číslo 1/2016

ZPRAVODAJ
obce Mírová pod Kozákovem

čtvrtletník

číslo 1/2016

Životní jubilea
90 let oslavili

Danuše Krejčová, nar. 16. 12. 1925, Chutnovka
Zdeněk Čihák, nar. 24. 12. 1925, Bělá

85 let oslavily
Vlastimila Kohlmistrová, nar. 6. 1. 1931, Hrachovice
Jiřina Dudychová, nar. 15. 2. 1931, Stebno

80 let oslavili
Marie Rychterová, nar. 16. 12. 1935, Dubecko
Bedřich Cvrček, nar. 29. 12. 1935, Vesec
Josef Charouzek, nar. 21. 2. 1936, Loktuše
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.

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

ZPRAVODAJ
Slovo starosty

obce Mírová pod Kozákovem

Vážení spoluobčané,
vítám Vás na stránkách prvního letošního zpravodaje, v kterém každé tři měsíce přinášíme informace o aktuálním dění v obci a ani tentokrát tomu nebude jinak.
Díky tomu, že letošní zima byla vcelku přívětivá, měli jsme možnost toho i během
zimního ročního období hodně udělat. Koncem loňského roku jsme dokončili úpravu návsi v Bělé, kterou ještě letos vylepšíme terénními úpravami. Především kvůli
dětem a ostatním chodcům pevně doufám, že se zvýšila bezpečnost, kvůli níž jsme
celou akci realizovali. Díky dobrému počasí jsme také mohli velmi brzy v tomto
roce zahájit plánovanou úpravu návsi ve Vesci, kde jsme se zaměřili na rekonstrukci
chodníků, autobusové zastávky a veřejného osvětlení. Ke zvýšení bezpečnosti budou ještě dále instalovány dva informativní radary k měření rychlosti. Pokud vše půjde podle plánu, koncem dubna by měly být všechny tyto práce dokončeny. V další
fázi bude opravena i Kampelička na návsi, jejíž střecha je v havarijním stavu. Při její
opravě zároveň zateplíme celou budovu, abychom zlepšili podmínky pro obyvatele
obecních bytů, které se právě v Kampeličce nachází. V současné době připravujeme
projekt na úpravu další návsi, tentokrát na Chutnovce. Pokud se nám povede zajistit
projekt, stavební povolení a dotaci, s akcí bychom mohli začít již v podzimních měsících letošního roku.
Na závěr bych ještě velmi rád poděkoval všem, kteří věnují svůj čas tomu, aby do
našeho zpravodaje psali článek o různých sportovních, kulturních nebo společenských akcích, které se v naší obci konali nebo budou konat, a tím nás všechny informují o tom, co se kolem nás děje.
Přeji Vám krásné jaro, veselé Velikonoce a dětem bohatou pomlázku.

Jaroslav Votrubec
starosta obce Mírová pod Kozákovem

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 10. 11. 2015 na OÚ Mírová
pod Kozákovem
Zastupitelstvo obce Mírová
pod Kozákovem po projednání
souhlasí:
1. Se smlouvou č. 15237964 o poskytnutí
podpory ze Státního fondu životního
prostředí ČR v rámci Operačního programu životního prostředí.
2. S poskytnutím finančního příspěvku pro
děti z MŠ na Chutnovce, které se zúčastní
plaveckého výcviku a s uhrazením dopravy.
3. S přijetím daru pozemku p. č. 320/2 o výměře 13 m2 v k. ú. Loktuše a podpisem
darovací smlouvy.
4. S přístavbou haly na p. č. 308, 41/1 a 309
v k. ú. Bělá u Turnova dle dodané dokumentace. Souhlasné stanovisko nenahrazuje stavební povolení.
5. S instalací kamerového systému u skladu
OÚ Mírová pod Kozákovem a u DPS v Bělé.
6. S instalací informačního radaru na Chutnovce ve směru od Turnova.
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7. S podpisem Příkazní smlouvy na realizaci aukce na svoz komunálního odpadu
s firmou PPE. CZ s. r. o., sídlem Nádražní
3113/128, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, DIČ: CZ 25863568.

Zastupitelstvo obce Mírová
pod Kozákovem po projednání
schválilo:

rová pod Kozákovem, aby vypracoval
projekt na připojení cca 15 domácností
a prodloužení vodovodního řádu.

Zastupitelstvo obce Mírová pod
Kozákovem bere na vědomí:
1. Zápis z dílčího přezkoumání obce Mírová
pod Kozákovem za rok 2015. Přezkoumané období 1. 1. 2015 – 30. 9. 2015.

1. Rozpočtový výhled obce Mírová pod Kozákovem na období let 2016 – 2020.
2. Výběrové řízení na dodavatele na akci
"Obnova chodníku, veřejné osvětlení
Vesec, obnova zastávky Smrčí" a souhlasí s podpisem smlouvy s firmou MIZERA
stavby a. s., Lomnice nad Popelkou.
3. Rozpočet obce Mírová pod Kozákovem
na rok 2016 jako přebytkový.
4. Rozpočet Svazku obcí Mírová pod Kozákovem na rok 2016 jako vyrovnaný.
5. Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2015
o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních
odpadů v obci Mírová pod Kozákovem.

