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Zpravodaj
obce Mírová pod Kozákovem

čtvrtletník
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Zpravodaj
obce Mírová pod Kozákovem

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
s prvními podzimními dny se Vám do rukou dostává další číslo našeho obecního Zpravodaje, v němž hned na úvod musím zareagovat na nepříznivou
situaci kolem odpadového hospodářství.
Odpady, neustálý nárůst jejich množství, mnohonásobné zvyšování cen za
svoz a likvidaci či přísnější a náročnější legislativa jsou palčivé problémy,
s kterými se budeme nuceni v příštích letech potýkat.

Kontakty na Obecní úřad
Mírová pod Kozákovem:
tel.: 481 321 677, 481 321 681
e-mail: obec@mirova.cz
www.mirova.cz
Mateřská škola na Chutnovce – 481 322 982
Základní škola v Bělé – 481 322 055

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

Obecně jako společnost již nyní produkujeme stále více odpadu, který ale
bohužel i přes výjimky mezi námi, třídíme nedostatečně. Jak ukazují čísla za
loňský rok 2018, obec sice od občanů vybrala na poplatcích za komunální
odpad zhruba 1 mil. Kč, za jeho svoz a likvidaci ale zaplatila 1,5 mil. Kč, a ze
svého rozpočtu tak musela doplatit přes 0, 5 mil. Kč. Řešením této situace je
třídění odpadu, a proto bych rád poděkoval všem občanům, kteří odpad třídí
a zároveň apeloval na všechny ostatní, aby alespoň v rámci svých možností s tříděním začali a do popelnic ukládali opravdu jen odpad zbytkový. Na
obecním úřadě Vám zdarma poskytneme pytle na tříděný odpad i všechny
potřebné informace.
Pokud však nezměníme v této oblasti naše návyky, budeme nuceni přistoupit
buď ke zvýšení poplatku za odpady, nebo omezení investic do jiných projektů na rozvoj obce. Ani k jedné z možností bychom ale velmi neradi přistoupili.
Další věc, na kterou musím v této souvislosti upozornit, je alarmující stav
sběrných míst tříděného odpadu, a to především v Zaholicích a v Bělé. Stále častěji se zde totiž vyskytuje nepořádek nejenom kvůli tomu, že pokud
není v kontejnerech místo, lidé nechávají odpad poházený okolo, ale

DPS – 481 363 071 (072)
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Informace z obecního úřadu
především proto, že nerespektují fakt, že tato místa slouží ke sběru pouze
tříděného (plast, PET lahve, sklo a papír), nikoli komunálního odpadu. Na
sběrných místech pro tříděný odpad tak nacházíme stavební suť, televize,
pneumatiky, zbytky potravin, uhynulých zvířat, elektroniku či další věci, které
patří do sběrných dvorů apod. Pracovníci obce pak musí namísto své práce
odklízet tento nepořádek a odvážet ho na místa k tomu určená, přičemž i za
to obec platí nemalé peníze. Z důvodu nerespektování těchto pravidel jsme
nuceni zavést na místa sběrného odpadu kamerový systém, který bude pro
obec znamenat nemalý finanční obnos. Tyto finance by přitom šly investovat
do potřebnějších projektů. I přes všechno výše uvedené stále pevně věřím,
že tento neutěšený stav nevzniká vinou našich občanů, ale restaurací, podniků a lidí z blízkého okolí.
Přeji Vám příjemné podzimní dny a těším se na setkání na některé z podzimních či předvánočních akcí.
Jaroslav Votrubec
starosta obce Mírová pod Kozákovem

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

Upozornění na monitorování
prostorů u skladu obecního
úřadu a zákaz odkládání
odpadu u skladu
Upozorňujeme občany, že ve dvoře u skladu
obecního úřadu je přísný zákaz odkládání
jakéhokoliv odpadu KROMĚ PYTLŮ S TŘÍDĚNÝM ODPADEM.
Na objemný odpad z domácnosti, který se nevejde do popelnice, je občanům zdarma k dispozici každou první sobotu v měsíci od 9 do
10 hodin kontejner, který je přistaven u skladu obecního úřadu. Svoz nebezpečného odpadu zajišťuje obec Mírová pod Kozákovem
2 x 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
zjištěno, že kontejner nevyužívají pouze
občané obce Mírová pod Kozákovem, ale
i naprosto cizí občané pravděpodobně
z okolních obcí. Děkujeme za pochopení.
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Poplatky za odpady a psy
Podle Obecně závazné vyhlášky obce Mírová pod Kozákovem měl být poplatek za
odpady ve výši 585 Kč za osobu a rok nebo
585 Kč za rekreační objekt zaplacen nejpozději do 30. 6. 2019.
Poplatek za psa ve výši 50 Kč/pes (důchodce 30 Kč) měl býl zaplacen nejpozději do
30. 6. 2019.
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).

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

Výpis z veřejného zasedání
Zastupitelstva obce Mírová
pod Kozákovem konaného dne
22. 8. 2019 na OÚ Mírová p. Koz.
Zastupitelstvo obce Mírová
pod Kozákovem po projednání
souhlasí:

7. S výjimkou do 4 dětí na třídu z počtu
stanoveného prováděcím předpisem
od 1. 9. 2019 ve školním roce
2019/2020.

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

Zastupitelstvo obce Mírová pod
Kozákovem bere na vědomí:

1. S pronajmutím „Restaurace u Medvěda”
v Bělé a podpisem smlouvy o pronájmu
s panem Radkem Zárybnickým na dobu
5 let.
2. S uveřejněním záměru odprodat
p. č. 881/3 v k. ú. Vesec pod Kozákovem.
3. S opravou hřbitovní zdi a márnice dle
projektu a vypsáním výběrového řízení
na zhotovitele.

1. Schválení Účetního a závěrečného účtu
Mikroregionu Podkozákovsko.
2. Zprávu finančního výboru ze dne
23. 5. 2019.
3. Zprávu kontrolního výboru ze dne
23. 5. 2019.

