeho kompletní přestavba pro potřeby
záchranky. „To znamená nejen polepy, ale zejména vybavení zdravotnickými přístroji a komunikační či signalizační technikou,“ vysvětlil
ředitel ZZS LK Luděk Kramář.
Dokončení modernizace vozového vybavení záchranky ocenil i radní pro resort zdravotnictví Vladimír Richter: „Zdravotnická
záchranná služba Libereckého kraje pomáhá
lidem za každé situace a stará se o zhruba 450
tisíc občanů v regionu. Investice kraje do obnovy vozového parku proto vnímám jako povinnost. Moderní zázemí a prostředky jdou ruku
v ruce s dojezdovými časy a kvalitou zásahu
zdravotníků, a to je pro nás absolutní priorita.“
Sjednocení vozového parku znamená i snížení nákladů na další opravy a běžný pra-

Škody Kodiaq neslouží pro přepravu pacientů, ale čistě pro rychlou lékařskou pomoc,
tedy dopravu lékaře k pacientovi. Vůz tak
nemá lůžkovou transportní vestavbu, jsou
v něm nicméně zachována jen tři místa pro
pasažéry, zbytek zabírá technika.
Nové vozy slouží posádkám na základnách
v Jilemnici a Velkých Hamrech. Stará auta,
která záchranka nahrazuje, ale úplně ze silnic
nezmizí. Po důkladném technickém servisu
budou nadále sloužit jako záložní vozidla.

Den linky 155. Číslo, které zachraňuje životy
Za loňský rok ošetřily posádky zdravotnických záchranných služeb v České
republice pacienty při 963 130 událostech. Denně vyrazí zdravotníci na pomoc
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přibližně třem tisícům lidí. Z některé
z výjezdových základen napříč republikou vyjede posádka v průměru každou
půl minutu. Na začátku naprosté většiny
těchto příběhů je trojmístné číslo vytočené na telefonu: 155. Na sobotu, se symbolickým datem 15. 5. , připadl už pátý Den
linky 155.
Letos se už podruhé Den linky 155 bohužel
uskuteční kvůli protiepidemickým opatřením bez obvyklých akcí pro veřejnost, kdy
záchranáři seznamují zájemce nejen s fungováním zdravotnických operačních středisek a záchranné služby jako celku, ale i s používanou technikou nebo se základy první
pomoci.

Pandemie onemocnění covid-19 a související opatření přinesly v uplynulých měsících velmi náročné podmínky pro činnost
zdravotnických záchranných služeb. Rozsah
poskytované přednemocniční neodkladné
péče v naší republice ale zůstal díky mimořádnému nasazení zdravotníků bez výraznějších omezení. Posádky i nadále zasahují
ve zvýšeném stupni ochrany, na pracovištích platí zpřísněná hygienická opatření.
Největší nárůst volání zaznamenaly operační střediska zdravotnických záchranných
služeb loni v březnu, kdy linku 155 vytočil i dvojnásobek běžného denního počtu
volajících. I zkušení dispečeři a dispečerky
s mnohaletou praxí se shodují, že podobně
intenzivní služby nepamatují. U volajících
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byly patrné obavy z šířícího se onemocnění
covid-19 a velmi často nevěděli, kam se mají
se svými dotazy obracet. V následujících
měsících se počet volání vrátil k normálním
počtům.

Spojení se zdravotníky v řádu
sekund
Po vytočení čísla 155 je volající během několika sekund spojen s profesionálními
zdravotníky na zdravotnickém operačním
středisku příslušné zdravotnické záchranné
služby, kterých je v republice celkem 14, jedna v každém kraji a v hlavním městě. Dispečeři a dispečerky volajícímu poradí, jak účinně pomoci sobě nebo druhým a v případě
potřeby na místo vyšlou posádky záchranné
služby.
Jak správně postupovat při pomoci druhým a volání na linku 155?
•

•

Na prvním místě je bezpečnost samotných zachránců. Než začneme komukoliv pomáhat, vždy je důležité se na
pár sekund zastavit a zamyslet se, jestli
nám nehrozí nějaké nebezpečí.

•

Pokud se rozhodnete pomoc v případě
ohrožení zdraví zavolat, vždy vytočte
přímo tísňovou linku 155.