Zastupitelstvo obce Mírová pod
Kozákovem projednalo:

2. V rámci přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny nedostatky uvedené v ustanovení § 10 odst. 3 písmena b) a c) zákona
420/2004 Sb.
3. Zápis z dílčího přezkoumání Svazku
obcí Mírová pod Kozákovem za rok
2015. Přezkoumané období 1. 1. 2015 –
30. 9. 2015. V rámci přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny nedostatky uvedené v ustanovení § 10 odst. b) a c) zákona
420/2004 Sb.
4. Informaci o nedostatku vody pro dům
čp. 3 a čp. 5 Stebno, čp. 66 Sekerkovy
Loučky a čp. 13 Chloumek a žádost o pomoc. Zastupitelstvo obce Mírová pod Kozákovem souhlasí s tím, aby obec Mírová
pod Kozákovem a Svazek obcí Mírová
pod Kozákovem pomohly v řešení této
záležitosti.
Hlasování: pro: 13 členů, proti: 0

1. Žádost o zřízení vodovodních přípojek
v části obce Mírová pod Kozákovem –
Rohliny a doporučuje Svazku obcí Mí-
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Výpis z veřejného zasedání
Zastupitelstva obce Mírová
pod Kozákovem konaného
dne 15. 12. 2015 na OÚ Mírová
pod Kozákovem
Zastupitelstvo obce Mírová pod
Kozákovem po projednání souhlasí:
1. S podáním žádosti o dotaci na opravu
komunikací.
2. S podáním žádosti o dotaci na opravy
a výstavbu chodníků.
3. Se smlouvou o spolupráci při zajišťování
dopravní obslužnosti Libereckého kraje
pro rok 2016.

Zastupitelstvo obce Mírová pod
Kozákovem projednalo:
1. Žádost o posouzení bezpečnosti dětí
MŠ při chůzi po komunikaci uprostřed
Chutnovky. Zastupitelstvo obce Mírová
pod Kozákovem doporučuje prověřit
možnosti snížení rychlosti projíždějících
vozidel např. zpomalovací retardér nebo
dopravní značku omezujících rychlost
s následným měřením policií.

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 a 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 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).
V současné době je již možné poplatky za
odpady a psy platit.

Vodné – Svazek obcí Mírová
pod Kozákovem

Sběr nebezpečných složek
komunálního odpadu
v neděli 5. června 2016
Vážení občané,
obecní úřad ve spolupráci se Severočeskými
komunálními službami s.r.o. pořádají sběr
nebezpečných složek komunálního odpadu.
Sběr bude prováděn ambulantním způsobem, tj. pojízdnou sběrnou, která bude přistavena podle časového rozpisu na předem
označeném stanovišti (info. leták). Odpady
budou přebírány kvalifikovanými pracovníky Severočeských komunálních služeb s.r.o.

• kompletní televizory, PC, monitory, tiskárny, ledničky, drobné elektrozařízení,
zářivky;
• všechny druhy akumulátorů včetně elektrolytu, baterií a článků;
• upotřebené motorové oleje (v uzavřených nádobách do 30 l);
• olejové filtry a další zaolejovaný materiál.
Nebudou přijímány následující druhy odpadů:
• odpad stavebního charakteru,
• eternit, azbest, asfalt,
• stavební omítky, lepidla, směsi atd.

Přijímány budou následující druhy odpadů:

Způsob přebírání odpadů:

• léky všeho druhu včetně mastí;
• domácí kapalné i tuhé chemikálie (ředidla, kyseliny, louhy, vývojky a ustalovače, chemické přípravky na ochranu
rostlin, hubení plevelů a škůdců atd.);
Vše řádně označené!!!
• zbytky starých barev, obaly od barev;

1. Odpady budou předávány občany na
označeném stanovišti osobně pracovníkům zajišťujícím sběr. Je zakázáno odkládat
odpady před příjezdem mobilní sběrny!
2. Občané předloží před předáním odpadu
občanský průkaz, podle kterého bude
zjištěna adresa.

Vodné za II. pol. 2015 mělo být uhrazeno do
konce února 2016.

část obce

příjezd

odjezd

Záholice

8:00

8:10

u Píchů – č. p. 51 (na křižovatce)

Žádáme každého, kdo doposud vodné nezaplatil, aby tak neprodleně učinil (nejpozději však do 31. 3. 2016). Poté budeme nuceni přistoupit k odpojení odběrného místa.

Bělá

8:15

8:25

restaurace U Medvěda

U Rybníka

8:30

8:40

křižovatka

Sekerkovy Loučky

8:45

8:55

u obchodu

Chutnovka

9:00

9:10

na Vršku (autobusová zastávka)

Vodné můžete uhradit na obecním úřadě
nebo na účet č. 154749436/0300 (na VS
se můžete informovat na tel.: 481 321 681
nebo na e-mailu: obec@mirova.cz).

Chutnovka - Dola

9:15

9:25

naproti OÚ

Loktuše

9:30

9:35

u hostince na Špici

Vesec

9:40

9:45

u prodejny

Smrčí

9:50

9:55

u autobusové zastávky
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stanoviště

3. Nebude přijat odpad, který bude umístěn na stanoviště před příjezdem mobilní sběrny nebo po jejím odjezdu.
4. Sběr bude probíhat pod dohledem zástupce obecního úřadu.
Další informace poskytne obecní úřad nebo
přímo pracovníci Severočeských komunálních
služeb s.r.o. na telefonním čísle 483 312 403.

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.
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.

Hasičská zbrojnice Bělá
Žádáme občany, aby neparkovali
svá auta před hasičskou
zbrojnicí v Bělé.

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.

Knihovna DPS Bělá
Otevírací doba – každé sudé úterý od 15.00
do 17.00 hodin. Bližší informace lze získat na
tel.: 606 430 539.