Setkání seniorů
Obecní úřad Mírová pod Kozákovem
zve všechny seniory
(i ty, kteří teprve nedávno dosáhli důchodového věku) z naší obce
k příjemnému posezení na tradiční předvánoční setkání,

které se koná v sokolovně ve Vesci dne 6. 12. 2019.
Občerstvení pro všechny návštěvníky zajišťuje obec Mírová pod Kozákovem.
Doprava bude zajištěna obecním mikrobusem.
Těšíme se na setkání se všemi našimi občany.

Příspěvky do zpravodaje

Zahrada Čech Litoměřice

Vaše názory, připomínky, podněty, pozvánky nebo inzeráty můžete zasílat na adresu:
obec@mirova.cz.

Pro malý zájem ze strany našich občanů se
zájezd do Litoměřic v letošním roce nekonal. Za předpokladu, že se příští rok naplní
alespoň jeden autobus, zájezd pro Vás opět
rádi zorganizujeme.

V rámci možností je budeme uveřejňovat.

4. Petici ohledně sekání v okolí DPS v Bělé

Nekalý prodej

4. S poskytnutím finančního daru „Službě
sociální péče Tereza” ve výši 5 000 Kč.
5. S poskytnutím finančního daru
„Hospicu sv. Zdislavy o. p. s.” ve výši 5 Kč
za každou osobu trvale hlášenou v obci.
6. S prodloužením doby provozu MŠ na
Chutnovce od 1. 9. 2019 o 15 min. ráno
a 15 min. odpoledne. Mateřská škola
bude otevřena od 6:30 do 16:30 hodin.
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Polsko – Kudowa Zdroj
OÚ Mírová pod Kozákovem pořádá
26. 10. 2019 zájezd do Polska – Kudowa Zdroj. Závazné přihlášky přijímáme na OÚ Mírová p. Koz. zároveň
s úhradou jízdného ve výši 100 Kč.

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 !!!

Rozsvícení vánočního stromu
V pátek dne 29. 11. 2019 se uskuteční
v pořadí páté rozsvícení vánočního stromu
u Mateřské školy na Chutnovce. V předešlých letech se akce velice zdařila a doufáme, že se také letos v hojném počtu přijdete
podívat na vystoupení dětí z mateřské i základní školy.
Občerstvení s domácími moučníky, cukrovím a horkými nápoji na zahřátí zajišťuje OÚ
Mírová pod Kozákovem.
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Dům s pečovatelskou službou
Bělá
Léto jsme v červnu v DPS přivítali opékáním
buřtů. Užili jsme si krásné odpoledne, poseděli a povyprávěli, a tak bychom se chtěli ve
stejném duchu s létem i rozloučit a přivítat
přicházející podzim. Máme v plánu pozvat
i pana harmonikáře.
Před prázdninami nám přijely vystoupit děti
z Mateřské školy na Chutnovce. Jejich vystoupení se nám moc líbilo a už těšíme se
na to vánoční.
Děkuji všem brigádnicím, které k nám přes
prázdniny chodily na výpomoc s úklidem,
obědy atd. Mimo jiné pro naše seniory brigádnice vymyslely soutěž RISKUJ, která se
jim velice líbila a zpestřila jim den.
V srpnu jsme měli u nás v DPS „Evakuační cvičení – simulovaný poplach”, kde si naši senioři vyzkoušeli, jak v takovém případě postupovat a co dělat. Někteří byli i jako figuranti
a nechali se zachránit. Hodnotím to jako velice dobrou zkoušku a všem, kdo se zúčastnili,
děkuji za dobrou spolupráci.
Děkuji i bělským hasičům, kteří celou akci
vedli. Více je napsáno v článku pana Aleše
Zemana.
Na začátku září jsme uspořádali výlet k Zrcadlové koze, kde jsme si dali kávu, zákusek
a pokochali se krásami u řeky Jizery. Užili
jsme si teplé zářijové odpoledne a přáli si,
aby takové dny byly i nadále.
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Na podzim plánujeme ještě výlet do Lužických hor, na který se těšíme a který nám zorganizoval pan Brožek, který nás chce vzít na
známá místa.
V říjnu nás, pro velký úspěch, čeká opět
country akce. A chceme zavést tradiční
kroužky vaření, cvičení a zpívání, které jsme
přes léto přerušili.
Jitka Havlíčková, vedoucí DPS

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 tel.:
481 363 071 nebo osobně u vedoucí paní Havlíčkové v kanceláři Domu s pečovatelskou
službou v Bělé 104, po–pá: 7 – 15 hodin.

