číslo 2/2018

Zpravodaj
obce Mírová pod Kozákovem

čtvrtletník

číslo 2/2018

Zpravodaj
Slovo starosty

obce Mírová pod Kozákovem

Vážení spoluobčané,
v době vydání tohoto čísla našeho obecního Zpravodaje je čas prázdnin
a dovolených již v plném proudu a většina z nás již užívá nebo má alespoň
naplánované zasloužilé volno. I my na obci jsme trochu zpomalili, nastavili
„prázdninový režim“ a čerpáme dovolené. I přesto bych Vás rád ujistil, že chod
obce je neustále zajištěn a my pracujeme na projektech, které jsme si na letošní rok
stanovili.
Jeden z těch velkých se nám v uplynulém měsíci podařilo dokončit, a tak jste
si již mohli všimnout nově zrekonstruovaného Obecního úřadu na Chutnovce.
Jsem velmi rád, že na další dva projekty – konkrétně na opravu vodovodu v celé obci
a opravu komunikací vně Chutnovky – se nám podařilo získat dotace, a tak budeme
moci v nejbližší době vypsat výběrová řízení a co nejdříve se pustit do práce.
Chtěl bych prostřednictvím těchto řádků vyjádřit velký dík paní ředitelce Mateřské školy na Chutnovce, paní Janě Dědečkové, za vynikající pedagogickou činnost,
lidský, ale zároveň profesionální přístup a veškerou práci a čas, který více než
třicet let věnovala našim dětem. S odchodem do důchodu a ukončením pozice
ředitelky mateřské školy bych pak paní Dědečkové rád popřál hodně zdraví, elánu
a životní pohody. Stejně tak nové paní ředitelce, kterou doporučila odborná komise,
přeji hodně štěstí, úspěchů a v poslední době tolik potřebný nadhled v nové funkci.

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

Vám všem přeji příjemnou a klidnou dovolenou, dětem spoustu krásných
prázdninových zážitků, načerpání nové energie a především šťastné cesty
a bezpečné návraty domů!
Klidné a pohodové léto!

Jaroslav Votrubec
starosta obce Mírová pod Kozákovem

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

odpady ve výši 585,- Kč za osobu a rok nebo
585,- Kč za rekreační objekt zaplacen nejpozději do 30. 6. 2018.

Zastupitelstvo obce Mírová
pod Kozákovem po projednání
souhlasí:

8. S prodejem části p.č. 41/2 v k.ú. Bělá
u Turnova pro vybudování nové
trafostanice za 800,-Kč/ m².

UPOZORNĚNÍ NA
MONITOROVÁNÍ PROSTORŮ
U SKLADU OBECNÍHO ÚŘADU
A ZÁKAZ ODKLÁDÁNÍ ODPADU
U SKLADU

Poplatek za psa ve výši 50,- Kč/pes (důchodce 30,- Kč) musí být zaplacen nejpozději
do 30. 6. 2018.

1. S inventarizační zprávou za rok 2017.

9. S restaurováním památníku obětem
první světové války 1914 – 1918 a
přemístěním pomníku v Loktuších dle
cenové nabídky.

Upozorňujeme občany, že ve dvoře
u skladu obecního úřadu je přísný zákaz
odkládání jakéhokoliv odpadu KROMĚ
PYTLŮ S TŘÍDĚNÝM ODPADEM.
Na objemný odpad z domácnosti, který se nevejde do popelnice, je občanům
zdarma k dispozici každou první sobotu
v měsíci od 9:00 hod. do 10:00 hod. kontejner, který je přistaven u skladu obecního úřadu.

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.