Kontroly technického stavu
a provozu kotlů v roce 2016

Volné byty

Provozovatel spalovacího stacionárního
zdroje na pevná paliva o tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží
jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu
ústředního vytápění, je povinen zajistit
jednou za dva roky provedení kontroly
technického stavu a provozu zdroje odborně způsobilou osobou, přičemž první
kontrola musí být provedena nejpozději do 31. prosince 2016 (podle § 17 odst.
1 písm. h) a § 41 odst. 15 zákona č. 201/2012
Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších
předpisů).

Od 1. 3. 2016 jsou v Domě s pečovatelskou
službou v Bělé volné 2 byty. Jedná se o 1 garsonku (32 m2) a o 1 dvoupokojový byt (43 m2)
ve 2. poschodí. Byty mají pokoj s kuchyňskou
linkou, předsíň, koupelnu s WC a komoru.
Dvoupokojový byt má navíc ložnici. Každý
byt má svůj elektroměr, měřič spotřeby tepla
a vodoměry na teplou a studenou vodu.

V praxi to tedy znamená, že do konce roku
2016 si budou muset například domácnosti nechat zkontrolovat technický stav kotle,
s nímž vytápějí svůj rodinný dům. Napřesrok
totiž po nich mohou obecní úředníci chtít
doklad, zda je kotel v pořádku. Pokud ho
majitel nepředloží, může mu hrozit pokuta
20 000 Kč.

Případní zájemci se mohou informovat
buď na OÚ Mírová pod Kozákovem (tel.:
481 321 677) nebo přímo v kanceláři DPS
u paní Macháčkové (tel.: 481 363 071).

Upozorňujeme, že kontrolu technického
stavu a provozu spalovacího stacionárního
zdroje provádí výhradně odborně způsobilá osoba proškolená výrobcem tohoto

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.

DPS
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zdroje, která má od něj udělené oprávnění
k jeho instalaci, provozu a údržbě, přičemž
proškolování těchto odborně způsobilých
osob provádí pod dohledem Hospodářské komory ČR a odbornou záštitou
autorizovaného společenstva Asociace
podniků topenářské techniky, která je začleněnou součástí Hospodářské komory ČR.
Fyzickým i právnickým osobám proto doporučujeme pro zajištění technické kontroly
technického stavu a provozu kotle využít
níže uvedený seznam odborně způsobilých osob. Ten je průběžně doplňován
o nově proškolované osoby výrobci kotlů.
Každý provozovatel kotlů se může informovat o příslušném odborníkovi na odkaze: http://www.aptt.cz/opravneni-ozo.php

Výroční zpráva o stavu
veřejného pořádku v katastru
obce za rok 2015
Trestné činy:
Během roku 2015 bylo v katastru obce evidováno celkem 12 trestných činů. V roce
2014 byl celkový evidovaný počet spáchaných trestných činů 20. Došlo tak k opětovnému poklesu evidovaných spáchaných
trestných činů oproti roku předchozímu.
1. trestné činy proti majetku (7 trestných
činů) Jednalo se o krádeže věcí z objektů, odcizení přívěsného vozíku za mo-
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torové vozidlo, odcizení vibrační desky
a pokus odcizení motorového vozidla
Škoda Octavia.
2. ostatní trestné činy (5 trestných činů)
Ve dvou případech byl evidován trestný
čin Zanedbání povinné výživy a dále byli
ve třech případech řešeni řidiči motorových vozidel pod vlivem alkoholu a při
řízení s platným zákazem řízení.

Přestupky:
V roce 2015 bylo evidováno celkem 38
přestupků (počet je uveden bez přestupků
řešených v blokovém řízení). V roce 2014
bylo evidováno celkem 41 přestupků. Počet
těchto přestupků se pohybuje na přibližně
stejné úrovni. Řešeny byly následující přestupky:
1. přestupky proti majetku (17 přestupků) Evidovány byly různé krádeže
(pohonných hmot, dřeva, akumulátorů
apod.), zatajení nálezů věcí (jízdního
kola, mobilních telefonů) a dále poškozování a neoprávněné užívání majetku.
2. přestupky proti občanskému soužití
(15 přestupků) Jedná se o fyzická napadení, neshody, různé schválnosti apod.
3. přestupky na úseku zákona o provozu
na pozemních komunikacích a další
přestupky v dopravě (4 přestupky)
Jednalo se zejména o řidiče pod vlivem
návykových látek a další porušení zákona
o provozu na pozemních komunikacích.

4. ostatní přestupky (2 přestupky) V poslední době byl zaznamenán zvýšený nápad trestné činnosti v částích obce Vesec
a Smrčí, kde dochází k opakovaným vloupáním a krádežím. Dále byl zaznamenán
zvýšený počet vloupání do rekreačních
objektů poblíž těchto lokalit. Proto bychom chtěli upozornit na obezřetnost.
V případě, že by občané zaznamenali důležité poznatky, mohou je předat
přímo na obvodní oddělení Policie ČR
k prověření. Celkově dochází zejména ke
krádežím pohonných hmot, barevných
kovů, motorových vozidel a vloupání do
objektů.
Jako v předchozích letech chceme taktéž
upozornit například na různé podvodníky
vydávající se za známé rodinných příslušníků, případně falešné pracovníky společností. Problémem jsou taktéž osoby, které
nabízejí nevýhodné zboží či služby.
Stále přibývají podvody spáchané skrze síť
internet. Pachatelé zde mohou poměrně
jednoduše vystupovat anonymně, čehož
hojně využívají. Podvody se dějí zejména
přes inzertní portály, kde pachatelé nabízejí inzeráty. Většina pachatelů žádá platbu
předem, kdy jako důvod uvádějí špatné zkušenosti se zasláním zboží na dobírku. Nechávají si zasílat peníze na anonymní čísla
účtů (například BLESK PENĚŽENKA, GOPAY
apod.). Doporučujeme tedy zvážit možná
rizika při takových obchodech. Dalším problémem je také zneužití osobních přihlašovacích údajů k e-mailovým či jiným účtům
(např. u mobilních operátorů, na sociálních
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sítích – facebook apod.), kdy pachatelé následně tyto účty zneužívají k páchání trestné činnosti. Proto nikdy nevyplňujte své přihlašovací údaje na neověřených stránkách.
Kontakty na oddělení PČR v Turnově jsou
následující:
Tel.: 974 475 721 nebo 481 322 333
Mobil: 725 063 580
E-mail: sm.oo.turnov@pcr.cz