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

MŠ Chutnovka
Vzpomínky na poslední dny před
prázdninami, loučení a přípravy na
nový školní rok.
Poslední měsíce školního roku se ve školce konaly tradiční besídky pro rodiče, kde
děti spolu se svými učitelkami předvedly
pásma písniček, básniček, tanečků, dramatizace pohádek a hry na dětské hudební
nástrojky. S celou školkou jsme pak vyjeli na
školní výlet na hrad Grabštejn, zhlédli tam
pohádku a hradem nás provedla princezna,
která nám vyprávěla a ukázala, jak se dříve
na hradě žilo. Několik dětí se také do třetice
(2 x odloženo kvůli dešti) zúčastnilo „Lehkoatletického trojboje” mezi mateřskými
školami na stadionu v Turnově, kde se družstvo chlapců z naší MŠ umístilo na 1. místě.
Gratulujeme !!!
Konec školního roku se u nás nesl ve znamení rozloučení s předškoláky. U této příležitosti jsme si pro rodiče a děti připravili celé
zábavné odpoledne. Po skončení provozu
mateřské školy jsme se všichni, rodiče, děti,
sourozenci a 4 učitelky ze dvou tříd, které
letos předškoláky učily, sešli v 16:15 hodin.
před budovou MŠ na Chutnovce a vyrazili
jsme na celkem dlouhý pěší výlet přes celou
vesnici, pak horem přes pole do Hrachovic
a zpět k MŠ. Celou cestu plnily děti spolu
se svými rodiči různorodé zajímavé úkoly,
logické hříčky, vzájemné vyhledávání rýmů
ve slovech, lesní pexeso, kdy děti hledaly
v lese obrázek z dvojice, který jim tam jejich
rodiče ukryli, chůze se svázanou nohou
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dítěte a rodiče, lesní golf, provázkové bludiště mezi stromy poslepu, poznávání druhů
stromů, plodů, květin, lesních zvířat, házení
šiškou na cíl, skákání v pytlích, nesení svého
dítěte na zádech do kopce a společné stavění domečků, vždy rodiče a dítěte, z přírodnin
kolem stromů. Pro rodiče nebylo vůbec lehké, když měli poznat své dítě hmatem poslepu nebo otočeni zády k řadě dětí a pouze
podle hlasu zvířátka, které jejich dítě vyslovilo. Trvalo to déle, dokud se všichni nenašli,
ale zato se užila spousta legrace.
Po této vycházce měly děti za úkol najít na
zahradě mateřské školy ukrytý poklad. Za
odměnu v něm byly ukryté nanuky, které
si s chutí po vyčerpávající cestě daly. A pak
už nastalo předávání pamětních knížek, ale
také triček, které jsme nechali pro všechny
děti, které odcházely do školy potisknout
památečními motivy. Chlapci dostali trička tyrkysová, dívky zase růžová. Celá velká
akce byla korunována společným táborákem s opékáním buřtů na hřišti u naší mateřské školy, kde se mohly děti vydovádět

a rodiče mezi sebou poklábosit a sdělovat si
své dojmy a pocity.
Na závěr bych chtěla poděkovat všem rodičům a dětem za vysokou účast na této akci,
učitelkám za pečlivou přípravu a celkové
zajištění a velké poděkování patří též panu
Josefu Cvrčkovi za přípravu táboráku, dozor
u ohně i závěrečnému úklidu po akci. Věříme, že na tento den budou děti se svými rodiči dlouho vzpomínat a uchovají si ho v paměti jako krásnou tečku za bezstarostným
časem stráveným v naší mateřské škole.
Prázdninový provoz byl zajištěn prvních
14 dní v červenci a posledních 14 dní v srpnu. Všichni zaměstnanci se pustili do úklidu
a výzdoby všech prostor ve školce i před
budovou a připravili tak vkusné a podnětné
prostředí pro děti nové i stávající.
Na konci srpna odešla do důchodu paní kuchařka Jaroslava Šilhánová, která vařila pro
naši Mateřskou školu na Chutnovce a Základní školu v Bělé, kam se od nás dováží
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obědy, celých 27 let. Chtěla bych jí i touto
cestou velmi poděkovat za vždy profesionální přístup, pracovitost, svědomitost,
zaučení paní kuchařky, která k nám nastoupila vloni do praxe a ochotu kdykoliv
se přizpůsobit nenadálým podmínkám. Od
letošního školního roku jsme přijali novou
paní kuchařku, paní Radku Zemanovou,
a paní Martina Horáková, která je u nás
od loňska, se posunula na místo hlavní
kuchařky.
Počátkem září jsme s napětím očekávali,
kolik dětí se nám pro nový školní rok sejde. Do školy letos odešlo 23 dětí, nových
dětí jsme nakonec přijali 22. Celkem jsme
tedy rozdělili 63 dětí do třech oddělení
podle věku. Nejmenší děti budou ve třídě
„Lištiček”, prostřední děti ve třídě „Medvídků” a nejstarší děti ve třídě „Soviček”. Letos
jsme také konečně mohli přijmout i další paní učitelku Ivanu Ramešovou a to na
celý úvazek. Každá třída už bude mít stabilně 2 paní učitelky ve třídě. Zároveň jsme
prodloužili dobu provozu. Mateřská škola
Mírová pod Kozákovem je od 1. září 2019
otevřena v době od 6:30 do 16:30 hodin.

A co nás čeká v příštích měsících ? Znovu
budou děti poznávat podzim a jeho krásu
všemi smysly, v různých tvůrčích aktivitách,
kreslit, malovat, zpívat, cvičit, poslouchat
a hrát pohádky, chodit na vycházky do
krásného okolí na Chutnovce, ale také se
seznamovat s novými dětmi, které do naší
mateřské školy od září budou postupně
nastupovat.
Ať se nám všem hraje, žije a pracuje ve školce dobře, radostně a spokojeně !
Za všechny zaměstnance
Alena Najmanová, ředitelka mateřské školy

ZŠ Bělá
Začátek školního roku 2019 – 2020
na základní škole
Po dvou měsících letních prázdnin se v pondělí 2. září 2019 opět zaplnila naše malá škola žáky a jejich učiteli, aby zahájili vyučování
v novém školním roce 2019 – 2020.
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V letošním školním roce se bude v pěti
školních třídách vzdělávat 84 žáků, z toho
17 prvňáčků. Prvňáčky přišel již tradičně
přivítat pan starosta naší obce Jaroslav
Votrubec a za organizaci Sokol paní Eliška
Matoušová.
Na nejmladší žáky v jejich třídě čekalo na lavičkách plno krásných školních potřeb, které jsme mohli pořídit díky vstřícnosti našeho
zřizovatele. Také žáci ostatních tříd díky jeho
pomoci mají některé pomůcky zdarma. Kromě toho jsme během prázdnin vylepšili prostředí naší školy novým nábytkem do školní
družiny a pracovníci obce ve škole provedli
potřebné opravy. Za vše našemu zřizovateli
moc děkujeme.
Kromě práce ve vyučovacích hodinách se
letos žáci opět zúčastní výuky na dopravním hřišti, plaveckého výcviku, mnoha exkurzí spojených s výukou, výtvarných dílen,
programů primární prevence, výchovných
divadel atd.
Vzdělávat se budou i učitelé a to proto, aby
mohli stále zkvalitňovat učební proces.