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

Poplatky za odpady a psy
Podle Obecně závazné vyhlášky obce Mírová pod Kozákovem musí být poplatek za

Z jednání zastupitelstva

Výpis z veřejného zasedání
Zastupitelstva obce Mírová
pod Kozákovem konaného dne
27. 2. 2018 na OÚ Mírová p. Koz.
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2. S hospodářským výsledkem ZŠ v Bělé
a MŠ na Chutnovce a jeho přerozdělením
do fondu odměn a fondu rezervního.
3. S rozpočtovým opatřením na období
prosinec 2017 – únor 2018.S odměřením
a koupí části pozemku p. č. 1650/1
v k. ú. Loktuše, na který bude přemístěn
památník obětem 1. svět. války.
4. S podáním žádosti o dotaci na opravu
hřbitovních zdí a vyčleněním finančních
prostředků na vlastní podíl obce Mírová
pod Kozákovem.
5. S podáním žádosti na dotaci na doplnění
OOPP pro hasičskou jednotku v Bělé
a vyčleněním finančních prostředků
na vlastní podíl obce Mírová pod
Kozákovem.
6. S příspěvkem na provoz cyklobusů
v Českém ráji ve výši 8 000,- Kč na rok
a podpisem smlouvy.
7. S příspěvkem na opravu a rekonstrukci
sochy Panny Marie z roku 1782, která
se nachází na p.č. 84/1 a 84/4 v k.ú.
Sekerkovy Loučky ve výši doplatku
dotace.

10. Se soupisem nových pozemků
zpracovaných při KoPÚ v k.ú. Vesec
pod Kozákovem a části k.ú. Loktuše.

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. Účetní závěrku příspěvkových organizací
– MŠ Chutnovka a ZŠ v Bělé.

Zastupitelstvo obce Mírová pod
Kozákovem projednalo:
1. Žádost na odkup bývalé samoobsluhy
na st.p.č. 317 a přilehlého pozemku
p.č. 146/1 v k.ú. Sekerkovy Loučky
a požaduje vyvěšení záměru na
pronájem výše uvedených nemovitostí
a pronájmem pověřit realitní kancelář.
V případě, že se do dvou měsíců od
vyvěšení záměru nepodaří objekt
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pronajmout, bude vyvěšen záměr na
prodej objektu bývalé samoobsluhy
na st. p. 317 a přilehlého pozemku p.č.
146/1 v k.ú. Sekerkovy Loučky. O prodeji
bude rozhodnuto na některém z dalších
zasedání Zastupitelstva obce Mírová pod
Kozákovem.

Zastupitelstvo obce Mírová pod
Kozákovem pověřilo radu obce:
1. Ke schválení rozpočtového opatření do
výše 2 mil. Kč v jednotlivých bodech.

Hlasování:
pro: 11 členů, proti: 0, zdržel se: 0
2. Závěrečný účet obce za rok 2017 spolu
se Zprávou o výsledku přezkoumání
hospodaření Svazku obcí Mírová pod
Kozákovem za rok 2017 bez výhrad.
Nebyly zjištěny chyby a nedostatky
a nebyla zjištěna rizika.
Hlasování:
pro: 11 členů, proti: 0, zdržel se: 0
3. Účetní závěrku obce Mírová pod
Kozákovem za rok 2017 bez výhrad.

Zastupitelstvo obce Mírová pod
Kozákovem nesouhlasí:

Hlasování:
pro: 11 členů, proti: 0, zdržel se: 0

1. S prodejem p.č. 2245 v k.ú. Bělá
u Turnova.

Zastupitelstvo obce Mírová pod
Kozákovem projednalo:

Výpis z veřejného zasedání
Zastupitelstva obce Mírová
pod Kozákovem konaného dne
24. 5. 2018 na OÚ Mírová pod
Kozákovem
Zastupitelstvo obce Mírová pod
Kozákovem schválilo:

1. Umístění zpomalujícího retardéru a
opravu komunikace v Loktuších na
komunikaci p.č. 1887 a nesouhlasí
s instalací zpomalujících retardérů.
Oprava komunikace bude zahrnuta do
příštího plánu oprav.
Hlasování:
pro: 11 členů, proti: 0, zdržel se: 0

1. Závěrečný účet obce za rok 2017 spolu
se Zprávou o výsledku přezkoumání
hospodaření obce Mírová pod
Kozákovem za rok 2017 bez výhrad.
Nebyly zjištěny chyby a nedostatky
a nebyla zjištěna rizika.