MŠ Chutnovka
Mateřská škola Mírová pod Kozákovem,
okres Semily

Co má zima na práci ? Dělat si z nás
legraci…
Letošní zima je tak trochu podivná a svými
rychlými změnami teplot a střídáním počasí, nám v naší zeměpisné šířce mnoho
zimních radovánek neumožnila. Děti si se
sněhem pohrály přibližně jen dva týdny.
I přesto stihly udělat spoustu sněhových
koulí, řadu sněhuláků, za školkou trochu
bobovat a hlavně většina dětí musela do
sněhu nutně spadnout a vyválet se v něm.
Je to škoda, děti by se častějším pohybem
na sněhu otužily a zlepšily by svou fyzickou
kondici. O potřebě sněhu a vláhy na polích,
o našem přání, aby mráz spálil všechny bacily ani nemluvě… Je to zkrátka tak, zima
bude mít svou vládu ještě asi měsíc ve svých
rukou a dost možná, že nám přece jen ukáže svou pravou tvář a zasněží – hlavně, aby

nenatropila víc škody než užitku. My jsme se
s dětmi přenesli alespoň v obrázcích a příbězích do polárních oblastí, abychom se
dozvěděli něco o životě eskymáků a zvířat
v krajích sněhu a ledu. Iglú zvládly děti postavit z molitanových kostek a tučňáky vyrobily z papíru.
Po příjemných dnech vánočních svátků
jsme si s dětmi v mateřské škole povídali
o lidském těle a o tom, jak můžeme pečovat o své zdraví. Je zajímavé, že toto téma
všechny děti bez rozdílu věku velmi zajímá
a zpětně si hoši i děvčata pamatují hodně
informací. Také povídání o zvířátkách v zimě
se těší u dětí veliké oblibě. Když potom
můžou samy přispět nějakou dobrotou do
krmelce nebo si zkusí vytvořit krmítko, to je
teprve ten správný zážitek.
Pomalu ke konci se nám blíží lekce plavání
s nejstaršími dětmi. Všechny děti udělaly
velké pokroky a ty, co se bály, překonaly a překonávají samy sebe a moc se snaží
provádět všechna cvičení, která po nich instruktoři požadují. Samozřejmě, že by bylo
dobré pokračovat i nadále a někteří navštěvují bazén běžně s rodiči. Minimálně cvičit
se dá i doma, třeba potápět se ve vaně nebo
sprchovat hlavu a obličej a je třeba říci, že
i to by bojácnějším dětem pomohlo při překonávání strachu z vody.
Zimní čas, kdy je venku stále více tmy než
světla, je jak dělaný pro pohádky – toto téma
patří k dětskému věku odpradávna. Letos zavítaly přímo do mateřské školy ve větší míře
některé divadelní skupiny – Divadlo Matýsek,
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Zápis do MŠ na Chutnovce
se uskuteční dne 10. května
od 10:00 – 16:00 hod.

ZŠ Bělá
Zápis do 1. třídy základní školy
Agentura Pernštejni. Musím zde zmínit především Divadlo Matýsek, jehož herci svými
výkony přímo okouzlili děti i nás dospělé, ať
už to byl dojemný vánoční program nebo
únorový pořad "Datlování". Už nyní se těšíme
na jejich další návštěvu v březnu s povídáním
o čápech – "Copak čápy asi trápí… ? " a na
květnovou "Malířskou pohádku". Z kulturních
zážitků nás v zimním období čeká ještě se
všemi dětmi divadlo v Turnově, a to v únoru
s pohádkou "O mlsné princezně" a v březnu
"Tři prasátka". Kromě toho si mohly děti v jednotlivých odděleních také některé pohádkové příběhy nebo scénky zahrát s kamarády,
s maňásky nebo s loutkami, které si samy
zhotovily. Tyto činnosti je velmi těší a máme
radost, když se snaží napodobovat různé postavy pohybem i řečí. Některým dětem právě tyto dramatické hry pomáhají se uvolnit
a projevit slovně nebo pohybově.
Od pohádek je jen krůček ke knihám. O tom,
že děti mají rády knihy, jsme se přesvědčily v hrách na knihovnu. Děti pomáhaly
knihovnu nejprve postavit z kostek, samy

vybíraly různé knihy a rovnaly je do improvizovaných poliček a samozřejmě každý
chtěl dostat roli knihovníka s razítkem. Nejvíce bylo však těch, kteří si knihy půjčovali
a prohlíželi – chlapci a děvčátka nad knížkami živě diskutovali, navzájem si ukazovali
obrázky, a tak doufáme, že je nadále budou
knihy zajímat a provázet životem.
Po jarních prázdninách budeme s dětmi
chystat karneval, to je vždy velká přehlídka
masek a tanečních kreací !
Pak už budeme vyhlížet první poslíčky jara,
i když letos už jsou některé známky tohoto
ročního období v přírodě patrné a kosové
po ránu koncertují na plné zobáčky. Zima
však ještě neskončila, a tak naši milí broučci a ostatní drobotino, máte čas, pobuďte si
v teplíčku, jezte hodně vitaminy a nebojte
se, dočkáte se vy i my a jarního slunce i radovánek si jistě užijeme do sytosti.
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Mgr. Jana Dědečková
MŠ Mírová pod Kozákovem