Výjezd do přírody

Hrad Rotštějn

Každý rok v červnu jezdíme na tzv. výjezd do
přírody, kdy trávíme společně týden mimo
budovu školy a z dosahu rodičů. Celou akci
dlouho dopředu připravujeme, navazuje tematicky na projekt nebo událost ze školního
roku a aktivity se tedy točí kolem jednoho
tématu. Loni byl výjezd věnován Starým pověstem českým, letos jsme se rozhodli pro
pověsti Jizerských hor. A to i proto, že ubytování pro naši nemalou skupinu čítající 80
jedinců jsme sehnali na překrásném místě
poblíž Hejnic, v osadě Bílý Potok.

Hlavní sezónu na hradě Rotštejn ukončila
devátá pohádková noc.

Cestu tam jsme zvolili vlakem do Oldřichova v Hájích, odkud jsme vyrazili pěšky po
známé Viniční cestě do Hejnic. Cestou jsme
děti rozdělili do skupin, ve kterých potom
spolupracovaly po celý týden. V každé skupině byli žáci ze všech tříd, museli se tedy
učit spolupracovat malí a velcí a brát na
sebe ohledy. Už po cestě skupiny plnily
připravené úkoly. Ve stínu lesa se příjemně
šlapalo, nicméně všichni do jednoho se těšili na slíbené koupaliště v Hejnicích. Zklamání z toho, že je vypuštěné, bylo obrovské.

V sobotu 7. 9. 2019 ukončila hlavní sezónu
na hradě Rotštejn v pořadí již devátá pohádková noc. Na svět jsme přivítali novou
knížku od naší paní kastelánky Hany Talli
Hlubučkové nazvanou Pohádky, pověsti
a poudačky Panství Rotštejnského II., která
vyšla na konci srpna v nakladatelství Vega –
L. Knížku mezi nás přinesla bludička Agáta
a čert Vojta. Mimořádně hodným dětem z ní
pak pohádky četli teta Denia a také jeho pekelnost Luciper Čtyřiadvacátý.

Zachránili nás hasiči, kteří nádrž právě čistili
a postříkali děti vodou z hadic. Byl to větší
zážitek, než obyčejné koupání. Po posledním třináctém kilometru cesty si děti rozdělily chatičky a konečně měly chvíli pro sebe.

Ve škole to bude žít i po vyučování. I v tomto školním roce nabízíme žákům více jak
desítku zájmových kroužků, kde mohou po
vyučování rozvíjet své zájmy.

Během dalších dní proběhla výtvarná dílna,
dramatizace pověstí, orientační běh, potrhlá olympiáda, celodenní výlet i stezka odvahy. Děti musely spolupracovat, opustit svoji
komfortní zónu, překonat pekelné teplo
těch dní, studené koupaliště, stýskání po rodičích, stýskání po sladkostech, stýskání po
wifi a dalších civilizačních výdobytcích. Vše
jmenované nahradily hry, povídání, pohyb
v přírodě, … Doufáme, že na zážitky z této
akce budou děti vzpomínat hodně dlouho !

Mgr. Edita Vondrová

Mgr. Zdeňka Ferbasová

Kromě učitelů a vychovatelky budou opět
ve škole působit asistentky pedagoga, školní asistentky a speciální pedagog.
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Vše ukončilo posezení u ohně s písničkami.
Setkáním nad novou knížkou hradních pohádek ukončil hrad Rotštejn hlavní sezónu.
V měsíci září bude otevřeno pouze o víkendech. V sobotu od 10 do 17 hodin a v neděli
od 10 do 16 hodin. Otevírací dobu v měsíci
říjnu už řídí počasí. Více informací najdete
na www.hradrotstejn.info.
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Lubor Hromádko, předseda OKS, z. s.

Změna turistické trasy u hradu
Rotštejn
Upozorňujeme na drobnou změnu přístupu do Klokočských skal od hradu Rotštejn.
Žlutá značka a jediná cesta vede od hradní
věže cca 50 metrů do Rotštejnského dolu
a pak uhýbá doprava na skalní hřeben, odkud pokračuje dál jako doposud. Tedy přes
vyhlídky, kolem skalního útvaru Džbán na
Klokočské průchody. Je třeba si uvědomit,
že hrad Rotštejn byl středověkou pevností
a i přes obrovské poničení opevnění kamenolomem v průběhu devatenáctého století
a vandalismem ve století dvacátém, jsou
stopy opevnění z poloviny třináctého století
dosud patrné a jiná cesta, než současně vyznačená, na hřeben skal a náhorní plošinu
z nádvoří, opravdu nevede. Rovněž upozorňujeme, že v žádném případě není vhodná
pro cyklisty a kočárky.
Na počátku června 2019 při cvičení složek Integrovaného záchranného systému
bylo zjištěno, že železobetonový mostek
z roku 1941 (některé listiny udávají 1939)
nad obranným příkopem hradu Rotštejn je

v havarijním stavu. Odspoda mostku odpadával beton a hrozilo jeho zborcení. Přivolaný odborník potvrdil havarijní stav a nařídil
cestu okamžitě uzavřít. Proto byla na žádost
obce a spolku Ochrana Klokočských skal
Klubem českých turistů vyznačena náhradní trasa v délce cca 300 metrů v místech původní turistické stezky vybudované od hradu do skal ještě v časech, kdy hrad Rotštejn
a přilehlé vsi patřily rodu Lexů z Aehrenthalu. V listinách je uváděn rok 1841.
Počátkem září 2019 došlo, pravděpodobně
v důsledku nerespektování zákazu vstupu
na torzo mostku, k odlomení části zábradlí
a jeho zborcení do údolí a k posunu nosné
traverzy, která byla již pouze volně položena
na skalní lůžko. Přivolaný odborník pak odstranil zbytek přemostění a obranný hradní
příkop byl z důvodu bezpečnosti oplocen.
Nově odhalená středověká situace bude
v průběhu října 2019 předmětem odborného výzkumu.