2. Žádost o opravu komunikace z
Rozumova na Klokočské skály na
komunikaci p.č. 2075 a části komunikace
p.č. 1153/6 a požaduje zahrnout do
plánu oprav na následující období.

strana 6

Oprava bude provedena dle finančních
možností.

Nekalý prodej

Hlasování:
pro: 11 členů, proti: 0, zdržel se: 0
3. Žádost o vytvoření průchodové brány
na obecní komunikaci p.č. 1858/3 v k.ú.
Vesec pod Kozákovem. Zastupitelstvo
obce Mírová pod Kozákovem nesouhlasí
s vytvořením průchodové brány. Obecní
komunikace musí zůstat po celé délce
volná.
Hlasování:
pro: 11 členů, proti: 0, zdržel se: 0

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.

MŠ Chutnovka
Jarní čarohrátky v mateřské škole:
Letošní velikonoční koledování bylo na
konci března, a přestože bylo trochu chladněji, nakonec se vyčasilo a pak už začalo
být pomalu opravdu jarně. Duben i květen nás obdařily až nezvykle slunečným
a teplým počasím, k tomu foukal poměrně často nepříjemný vítr, a tak jsou místy
vidět v zemi dokonce pukliny. Tady v našem
kraji někteří říkají, že déšť nepouštějí Trosky nebo Suché skály. Každopádně všichni
víme, že mírný déšť by mohl každou noc
zalévat a přes den ať nás zase těší sluníčko.

Zastupitelstvo obce Mírová pod
Kozákovem projednalo:
Počet zastupitelů na volební období
2018-2022 na 15 členů.
Hlasování:
pro: 11 členů, proti: 0, zdržel se: 0

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

S dětmi ze školky máme možnost všemi
smysly vnímat pestrou škálu změn v probuzené přírodě, jako třeba růst rostlin, vůni
květin, štěbetání ptáčků, také jarní práce
na polích a zahradách. Dále děti zkoušely
klíčení semínek a pozorovaly počasí. Velkou zábavou bylo poznávání některých
rostlin podle vůně, např. kopru, pažitky,
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cibule, česneku. A když se jedno dítě ve
dvojici proměnilo v záhonek a druhé ten
záhonek ve hře JAKO okopávalo, uhrabávalo, zasázelo na něj sazenice a zalévalo – to
bylo legrace a chichotání!
Protože chodíme též více ven, a to jak na
zahradu, tak po silnici, procvičují si děti
všechna pravidla správných chodců, poznávají různé dopravní prostředky, jejich
využití, ale i nebezpečí na silnici. Dopravní
značky a jejich význam mají v malíčku hlavně chlapci a procvičit si všechny znalosti
s dopravní tématikou budou moci nejstarší

Koloběžka s příběhy „Kouzelný hrneček“
a „Šel zahradník“. Všechny děti jely do divadla v Turnově na pohádku divadelního spolku Julie Jurištové „Dobrodružství
hastrmana Tatrmana“. A protože děti rády
sportují, zúčastnilo se šest starších dětí
(3 dívky a 3 chlapci) LAT v Turnově, což jsou
již tradiční lehkoatletické závody mezi školkami z Turnova a okolí – z dvanácti družstev byla trojice našich hochů na čtvrtém
místě – gratulujeme!
ny písně a básně s tímto motivem se děti
učí rychle a s chutí. Když se přitom můžou
ještě čarodějnicky vyřádit, tak je to slovníkem dětí „fakt hustý“! I výtvarné práce
skýtají možnost využití mnoha různých
technik, materiálů a ještě si děti procvičí
pořádně jemnou motoriku.
Pak nastalo období s něžným povídáním,
respektive spíše s rozjímáním o mamince.
Je krásné s dětmi cítit jejich lásku k maminkám. Přáníčka pro maminky vyrábějí děti
vždy rády, protože přitom myslí právě na
svoji maminku. K svátku maminek a také
na oslavu příchodu jara probíhají ve všech
odděleních besídky pro rodiče. Pásma básní, písní, dramatizací a pohybových aktivit
jsou vždy osvěžujícím dárkem pro všechny
návštěvníky, kteří se přijdou na děti podívat. Podobně tak potěšily děti „Včelky“ naše
seniory v DPS v Bělé.