Slavnostní zápis do 1. třídy naší školy se letos konal v pátek 15. ledna 2016.
Spolu s rodiči k němu přišlo 17 dětí. Rodiče
4 dětí zažádali pro své dítě o odklad školní
docházky o jeden rok. U zápisu se děti setkaly se svou budoucí třídní učitelkou Mgr.
Barborou Bulířovou, která se do naší školy
vrátí v září po mateřské dovolené. Všech
13 dětí, které jsme přijaly, bylo velice šikovných. Budoucí žáčci s učiteli školy u zápisu
velmi pěkně a bez ostychu komunikovali
a předvedli, že již nyní jsou dobře připraveni
na vstup do školy. Za to si zaslouží pochvalu
paní učitelky mateřské školky i rodiče dětí.

Po příjezdu nás zdejší personál zavedl do
prostorných šaten, kde jsme se mohli nejen
převléci a obout do bruslí, ale také jsme tu
i svačili a trochu mezi bruslením odpočívali.
Na prostorném kluzišti jsme se rozdělili do
dvou skupin. Začátečníci trénovali formou
her "bruslařskou abecedu" a ti, kteří již mají
bruslařské začátky za sebou, se během čtyř
vyučovacích hodin zase o kousek posunuli
a jejich jízda na bruslích je opět o něco jistější. Z kluziště naši žáci odcházeli unavení,
ale spokojení, o čemž svědčily úsměvy na
dětských tvářích.
Dny se pomalu, ale jistě prodlužují a sluníčko začíná hřát. Těšíme se tedy na jaro
a s ním spojené další školní aktivity. Čekají
nás školní soutěže – recitační, pěvecká, matematická, školní projekty, exkurze, výlety
a také oslavy 130. výročí otevření Základní
školy v Bělé.
Oslava pro veřejnost se bude konat v sobotu 21. května 2016. Tímto Vás na ni srdečně
zveme.
Mgr. Edita Vondrová

Zimní sportovní dny
Po dva čtvrtky, 22. ledna a 18. února 2016,
jsme uspořádali pro naše žáky zimní sportovní dny. Vzhledem k tomu, že v posledních
letech je sněhu čím dál méně, stávají se tradicí sportovní dny na bruslích. Letos se výuka
bruslení konala na novém kluzišti v Turnově.
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Prvňáčci byli pasováni do řádu
čtenářů
Žáci první třídy Základní školy z Mírové pod
Kozákovem – Bělé byli 15. února 2016 slavnostně pasováni do řádu rytířů čtenářů.
Pasování proběhlo v rámci projektu Už jsem
čtenář – Knížka pro prvňáčka. Hlavním úkolem této oblíbené akce je přivést děti ke čtení již v raném věku. Projekt bude zakončen
v červnu 2016 "Slavností abecedy a čtení",
kdy každý zúčastněný žáček obdrží svoji
Knížku pro prvňáčka.
V pondělí časně ráno se celá první třída
z Bělé vypravila do Městské knihovny Antonína Marka v Turnově, kde je již netrpělivě očekávali organizátoři akce. Po usazení
v příjemném prostředí knihovny následoval
příchod krále Jana, královny Elišky a rytířky
Evy za zvuku slavnostní fanfáry. Všichni byli
oděni v nádherných pohádkových róbách.
Nejprve rytířka Eva žáčky důkladně vyzkou-

šela ze znalostí písmen a pohádkových postav. Následoval společný slib rytířů řádu
čtenářů o přátelském chování ke knihám
a úctě k nim. Poté děti po jednom poklekly
před krále Jana, který je skutečným mečem
pasoval na rytíře řádu čtenářů.
Žáčci byli celou slavností uneseni. Jedna
z dívek celý akt okomentovala: "Úplně se mi
třesou nohy. Je to jako opravdové a úplně
strašidelné. " Děti obdržely jako památku
na tento významný den Pasovací glejt, Řád
rytíře čtenáře, záložku s desaterem péče
o knihy, leporelo Putování se skřítkem Knihovníčkem, nástěnný kalendář a přihlášku
do knihovny.
Po odchodu krále a královny bylo ještě pro
děti připraveno čtení popletených pohádek
a pásmo hudebních hádanek – vybraných
písní z pohádek. Jako poděkování zazpívali
a zatancovali malí žáčci rytířce Evě písničku
"Když jde malý bobr spát" a vydali se pěšky
nazpět do školy.