Zvoničku z Bělé čeká generální oprava.
Zvonek a kovové části budou odborně restaurovány na turnovské Střední uměleckoprůmyslové škole a vyšší odborné škole
v rámci studentské práce. Vlastní zvonička
i sloup budou vyrobeny nově. Zvonový závěs je v překvapivě dobrém stavu, čeká ho
odborné ošetření. Vše bude zkompletováno
a zvonička se vrátí do Bělé na veřejné prostranství na jaře 2020.

celý propršel, jsme se tentokrát mohli těšit
z krásného počasí. Hosté si mohli už tradičně vybírat z velkého množství občerstvení,
od domácího drobného sladkého pečiva
po na místě připravovaná jídla, mezi nimiž
nechyběly třeba hamburgery nebo langoše. Samozřejmostí byl i bohatý výběr nápojů a vedle tradičních piv, vín a džusů jste
u stánků mohli najít třeba i burčák nebo
dobrou kávu. Stánkový prodej ale nekončil
u občerstvení, domů jste si mohli odnést
proutěné košíky nebo krásné dětské oblečení. Tak jako v předchozích dvou letech patřily k jedněm z nejoblíbenějších povyražení
střelnice, malování na obličej nebo skákací
hrad. A k veleúspěšným novinkám se zařadily jakkoliv lety opotřebované, ale přesto
nestárnoucí houpačky-lodičky.

Hana Talli Hlubučková

Zvonička v Bělé se dočká
generální opravy
Na sklonku srpna zmizela z Bělé, z prostoru
bývalé historické návsi (dnes součásti soukromé zahrady), malá dřevěná zvonička.
Tyto zvoničky kázala stavět císařovna Marie
Terezie. Měly za úkol varovat před požáry.
Pak se z nich zvonilo i ke svatbám, křtům
a zvuk zvonku často vyprovázel jako umíráček i sousedy na poslední cestu. Podobná
zvonička bývala také na Škodově statku.
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Vesec
Vesecká pouť 2019
Vesecká pouť potřetí, tentokrát ve svitu
slunce. Poslední srpnovou sobotu se ve
venkovních prostorách vesecké sokolovny uskutečnil třetí ročník obnovené pouti
spojené s večerní zábavou. Na rozdíl od
loňského roku, kdy pouťový den prakticky
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Hudebně odpoledne zahájil dechový orchestr Broďanka, který byl následován kapelou
Gorale, oficiálním revivalem kapely Čechomor. Večer se potom o zábavu postarala
skupina Rouden band. Za celé odpoledne
a večer se u vesecké sokolovny vystřídaly
na tři stovky návštěvníků, což bylo pro pořadatele příjemným potvrzením toho, že
po letech obnovená pouť má pro dětské
i dospělé duše stále své kouzlo. Už teď vám
můžeme slíbit, že na naši staronovou tradici
opět navážeme. Poslední srpnovou sobotu
roku 2020 se na vás opět moc těšíme, a protože jsme rádi, že nám jako naši návštěvníci
zůstáváte věrní, tak pro vás možná ( !) postavíme i kolotoč.
Vesecké spolky

Knihovna Vesec
Novinky z knihovny
Milí návštěvníci vesecké knihovny ! Protože
léto pomalinku ztrácí dech, o slovo se hlásí
podzim a chladné prodlužující se večery na
sebe nenechají dlouho čekat, knihovna od
konce září opět prodlužuje svou půjčovní
dobu, aby vám poskytla dostatek času pořídit si zásoby vaší duševní potravy. Těšíme se
na vás opět každý čtvrtek od 16:30 do 18:00
hodin.
A teď jen rychlé a mírné pokárání. Knihovna
toto září slaví (letos pouze symbolicky) dva
roky od otevření a bohužel se najdou čtenáři, kteří si během této doby půjčili a nevrátili

knihy. Prosíme proto ty, kdo mají doma knihu déle než 3 měsíce, aniž by si ji prodloužili, aby knihy přinesli. Třeba nám už přede
dveřmi přešlapuje někdo, kdo se právě na tu
zapomenutou knížku těší.

Knižní tipy – novinky v knihovně
Zuzana Dostálová: Hodinky od Ašera
Román o generaci dnešních třicátníků sleduje osudy Heleny a Karla, kteří se řízením
náhody seznámí a zamilují. S vidinou budoucího štěstí a nezávislosti se rozhodnou
pro společné podnikání, do cesty se jim ale
staví nástrahy kladené dospělým životem
a ukazuje se, že představy a realita se často
bolestivě liší. Kniha je psaná velmi civilně, věrohodně, text
odsýpá a vy
tak v příběhu
obou mladých
lidí uvíznete,
ani nebudete
vědět jak. Asi
jako oni uvízli
ve vlastním životě. Čekají na
vás v knihovně.
Vlastimil Vondruška: Husitská epopej II.
Mezi jeden z nejoblíbenějších žánrů
v knihovně patří historické romány. Kromě
oblíbené Hany Whitton, z jejíhož pera u nás
nově seženete Sidonii Českou, jsme v našich
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regálech
vyšetřili
místo
pro skutečně
tučné sousto
z české historie.
První díl Husitské epopeje
jsme pořídili už
v loňském roce.
Kdo jej má už
za sebou, může
letos pokračovat a dozvědět se, jak to v českých zemích bylo za časů Jana Žižky. Nebojte se, další díly budou následovat.
Roald Dahl: Velikananánský krokodýl
Kromě toho, že
byl Roald Dahl
nesmírně zdatným povídkářem, do mnoha
dětských i dospělých srdcí
vepsal pohádkové postavy
tak výrazné, že
se probojovaly
až na filmová plátna. Třeba Karlík z továrny
na čokoládu nebo Matylda. Nejnovější přírůstek v naší knihovně vám přináší příběh
krokodýla, který by si moc rád pochutnal na
šťavnatých dětech. Má na to senzační plán
a pár mazaných triků. Když si ho v knihovně
vyzvednete, uvidíte, že to nebude mít tak
jednoduché, jak si myslel.