děti z oddělení Včelky na začátku června na
dopravním hřišti v Turnově.
Veselým tématem, které přináší vždycky
spoustu radosti, je Čarodějnický rej. Všech-

Ani na jaře jsme nezapomněli na kulturu,
a tak do MŠ zavítalo několik divadelních
souborů: s pořadem „Čtvero ročních období“ to bylo Divadlo Ondřej s připomínkou
tradičních zvyků, dále vždy veselé Divadlo
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Musíme zde zmínit také ekologické téma
Studánka v lese, kde se děti učí o tom, čím
vším ubližujeme přírodě a jak ji můžou
chránit nejen dospělí, ale i děti. Písnička
o třídění odpadu je moc pěkná, posuďte
sami:
I když jsme jen malé děti, umíme už třídit
smetí. Modrá, žlutá, zelená, víme, co to znamená.
Nedá nám to žádnou práci, už jsme jako
dospěláci. Papír, plasty, sklenice, nápojové
krabice.
Prší, prší, jen se leje, popelář se na nás směje. Rychle z auta vyleze, odpadky nám vyveze!

doucími prvňáčky. A k rozloučení bych se
chtěla připojit také já, protože tímto školním rokem končí i moje pracovní období
a odcházím do důchodu. Přesně si vzpomínám na den, kdy jsem šla pěšky od autobusu ke školce, je to neuvěřitelných 31 let!!!
Musím říct, že jsem tady byla moc šťastná,
s dětmi je opravdu prima a dokáží dostat
člověka ze smutků a špatných nálad. Měla
jsem ohromné štěstí na lidi kolem sebe, na
jejich pochopení, pomoc a ochotu vždy se
domluvit a také schopnost se tolerovat navzájem – vážím si vás, moje milé kolegyně.
Navíc má tahle školka nesmírný bonus ve
svém zřizovateli, který se o ni stará opravdu
příkladně – vybaveností, zajišťováním aktivit s dětmi, zabezpečováním provozu a je
toho ještě mnohem více. Ono je to všechno
o lidech, a tak Vám všem – „mým“ zlatým
děvčatům ve školce a rovněž všem dobrým
lidičkám na Obecním úřadě velmi děkuji
za to, že jsem s vámi mohla spolupracovat,
že se nám dařilo nalézat společné řešení
a cesty, jak dále pokračovat „bez ztráty kytičky“. Přeji vám všem hodně zdraví, štěstí,
lásky a vzájemné úcty. Budoucí paní ředitelce přeji rozvážnou mysl, chápající spolupracovníky, pevné zdraví, štěstí, zkrátka
úspěšné ředitelování. Ať máte radost ze své
práce a ať vás neopouští humor.