Čtenář na jevišti
Už jste někdy viděli pravé divadelní představení scénického čtení ? Pokud jste navštívili
předvánoční vystoupení naší školy, měli jste
možnost. S kroužkem Hrátky s divadlem
jsme se v tomto roce zúčastnili mezinárodně obsazené soutěže projektu "Rosteme
s knihou". V soutěži nazvané "Čtenář na jevišti" jsme měli za úkol společně vybrat knihu,
kterou jsme upravili na scénář a ten secvičili
do čteného představení.

strana 14

Děti pracovaly s plným nasazením a nadšením. V konkurenci 109 souborů se nakonec
mezi 5 finalistů nedostaly. Ovšem od poroty
dostaly pochvalu za skvělou práci ve skupině i povedenou přípravu knihy Zdeňka
Svěráka "Tatínku, ta se ti povedla". Pochvala
nás těší zvlášť proto, že jsme dostáli hlavnímu cíli – podpořit děti ve čtení a v lásce ke
knížkám.

volání: "To už je konec ???! ", když jsme karnevalové veselí velkou hostinou ukončili. Už
nyní se těšíme na karneval v příštím roce.

Dis. Marcela Jandová
vedoucí zájmového kroužku "Hrátky
s divadlem"

Hráči starší přípravky v Mírové nezahálí ani
v zimě. Dvakrát týdně probíhají tréninky
venku na umělé trávě ve sportovním areálu
ve Vesci. Za zmínku také stojí to, že se náš
tým pod vedením trenéra Michala Kováře
zúčastnil halového turnaje v Jilemnici, který
se konal 27. 2. 2016. Utkání bylo obsazeno
šesti týmy: SK Studenec, SK Jilemnice, FK Rovensko pod Troskami, SK Mírová, FK Roztoky
a Lánov – Hostinné. Během turnaje hrál každý tým s každým vždy po 15 min. Turnaj byl
velice náročný. Naši hráči si během hry vedli
velice dobře a pro nás jako diváky to byly
obrovské nervy. Při vyhlašování výsledků za
nejlepšího hráče ze všech týmů byl vybrán

Karneval
Bez karnevalu si u nás v Bělé nedokážeme
konec zimy představit. I letos jsme připravili
převleky a pravou karnevalovou výzdobu
i dobroty. V pátek 19. února odpoledne se
pak sešli vodníci, čarodějnice, piráti i zvířátka, aby tančili, soutěžili a prostě si užili pěkné odpoledne. Karneval se vydařil, o čemž
nás přesvědčily rozzářené oči dětí i jejich

Dis. Marcela Jandová

SK MÍROVÁ – starší přípravka

strana 15

Vojtěch Kůtek z SK Mírová. Z celkového vyhlášení výsledků týmů naše starší přípravka
obhájila krásné třetí místo. Každý si odvezl
domů medaili a dobrý pocit z odvedeného
výkonu. Ještě jednou jim moc blahopřejeme
a přejeme hodně úspěchů v jarní sezóně.
Jen tak dále. A závěrem samozřejmě velký
dík patří také trenérovi Michalovi Kovářovi,
který svůj volný čas věnuje našim dětem.
Za rodiče hráčů Marcela Šírková

Maškarní karneval ve Vesci

17. 4. 2016. Ve zbrusu nové pohádce "Čertovské kvítí" z pera paní kastelánky H. T.
Hlubučkové se představí soubor historické hudby Trifikus z Liberce.

V sobotu 20. 2. 2016 se v sokolovně ve Vesci jako každoročně konal maškarní karneval pro děti i pro dospělé. Přestože dětský
karneval proběhl netradičně již v sobotu
odpoledne místo obvyklé neděle, na účasti
malých princezen, pirátů či kouzelníků se to
neodrazilo ani v nejmenším. Sokolovna znovu vypadala jako veselý včelí úl. Malí účastníci se za zvuků hudby zprostředkované oblíbeným DJ Brožkem vyřádili do sytosti a ti
velcí mohli jejich pestrobarevné hemžení
sledovat od kávy a sladkých zákusků.
Příjemné odpoledne se postupně přelilo do
zprvu deštivého, později i zasněženého večera, který byl vyhrazen pro maskované dospělé.
Originalita a pečlivost, s jakou byly jednotlivé
kostýmy připravené, byly skutečně nevídané.
To, jak si všichni dali záležet, se odrazilo především na hlasování publika o nejlepší masku.
Především na zadních pozicích bylo hlasování
tak vyrovnané, že byli pořadatelé nuceni udělit hned tři třetí místa, a to pro Štaflíka a Špagetku, skupinu smajlíků a velmi přesvědčivě
nalíčené kostlivce. Druhé místo získaly tzv.
"mycí houbičky", kterým se během celého večera podařilo v přinesené vaničce důkladně
očistit možná polovinu přítomných. Vítězem
celého večera se potom staly maminka s miminkem v originálním vozítku, které hlasující
diváci nazvali jednoduše "kočárek".
Ať už však masky diplom získaly, či nezískaly,
o všech beze zbytku platí, že okořenily večer
skvělými nápady a výbornou náladou. Proto
jim i všem nemaskovaným (bez kterých by
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• Den Země do země – sázení a setí bylinek na hradní bylinkovou zahrádku, 23. –
24. 4. 2016.
• Ohlédni, se člověče – tradiční výstava
dokumentárních fotografií k 28. výročí
založení spolku Ochrana Klokočských
skal. Fotografie dokumentují činnost
dobrovolníků při likvidaci divokých skládek v PR Klokočské skály, opravách turistických stezek, péči o drobné sakrální
památky v širší oblasti Podkozákovska
i pomocných pracích na hradě Rotštejn.
to také nešlo) děkujeme za účast a společně s kapelou RELAX a všemi pořadateli od
kuchyně po bar se těšíme na příští ročník.
Každý má šanci stát se vítězem karnevalu,
ale hlavně se pěkně pobavit.
Kamila Klímová

Otevřeno: od 16. 4. do 16. 5. pouze o víkendech, sobota: 10:00 – 17:00 hod., neděle:
10:00 -16:00 hod.
V případě zájmu je možno objednat prohlídku pro organizované skupiny týden dopředu na tel.: 721 195 471.
V případě deštivého počasí či častých přeháněk zavřeno bez ohledu na otevírací
dobu z bezpečnostních důvodů.