JPO Mírová pod Kozákovem
V uplynulém období se někteří členové naší
jednotky zúčastnili dvou soutěží v disciplínách TFA (Toughest Firefighter Alive – nejtvrdší hasič přežije). Na těchto soutěžích
hasiči v zásahových oděvech, těžké obuvi,
s přilbou a dýchacím přístrojem na zádech
(celá výstroj váží cca 20 kg) plní několik na
sebe navazujících úkolů, např. roztažení a zabalení hadic, 80 úderů kladivem, přenášení
břemen, transport 70 kg vážící figuríny atd.
První závod se konal 8. 6. 2019 v Lužci
u Raspenavy. Náš sbor reprezentovali Aleš
Zeman, Josef Richter a Oldřich Macháček
nejmladší a vybojovali druhé, čtvrté a jedenácté místo, což byl skvělý vstup do soutěží
tohoto typu.
Další závod se konal 5. 7. 2019 v Rychnově
u Jablonce n. N. Zde se zúčastnilo okolo padesáti závodníků, což se projevilo na kvalitě
předvedených výkonů. Zvítězil, stejně jako
v Lužci, Pavel Dvořák z SDH Nová Ves před
naším Alešem Zemanem. Skvělým výkonem
se také blýskl Josef Richter, když ve svém druhém startu na soutěži TFA obsadil 4. místo

Kamila Drahoňovská
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prackovské kapličky už od začátku roku připravovali a propagovali letošní 100. výročí
založení kaple P. Marie. Vrtkavé počasí začátku září nakonec bylo milostivé k účastníkům
9. staročeské pouti, žádné vedro, příjemně
i na sezení venku. První návštěvníci se začali
trousit už od 11. hodiny, kdy ještě panoval
v centru Prackova čilý „stavební” ruch, vozily
se stoly, lavice a židle, stavěly se regionální
stánky, stolky pro občerstvení se plnily dobrotami, napečenými v domácnostech snad
všech částí Mírové pod Kozákovem. Narážely se pípy rohozeckého piva, částečně věnovaného tradičním sponzorem prackovských
poutí Pivovarem Hrubý Rohozec.
se ztrátou 1,3 vteřiny na stupně vítězů. Neztratili se ani Oldřich Macháček (17. místo)
a Vít Bílek (26. místo). První zkušenosti sbíral
teprve patnáctiletý Ondřej Šírek, který byl
nejmladším účastníkem celé soutěže.

Taktické cvičení v DPS

jednotka hasičů a cílem bylo prověřit postupy evakuace a záchrany osob z tohoto zařízení v případě požáru. Hasiči si také vyzkoušeli
záchranu osoby pomocí nastavovacích žebříků, první pomoc při ošetřování popálenin
a další činnosti. Personál DPS si zase mohl
vyzkoušet průběh evakuace osob ještě před
příjezdem jednotek a jejich evidenci.
Děkujeme všem zúčastněným za přístup.

V pátek 16. 8. se konal cvičný poplach v Domově s pečovatelskou službou v Bělé. Cvičení se zúčastnila pouze místní dobrovolná

Velitel JPO Mírová p. K. Aleš Zeman

Prackov
Oslava 100. výročí založení kaple
na Prackově – 9. staročeská pouť –
vysvěcení zvonu František
Neděle 8. září 2019 – den, kdy Prackov opět
zazářil v plné kráse. Členové Spolku přátel
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Krátce po 12. hodině konečně bylo vše
v „ažuru”, mladé členky spolku se usmívaly
od stolků u čekárny na první zájemce o napečené domácí dobroty, babičky si posedaly na připravené lavice a židle, a místo
obvyklého cinkání malého zvonku začali
na úvod hned s hudební produkcí manželé
Lédlovi (Eva zpěv a Bohuslav klávesy) spolu
se skvělým soboteckým saxofonistou Josefem Žemličkou. Po třetí skladbě se mikrofonu ujal Miloš Haken, který přivítal všechny
přítomné a krátce seznámil s programem
a organizačními pokyny, předal slovo Aleně Radoušové, předsedkyni spolku, která
uvítala radní Libereckého kraje pro kulturu
paní Květu Vinklátovou, pod jejíž záštitou
a s finančním příspěvkem se oslava konala. Dalším milým řečníkem byl člen spolku
a bývalý senátor za Mladoboleslavsko pan
Jaromír Jermář, přítomné pozdravil se vzpomínkou na začátky spolku pan Ivo Navrátil
ze semilské pobočky st. archívu a nakonec

ještě přidal pár slov i starosta obce pan Jaroslav Votrubec.
Další část programu zahájil staroslověnskými duchovními skladbami pěvecký sbor
z Kněžmosta pod vedením Elišky Josifové. Tato všestranně nadaná sbormistryně
i zpěvačka, ale také perníkářka vlastnoručně vyrobila pro spolek krásný symbolický
dárek – velké nazdobené perníkové srdce
s letopočtem 100 let, holubičkami i kapličkou a pro účastníky pouti připravila desítky
malých perníkových zvonečků s nápisem
František, každý jinak zdobený, které šly na
dračku. K mikrofonu byl přizván i ak. sochař
Jaroslav Marek, který ve své turnovské dílně
43kilový zvon odlil i s reliéfem sv. Františka
z Assisi na straně jedné a nápisem Prackov
na opačné a Spolek přátel prackovské kapličky A. D. 2019 v hlavě zvonu. Kompletace
zvonu se závěsem a srdcem a jeho konečná
úprava byla provedena u zvonaře Michala
Votruby v jihočeských Myslkovicích, odkud
byl zvon před týdnem přivezen a umístěn
do speciální konstrukce, zapůjčené tesařskou dílnou Romana Brože z Červenice.
Spolek, jako vlastník sakrální kulturní památky, se od počátku rozhodl, že kaple bude
sloužit k setkávání v rámci ekumenického
křesťanství, proto zde vystoupili kazatel Jan
Hampacher z jabloneckého sboru Adventistů sedmého dne (církev známa hlavně
díky své charitativní organizaci Adra), dále
farář Církve československé husitské Vladimír Hraba z Vrchlabí a vlastního vysvěcení
zvonu se ujal Mgr. Radek Jurnečka, arciděkan liberecký, který v krátkém proslovu
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pohonu zvonu, můžete tak učinit na číslo
účtu veřejné sbírky: 252 242 700/0300
u ČSOB. Každý, i sebemenší příspěvek je důležitý a Spolek přátel prackovské kapličky si
ho opravdu považuje.
Alena Radoušová