V posledním aktivním měsíci školního roku,
tedy v červnu, nás čeká v každém oddělení
veselé dopoledne na Den dětí, návštěva již
zmiňovaného dopravního hřiště v Turnově s nejstaršími dětmi, Divadlo Koloběžka
s pořadem „Hurá na prázdniny!“, výlet se
všemi dětmi na Kost a Rozloučení s bu-
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Za celý kolektiv dětí a dospělých,
Mgr. Jana Dědečkováá

V polovině května se naše škola zúčastnila atletického trojboje venkovských
škol. Trojboj proběhl za příznivého počasí
na atletickém stadionu v Turnově. Soutěžilo se v běhu na 50 m, ve skoku dalekém
a v hodu kriketovým míčkem. Do okrskového kola postoupily tři žákyně, Adéla Bartošová z 1. třídy, Sára Zemánková ze 4. třídy
a Stela Rulcová z 5. třídy. Okrskové kolo je
čeká 6. června.
V květnu se čtyři vybrané žákyně zúčastnily vlastivědné soutěže „Vlastík“ v Tatobitech. Dvoudenní program byl plný vědomostních soutěží, sportovních her a aktivit
v terénu. Večer si účastníci mohli vyzkoušet bojový tanec „capoiera“ a také základy
první pomoci. Tímto děkujeme škole a obci
Tatobity za organizaci a pozvání.

ZŠ Bělá
Co se děje v základní škole:
MV pátek 6. dubna 2018 se v naší škole
konal slavnostní zápis do 1. třídy. Přišlo
celkem 18 dětí se svými rodiči. 4 rodiče
požádali pro své dítě o odklad povinné
školní docházky o jeden školní rok. Z důvodu nezralosti dětí bylo rodičům vyhověno
a dětem byl odklad udělen. V září školního
roku 2018 – 19 tedy přivítáme 14 prvňáčků.
Ve druhém pololetí školního roku se naši
žáci zúčastnili několika soutěží.
V březnu proběhla ve 2. až 5. ročníku matematická korespondenční soutěž „Matema-

tický klokan“. Naši žáci v obou kategoriích
uspěli v okresním kole. V kategorii „Cvrček“
se na 1. – 3. místě umístila Ema Zemánková
a Tomáš Hapiák a v kategorii „Klokánek“ na
3. – 4. místě Lucie Lišková.

Žáci 5. ročníku si koncem května vyzkoušeli matematickou soutěž „Pythagoriáda“.
Do krajského kola postoupili Kryštof
Nožička a Stela Rulcová, kteří skončili
v okrese na 6. a 7. místě.

Na začátku dubna se pět žáků naší školy zúčastnilo pěvecké soutěže „Turnovský
kos“. Žáci byli rozděleni do třech kategorií.
Největšího úspěchu dosáhla Eliška Šafářová ze 4. třídy, která postoupila do celostátního kola.

V dubnu jsme připravili a pro žáky zrealizovali projektový týden zaměřený na čtenářskou gramotnost, který se na naší škole stal
již tradicí. Každý z třídních učitelů si v rámci jednoho tématu vybere knihu, ze které
si připraví ukázku a k ní připraví pracovní
aktivity pro žáky. Snažíme se i o širší přesah
tématu a propojení s ostatními předměty.
Letošním tématem bylo dílo Jaroslava Foglara. Téma přátelství, dobrodružství a slušného chování nešlo ani za týden vyčerpat,
proto se k němu vrátíme ještě i při výjezdu