•

Nejdůležitější informací, kterou operátor potřebuje vědět, je adresa – tedy
místo, kde se nacházíte.

•

Pak přenechejte iniciativu na operátorovi – odpovídejte na otázky, nechte se
vést a nikdy nezavěšujte jako první.

•

Nemusíte mít strach, protože i laika
dokážou profesionálové na tísňové
lince navést k poskytnutí účinné první
pomoci. Není to nic těžkého, díky jejich
radám zvládne pomoci opravdu každý
a nakonec zjistíte, že k záchraně života
nepotřebujete víc než svoje dvě ruce.

Všem také upřímně doporučujeme, aby si do
svých chytrých telefonů nainstalovali bezplatnou aplikaci Záchranka. Jejím prostřednictvím v případě nouze odešlete vaši aktuální polohu a zároveň kontaktujete záchrannou
službu, což je zejména v situacích, kdy nevíte,
kde se nacházíte, neocenitelná věc.

Zdravotnickou záchrannou službu volejte vždy, když si nejste jistí, zda danou
situaci zvládnete vlastními silami. Ne
každé volání musí nutně skončit výjezdem záchranné služby, ale třeba „jen“
užitečnou radou.
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POLICIE ČR
Podvodníci se vydávají za
zaměstnance bank či dokonce
i policisty
KRAJ - Policisté v Libereckém kraji zaznamenali již desítky těchto případů.
Podvodníci využívají metodu tzv. vishingu,
při níž se volající člověk vydává za pracovníka banky a přesvědčí jejího klienta, aby své
peníze převedl z vlastního účtu na jiný. Pachatelé při hovorech užívají tv. spoofing, to
znamená, že dokážou napodobit jakékoliv
telefonní číslo včetně infolinek bank a nyní
dokonce i Policie ČR.
Podvodníci osloveným klientům bank tvrdí,
že zjistili napadení jejich účtu. Tito domnělí
pracovníci banky svými tvrzeními vystraší
osobu, které volají, přičemž jejich hlavním
cílem je získat její peníze. Sdělí, že je nutné, aby finanční prostředky byly z vlastního
účtu okamžitě převedeny na jiný účet, který
jim sdělí, s tím, že budou po vyřešení celé
věci následně vráceny, což se samozřejmě
nestane.
Pachatelé také mohou tímto způsobem vylákat z oběti podvodu i další citlivé údaje,
které následně zneužijí.
Aby to vše vypadalo ještě důvěryhodněji,
přišli na další trik, kdy klientům sdělí, že jejich případem napadení účtu se již zabývá

kriminální policie a že je bude v následujícím telefonátu policista kontaktovat. Skutečně jim vzápětí zavolá „podvodný policista“, aby dokázal tu svou legendu. Působí
to vše velmi věrohodně. Jednou z metod
těchto podvodů je, aby člověk jednal rychle, okamžitě a mnohdy ve stresu. Umí využít
manipulativní techniky, kdy člověka zastihnou někde v obchodě, v zaměstnání, kde
není v klidu a dostanou ho do stresu. Vše
působí profesionálně. Zavolá člověk, který
se tváří, že je z nějakého coll centra, za ním
je skutečně slyšet nějaký ruch a další hlasy
a navíc se odvolává na policistu, který skutečně zavolá. Většinou při tom podvodníci
využívají reálná jména i reálné útvary. A také
reální čísla coll centra bank nebo Policie ČR,
která skutečně existují.
Česká bankovní asociace zaznamenává
i další případy, které se týkají dalších scénářů. Opět kontaktuje zaměstnanec banky
klienta s tím, že jsou jeho peníze na účtu
v ohrožení. Přinutí člověka veškeré peníze
vybrat, pošlou mu QR kód, a prostřednictvím tohoto kódu dále vložit do tzv. bitcoinového bankomatu. I zde jsou peníze nenávratně pryč.
Nechybí ani další scénář, kdy pracovník banky nabídne klientovi, že vše společně vyřeší
na dálku. Klient dá útočníkovi vzdálený přístup do jejich PC, kdy podvodníci požadují
instalaci programů AnyDesk a TeamViewer
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pro získání vzdáleného přístupu k počítači,
čímž jim lidé nadiktují i přístupové údaje
nejen k jejich počítači, ale nakonec i do internetového bankovnictví.