požehnal zvonu i celému společenství přítomných. Za naprostého ticha jen krátce
rozhoupal závěs zvonu – poprvé se jeho
krásný zvuk linul Prackovem. Byla to opravdu slavnostní a dojemná chvíle završená
potleskem, který patřil nejen zvonu a jeho
autorovi, ale i všem členům Spolku přátel
prackovské kapličky, kteří se několik let na
tento okamžik těšili a ovšem i všem těm,
kteří se na úhradě zvonu finančně podíleli
– jejich seznam byl přečten a je součástí dokumentace průběhu oprav a úprav v kapli.
Po vysvěcení zvonu už se program ubíral
trochu veseleji – roztočil se dřevěný kolotoč pro nejmenší děti, ve střelnici se mířilo
na růže, malí střelci byli odměněni medvídky, větší děti se mohli na přilehlé loučce
vozit na koních, kteří na Prackov zamířili
z nedalekého Kokrháče, dospělí obdivovali mistrnou jízdu pana Poláka na vysokém
kole nebo je potěšily melodie flašinetu
pana Janečka, který už neodmyslitelně patří k prackovským poutím. Zlatým hřebem
bylo vystoupení Jilemnického spolku paní

Zdravotnická záchranná služba
Libereckého kraje
a dívek z Jilemnice, které v prvorepublikových kostýmech předvedly módní přehlídku s vtipným komentářem jednotlivých
částí oděvů i nezbytných doplňků (rukaviček, slunečníčků).
Úplný závěr slavnostního dne obstarala dechová hudba Slakrebi Band ze Záhoří. Poté
se už i poslední „skalní” návštěvníci rozjeli
do svých domovů, členy spolku ovšem ještě čekala povinnost naložit a odvézt stoly,
lavice, židle (ale i dopít zbytek piva), svázat
a odvézt pytle s odpadky. A za hodinku by
už nikdo nepoznal, že se během odpoledne
na Prackově vystřídalo na 300 návštěvníků
letošní 9. obnovené pouti, která se dle mínění snad všech opravdu vydařila.
Klobouk dolů před všemi, kteří přiložili ruku
k dílu, a to nejen členy spolku, ale i všemi
sympatizanty, kteří obětovali během celého
roku svůj čas na brigádách, vymýšlením aktivit pro pouť, sepisováním žádostí o dotace
atd. atd. prostě všem, kteří svůj čas věnovali
na oltář vlasti, jak se říkávalo. Kdo se nechce
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zúčastňovat, nemusí, ale zřejmě ani netuší,
jak sám sebe ochuzuje.
K výročí kapličky si spolek nechal v tiskárně
pana Zaplatílka vyrobit 500 pohledů zrestaurované kapličky s nápisem 100 let, prodávaly se za 10 Kč s výtěžkem, který bude
soustředěn na účtu veřejné sbírky spolku
k využití pro jeho další aktivity. (Zbylé pohledy je možno ještě zakoupit v turnovské
Knize Českého ráje).
Zdálo by se, že vysvěcením zvonu už má
spolek splněno, ale kdepak – zbývá ještě
jeho zavěšení do nové zvonové stolice ve
věži a opatření elektrickým pohonem, aby
jeho zvuk patřil k pravidelnému dennímu
koloritu této podkozákovské osady.
Momentálně spolek zcela vyčerpal své finance (také díky zatrubnění příkopu před kaplí,
kterým vznikla plocha s možností inteligentního parkování, o pouti už se výborně využila pro vozidla účinkujících). Pokud by kdokoliv chtěl přispět na pořízení elektrického

Řidiči ZZS LK prošli náročným
cvičením
Řidič, ten tvrdej chleba má… A řidič Zdravotnické záchranné služby obzvlášť. Krom
toho, že musí splňovat vše, o čem ve známé
písničce zpívá Ladislav Vodička, musí umět
řadu dalších věcí. V neposlední řadě musí
být profesní oporou zdravotníkům, musí
umět jet opravdu plynule za každých okolností, musí vědět, co dělat, když mu v sanitě
kolabuje pacient nebo když se dítě dere na
svět před příjezdem do porodnice. Nesmí se
bát obtížného terénu a v žádné situaci zkrátka neztratit hlavu.
Na řidiče Zdravotnické záchranné služby
jsou zkrátka kladeny velmi vysoké profesní
požadavky. Proto je nutné, aby své znalosti
a dovednosti pravidelně obnovovali a cvičili.
Letos poprvé si záchranka cvičení uspořádala sama ve vlastní režii – školícím centrem,
vybudovaným přímo v terénu v bývalém
vojenském areálu v Ralsku, prošlo během
čtyřdenního cvičení až na výjimky všech
150 řidičů.
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Na čtyřech stanovištích trénovali své znalosti v různých oborech – seznamovali se s novinkami v dopravních předpisech, které se
týkají vozů s právem přednostní jízdy. Učili
se manipulaci s vozidlem krizové připravenosti, vyzkoušeli si například postavit stan,
který záchranná služba využívá v krizových
situacích. Měli možnost vyzkoušet si výměnu pneumatiky či jiné opravy drobných defektů přímo v terénu. A v neposlední řadě na
každého řidiče čekala i jízda zručnosti v obtížných podmínkách. Ta sloužila i k tomu,
aby se všichni seznámili s technickými možnostmi nových vozů, které si například umějí sami ovládat zapojení kol při náklonech
v terénu a podobně.
„Ke školení řidičů využíváme různé možnosti,
spolupracujeme s Armádou ČR, jezdíme na
polygon… Vlastními silami jsme cvičení organizovali poprvé a ukázalo se, že to byl krok
správným směrem. Vycházíme z praxe a zaměřujeme se opravdu na to, co může potkat
nás v Libereckém kraji. Školíme sami sebe,
což je samozřejmě i silný tmelící moment,”
zhodnotil ukončené cvičení ředitel ZZS LK