Hrad Rotštějn
Rotštejnská setkávání 2016

Ondřej Rajcsányi, OKS, z. s

Hrad Rotštejn si pro návštěvníky připravil na
jarní měsíce několik tradičních akcí:

Opravy na Rotštejně na jaře 2016

• Vítání jara s pohádkou a písničkou
– slavnostní zahájení sezóny, 16. –

V průběhu jarních měsíců by měla být zahájena generální oprava jižní a jihovýchodní
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zdi hradu Rotštejn a zdiva bloku Brána. Zahájení akce záleží na množství finančních
prostředků, které se spolku Ochrana Klokočských skal povede získat. Rozpočet na
opravu zdiva pro rok 2016 činí 210 000 Kč.
Spolek podal žádost o finanční příspěvek
ve výši 147 200 Kč ke Krajskému úřadu Libereckého kraje z programu 7. 2. Obnova
kulturních památek. Zbývající část financí si
spolek musí vydělat.

Vlastní provoz hradu není plánovanými
opravami nijak omezen.

Žádáme výletníky, aby respektovali uzavření části hradního areálu pod blokem Brána
a věží oplocenou. Hrozí pád uvolněných kamenů z hradní zdi. Část tohoto zdiva nebyla
opravena od roku 1926 a jeho stav je opravdu havarijní.

Ondřej Rajcsányi, OKS, z., s.

Opravy drobných sakrálních
památek na území obce Mírová
pod Kozákovem
V průběhu roku 2016 budou pokračovat
opravy drobných sakrálních památek na
území obce Mírová pod Kozákovem.
Restaurování se dočkají Boží muka v katastru Bělá u Turnova, při žluté turistické
stezce ke Klokočským skalám, která byla
v lednu 2016 prohlášena kulturní památkou. Vzhledem k nákladnosti restaurování,
kde se předběžný rozpočet prohybuje kolem 90 000 Kč na odborné restaurátorské
práce + další náklady si vyžádá terénní úprava okolí a ošetření lip, požádala obec Mírová pod Kozákovem o finanční podporu na
restaurování těchto Božích muk z Programu
obnova kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností. Pokud
bude grantová žádost kladně vyřízena, čeká
Boží muka transfer do restaurátorského ateliéru. V místě jejich umístění pak proběhnou
terénní úpravy a musí být vybudován nový
podstavec. Na své místo by se Boží muka
měla vrátit v průběhu října 2016.
Dalším sakrální památkou, která se dočká
odborné obnovy, jsou Boží muka v Bělé
na návsi mezi lipami. Okolí bylo upraveno
v rámci prací, které na návsi a chodníku směrem k Turnovu proběhly ve druhé polovině
roku 2015. Samotná Boží muka (na snímku
restaurátor pan Wagner pořizuje dokumentaci, leden 2016), pak byla původně osazena
sochou, která zmizela někdy v letech 1995
– 1996. V loňském roce na jejich vrcholek
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neznámý lidový umělec umístil jednoduchý
křížek. Na základě restaurátorského průzkumu bylo zjištěno, že původním reliéfem na
soklu byl svatý Florián z čelní strany. Reliéfy
na bocích byly zcela zničeny a není možné
podle běžných restaurátorských metod určit, čím byly zdobeny. V tuto chvíli probíhají
jednání s Národním památkovým ústavem,
územním odborným pracovištěm v Liberci o úpravě horní části Božích muk. Buď se
na podstavec vrátí výdutek sochy svatého
Floriána, nebo budou Boží muka osazena
replikou kříže.
Hledáme proto pamětníky a dokumentaci těchto Božích muk včetně jejich
historie, abychom jim mohli vrátit původní krásu. Vždyť jsou dokladem zbožnosti
a umělecko-řemeslné dovednosti našich
předků. Vítáme pohlednice, historické fotografie, náčrtky i záznamy z pamětních knih.
V případě, že chcete pomoci při mapování
tohoto kousku historie, obraťte se prosím na
Obecní úřad v Mírové pod Kozákovem nebo
napište na email: hrad.rotstejn@seznam.cz.
Děkujeme
Hana Talli Hlubučková
odborný poradce investora

Restaurování kaple svatého
Jana Nepomuckého na
Dubecku v roce 2016
Kaple svatého Jana Nepomuckého na
Dubecku prochází generální opravou. Po
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odvlhčení kaple (2012), generální opravě
střechy (2013) a fasádního pláště (2014)
se restaurování postupně dočkal i interiér. V roce 2015 byla zrestaurována vnitřní výmalba kaple. Následně obec Mírová
pod Kozákovem podala žádost o finanční
příspěvek na restaurování oltáře, který je
movitou kulturní památkou, k Ministerstvu
kultury. To bylo v červnu 2015. V době uzávěrky tohoto čísla zpravodaje (29. 2. 2016)
ještě není znám výsledek grantového řízení.
Práce na restaurování se ovšem nezastaví.
Oltář svatého Jana Nepomuckého bude
během jarních měsíců 2016 odvezen do
restaurátorského ateliéru a do konce roku
2016 bude provedeno restaurování niky oltáře. Peníze na tuto činnost se pokusí získat
spolek Ochrana Klokočských skal od některé z nadací.
Hana Talli Hlubučková
odborný poradce investora

Ochrana Klokočských skal, z.s,
kastelánka hradu Rotštejn
a obec Klokočí
Vás srdečně zvou
na II. ročník komponovaného
programu

Velikonoce nejen v lidové
tradici na obecním úřadě
v Klokočí 24. - 26. 3. 2016
Výstava a velikonoční výtvarné
i vajíčkové tvořivé dílničky
otevřeno od 10:30 do 17:00 hod.
v zasedací síni Obecního úřadu
v Klokočí, cca 600 metrů od hradu
Rotštejn. Vstupné dobrovolné. Do
objektu je bezbariérový přístup.