•

Pokud člověk informuje banku ihned poté,
co se mu něco takého stalo, je ještě reálná
šance, že banka muže transakci zastavit.

•

Nikdy nikomu podezřelému neumožňujte vzdálený přístup do Vašeho počítače.

Kde berou podvodníci telefonní čísla?
Dochází k úniku například ze sociálních
sítí nebo i z různých e‑shopů, kde lidé například v minulosti platili za objednané
zboží.

•

Sledujte a pečlivě čtěte informace od
Vaší banky v internetovém bankovnictví.

•

Při každém vstupu do internetového
bankovnictví kontrolujte, zda odpovídá doména přihlašovací stránky. Toto
platí vždy, když někam zadáváte své
osobní nebo přihlašovací údaje.

Žádná banka se svými klienty nikdy nejedná tímto způsobem. Nikdy po klientovi nemůže chtít přístupové údaje k bankovním
účtům, hesla, PIN kódy. To vše jsou údaje,
která se nikomu nesdělují, a to ani v této
době, kdy se kvůli pandemii omezují osobní
kontakty a komunikace probíhá telefonicky
či psanou formou.

•

Aktualizovat software, antivirový program, firewall.

•

Buďte neustále ostražití, protože i vy
se můžete stát cílem podobného podvodného jednání.

•

Nereagujte na podobné hovory
a v žádném případě nesdělujte k Vaší
osobě žádné citlivé údaje ani bezpečností údaje z vaší platební karty, nebo
přístupové údaje k online bankovnictví.
Nikdy nikomu nesdělujte a ani nepřeposílejte bezpečnostní / autorizační
kód, který Vám přišel formou SMS zprávy.

vaše peníze v ohrožení, tak banka sama zareaguje a učiní další opatření. Pokud se vám
již skutečně něco podobného stalo nebo
stane, věc bezprostředně oznamte na Policie ČR prostřednictvím bezplatné tísňové
linky 158 nebo na kterékoliv policejní služebně a informujete svůj bankovní ústav.

•

Během, nebo po takovémto podezřelém hovoru, si zaznamenejte údaje, které Vám útočník sdělil (jména,
e‑mailové adresy, čísla účtů, odkazy na
webové stránky, apod.)

Apelujeme na veřejnost, aby lidé nereagovali na obdobné telefonní hovory, SMS zprávy, e‑maily, kde se vás někdo pokouší vmanipulovat do situace, že jsou vaše finanční
prostředky v ohrožení a vy musíte udělat
další kroky pro jejich záchranu. Kdyby byly
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KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE LIBERECKÉHO KRAJE
Kancelář ředitele krajského ředitelství
Oddělení tisku a prevence
Nám. Dr. E. Beneše 24
460 32 Liberec 1

kpt. Bc. Vladimíra Šrýtrová
koordinátorka prevence KŘP Libereckého kraj

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;

Preventivní rady, jak se zachovat:
•

Myslete na to, že útočník dokáže napodobit jakékoliv telefonní číslo, odesílatele SMS zprávy, ale třeba i e‑mailovou
adresu.

• příjem plateb místních poplatků:
za odpady, psy, z ubytovací kapacity,
z rekreačního a lázeňského pobytu;
• příjem plateb za vodné a stočné;
• evidenci obyvatel;

• služby Czech POINT např.:
- výpis z katastru nemovitostí LV,

- snímky katastrálních map, které slouží
jako originály a není nutno pro tyto
snímky jezdit na Katastrální úřad
do Semil (nově),
- výpis z bodového hodnocení řidiče,
- výpis z insolventního rejstříku,
- výpis z veřejného rejstříku (obchodní
rejstřík, spolkový rejstřík, nadační
rejstřík, rejstřík ústavů, rejstřík
společenství vlastníků jednotek
a rejstřík obecně prospěšných
společností),
- výpis ze seznamu kvalifikovaných
dodavatelů,
- výpis z živnostenského rejstříku,
- rejstřík trestů,
- výpis z rejstříku trestů právnických osob
- agendy ISDS (zřízení datové schránky).

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

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.

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

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.
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