Služby Czech point, ověřování
– Obecní úřad poskytuje
následující služby:
• ověřování pravosti podpisu, shodu opisu
nebo kopie s listinou;
Luděk Kramář. Dodal, že cvičení pořádané ve
vlastní režii je pro záchranku i ekonomicky
výhodnější než využití pronajatých prostor
a lektorů. „Budeme se snažit je jednou za čas
zopakovat. V kombinaci s komerčně dostupnými možnostmi je to pro záchranáře ideální
tréninková varianta,” řekl Kramář.

• výdej pytlů na tříděný a komunální odpad;

Své řidičské dovednosti si v areálu v Ralsku
vyzkoušeli i představitelé Libereckého kraje,
který na cvičení finančně přispěl. Pod dohledem instruktorů si své řidičské schopnosti
postupně otestovali jak hejtman Libereckého kraje Martin Půta, tak i jeho statutární
náměstkyně Jitka Volfová a náměstek pro
oblast zdravotnictví Přemysl Sobotka, jenž
také měl nad cvičením záštitu.

• evidenci obyvatel;
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Michael Georgiev – ZZS LK

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

• 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).

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.
Pytle s tříděným odpadem odkládejte na
stanoviště pouze v neděli – v pondělí je
svozový den.
Děkujeme všem občanům, kteří třídí odpad, a pomáhají tím snižovat náklady
obce na svoz odpadu.
Žádáme občany, aby na stanovištích s tříděným odpadem neodkládali směsný komunální odpad. Pro směsný odpad jsou určeny
popelnice, popř. pytle a pro nadměrný odpad jsou objednávány velké kontejnery dle
potřeby.
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Žádáme majitele psů, aby
z důvodu bezpečnosti nenechávali
své psy volně pobíhat po vsi.

FLORBAL KOBEROVY
Nejoblíbenější sportovní studio v Mírové pod Kozákovem.
Sekerkovy Loučky u fotbalového stadionu

Baví Tě týmový sport? Rád/a sportuješ a bavíš se?

Efektivní hubnutí, vyrýsované svaly a skvělá kondice.
Nově individuální lekce pro ty, kteří neradi cvičí v kolektivu nebo
potřebují zvláštní přístup – nebojte se a neváhejte nám zavolat.
rozvrh od 1. 1. 2018
8 hod

9 hod

IL

IL

IL

IL

16 hod

17,30 hod

19 hod

IL

Tomáš

Milada

Dáša

Verča

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek

IL

Pátek
Sobota

IL
IL

Milada

Dáša

Dáša

Dáša

POJĎ HRÁT A STAŇ SE SOUČÁSTÍ TÝMU FLORBAL KOBEROVY!
Přijít můžeš kdykoliv!
více informací zjistíš na stránkách: http://www.florbalkoberovy.cz/

IL
IL

Na lekci je třeba se objednat po tel.: 725 385 935 (Zrušení objednané lekce 4 hod předem. )
Lekce trvá 60 min.
IL – individuální lekce jsou soukromé lekce upravené dle možností a potřeb klienta.

TRÉNINKYJSOU ROZDĚLENÉ PODLE ROČNÍKU NAROZENÍ:
PŘÍPRAVKA A MINIPŘÍPRAVKA
Ročník narození: 2011 – 2014
Pondělí: 17.30 – 19.00 hodin
Sokolovna Železný Brod

MLADŠÍ ŽÁCI
Ročník narození: 2007 – 2008
Úterý: 17.30 – 19.00 hodin
Sokolovna Železný Brod
Čtvrtek: 17.30 – 19.00 hodin
Sokolovna Železný Brod

ELÉVOVÉ
Ročník narození: 2009 – 2010
Pondělí: 17.30 – 19.00 hodin
Sokolovna Železný Brod

Ceník lekcí platný od 1. 1. 2018:
Standartní lekce: 80 Kč
Permanentka na 10 lekcí: 700 Kč
Individuální lekce: 300 Kč
Skupinová individuální lekce 600 Kč

STARŠÍ ŽÁCI
Ročník narození: 2005 – 2006
Úterý: 17.30 – 19.00 hodin
Sokolovna Železný Brod

Čtvrtek: 17.30 – 19.00 hodin
ZŠ Pelechovská Železný Brod

Čtvrtek: 17.30 – 19.00 hodin
Sokolovna Železný Brod
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Periodický tisk územního samosprávného celku
vydává
Obec Mírová pod Kozákovem
Chutnovka 36, 511 01 Turnov, IČO: 00275913
www.mirova.cz, e-mail: obec@mirova.cz
Tel.: 481 321 677, 481 321 681
evidováno Ministerstvem kultury ČR pod ev. č. MK ČR E 20577
Zpravodaj vychází 4 x za rok
Uzávěrka vydání 3/2019 byla 10. 9. 2019
Tisk: Tiskárna a Knihárna Zaplatílek, Vesec 66
Distribuce: Česká pošta, s. p.
výtisk je dodáván do každé domácnosti v obci Mírová pod Kozákovem