Vánoční setkání u kapličky
na Prackově
Stalo se již pěknou tradicí dvakrát ročně
využít pozvání prackovského občanského
sdružení k návštěvě krásného koutu pod
Kozákovem. Příchozí si tradičně mohli prohlédnout zdejší kapli Panny Marie, která je
krásně opravená nejen zvenku, ale i uvnitř
vyzdobená zrestaurovanými nástropními
lidovými malbami, oltáři, křížovou cestou
a dalšími pozoruhodnými detaily.
Kromě setkání na zářijové pouti, o kterém jsme již referovali, se na Zlatou neděli
20. prosince 2015 uskutečnila další – v pořadí již šestá – předvánoční "sešlost" u kapličky. Akce byla jako obvykle hojně navštívena nejen místními občany, ale často i hosty
ze vzdálenějších míst Turnovska, Semilska
a Železnobrodska. Mnozí návštěvníci se
nechali zlákat krásnými výhledy na okolní
krajinu, někteří napečenými domácími dobrotami, nazdobenými perníčky Elišky Josifové a jiní třeba kulturním programem, o který
se tentokrát na přání Prackovských postarali
manželé Eva a Bohuslav Lédlovi z nedaleké
Malé Skály. Jejich hudební vystoupení (zpěv
a klávesy) se všem líbilo a vyvrcholilo opět
společným zpěvem nejznámějších staročeských koled. Náladu nezkazil ani fakt, že toto
byly již v pořadí třetí Vánoce na blátě !
Klinkání prozatímního zapůjčeného zvonku
z prackovské věže kapličky začalo i ukončilo
předvánoční sousedské setkání na Prackově. Lidé si popřáli krásné prožití Štědrého
dne a rozešli se do svých vánočně vyzdo-

Sochař Marin Wagner při dokumentaci
Božích muk v Bělé
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bených a provoněných domovů. Do nastalé
tmy romanticky plápolala světla dohasínajících oltářních svíček v kapličce, která v tomto adventním čase hostila vkusně ozdobený
vánoční stromeček.
Vánoční koledování 2015 je minulostí, čím
asi překvapí Prackov v novém roce 2016 ? Že
by už o pouti v září zazněl nový zvon, na který je určen výtěžek sbírky ? Uvidíme, každopádně doufáme, že si další setkání v neděli
11. září 2016 na Prackově nenecháte ujít.
Alena Radoušová

Nohejbalový turnaj
Nohejbalový oddíl Dynamo Bělá pořádal
26. 12. 2015 již 3. ročník nohejbalového
turnaje trojic na Malé Skále. Zúčastnilo se
10 týmu. Úroveň hry každým rokem stoupá
a tak bylo k vidění spousta zajímavých a vyrovnaných zápasů. Domácí Dynamo posta-
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vilo do turnaje dva týmy, jeden ve složení
Jarda Havlíček ml., Jiří Mazánek a Jan Marek
obsadil 6-7 místo, když prohrál ve čtvrtfinále se silným družstvem z Kněžmosta.
Druhý tým, ve složení Martin Mikiska, Olda
Macháček a Aleš Zeman, se probojoval do
finále, když nejprve vyřadil družstvo Turnova a poté pomstil své kamarády v semifinále
proti Kněžmostu. V posledních zápasech již
v hale vládla fantastické atmosféra, která
hnala domácí tým za úspěchem. Finále bylo
vypjaté do posledního možného okamžiku,
kdy SK HZS Jičín zvítězilo nad Dynamem
v rozhodujícím setu 10:9 ! Domácí mužstvo
tedy obhájilo své loňské druhé místo. Na
třetím místě skončil Kněžmost.

Navštivte nás v našem
sportovním studiu
pro K2 HIKING
v Sekerkových
Loučkách v budově
SK Mírová

SPÁLÍTE AŽ 3500KJ,
ZLEPŠÍTE KONDICI, BUDETE
SILNÍ A ZDRAVÍ

Dynamo Bělá děkuje za podporu sponzorům
za finanční i věcnou pomoc. Jmenovitě: OÚ
Mírová p. K., Elkovo Čepelík, Barvy-laky Marie
Landyšová, Hobby sport, Ontex CZ s. r. o.
A také děkuje všem, kteří pomáhali s přípravou turnaje a obsluhou na místě.
Dynamo Bělá

17:00
Po

17:30
Tomáš

Út

19:00
Milada

Verča

St
Čt

18:30

Milada
Marcel

Dáša
Dáša

Pá

Příspěvky do zpravodaje

Délka lekce: 60 minut
Rezervace: 725 385 935
Zrušení rezervace: nejpozději 2h
před začátkem lekce
Více info na www.k2hiking-turnov.cz
nebo na Facebooku
K2Hiking Turnov

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