Několik žáků se také vypravilo reprezentovat naši školu do Semil na recitační soutěž.
Nikdo z nich však první ceny nepřivezl, zato
přijeli s novými zkušenostmi.
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do přírody. Během tohoto týdne se děti seznámily s pěti knihami Jaroslava Foglara,
ulovily pět bobříků, vyzkoušely si vymyslet
jméno pro svoji partu, vyndat ježka z klece
a mnoho dalšího. Projekt končil výletem
v okolí obce a přespáním ve škole. A co nás
ještě čeká na výjezdu do přírody? Ošetřování zraněného kamaráda, lovení bobříka
zručnosti i odvahy a nejedno další dobrodružství.
Než však vyrazíme na výjezd do přírody,
čeká nás ještě hodně práce. Vzhledem
k současnému dlouhodobě teplému
a slunečnému počasí je pro vyučující obtížné udržet dětskou pozornost, ale stále se
o to snažíme. Výhodou je pro nás příjemné
okolí školy. Část vyučovacích hodin realizujeme venku. Učivo je takřka vše probráno.
Nyní tedy procvičujeme a opakujeme. Žáky
čekají závěrečné prověrky a hodnocení.
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Protože ale chceme, aby škola nebyla
odtržena od reálného světa, i letos jsme
před koncem školního roku uspořádali
hned několik úspěšných výprav, rozdělených podle věku našich žáků. (A další ještě
plánujeme.)
První a druhý ročník se vydal na exkurzi
do zahradnictví U Vavřichů na Frýdštejně,
kde se žáci seznámili s prací v zahradnictví,
prohlédli si prodávané rostliny a díky ochotě paní majitelky měli možnost zasadit
si každý své rajče či nějakou květinu.
Sázení se dětem líbilo ze všeho nejvíce.
Paní učitelky spojily na závěr exkurzi s výletem Maloskalskem.
Žáci třetí a čtvrté třídy spolu vyrazili vlakem na exkurzi do Prahy, kde pro ně byl
připraven skoro čtyřhodinový program na
téma "Kouzelná Praha a její legendy". Žáci
prošli pod vedením zkušené paní průvodkyně zajímavá místa staré Prahy a vyslechli
o nich působivé legendy, například o létajícím batoleti, pyšné kuchařce, popravených
pánech apod. Procházka byla zakončena
návštěvou Muzea pražských strašidel, kde
si děti mohly postavy z legend také prohlédnout, což v nich zanechalo asi nejsilnější zážitek.
Pátá třída se vypravila do boleslavské
automobilky Škoda, kde si prohlédla výrobní haly a seznámila se s výrobou aut.
Poté navštívila Muzeum automobilů
Škoda.

Pro rodiče žáků 1. třídy chystáme „Slavnost
Slabikáře“ a proběhne také tradiční „Rozloučení“ se žáky 5. třídy a jejich rodiči.
Sepsal kolektiv pedagogů základní školy

Ukázky slohových prací žáků
4. a 5. třídy
Týden s Jaroslavem Foglarem
V tomto týdnu jsme se ve škole věnovali
známému spisovateli Jaroslavu Foglarovi.
První den jsme měli „Rychlé šípy“. Byla to
skupina kamarádů, která prožívala dobrodružství ve Stínadlech. Druhý den jsme měli
knížku se jménem „Boj o první místo“, která
je o klukovi, který byl ve skautském oddíle.
Další knížka, o které jsme si povídali, byla
„Hoši od Bobří řeky“. To je o partě kluků, kteří
pod vedením svého vedoucího Rikitana zažívali spoustu dobrodružství v táboře u řeky.
Také jsme si povídali o „Chatě v Jezerní kotlině“, která vypráví o přátelství dvou kluků.
Celý tento týden jsem si užil, a mnoho jsem
se dozvěděl o knížkách Jaroslava Foglara.
A na příklad i to, že Jaroslav Foglar měl přezdívku Jestřáb.
Napsal Tomáš Kosař, 5. třída

Poznej TIBET

din ve škole a jeli jsme autobusem do Turnova. Když jsme přijeli do Turnova, tak na
nás čekaly ostatní děti, které bydlí v okolí
Turnova. Poté jsme společně pokračovali
k muzeu. Přišli jsme do muzea a tam nás
rozdělili do dvou skupin po devíti dětech.
První skupina šla do muzea na přednášku
a druhá skupina byla v Kamenářském domě
a vyráběla mandaly. Já jsem byla v druhé
skupině, takže jsem jako první vyráběla mandalu. Nejprve jsme si řekli něco o člověku,
který se jmenoval DALAI LAMA. Pak jsme
se koukali na 4 minutové video o Tibetu, jak
se dělají doopravdy mandaly u nich. Poté už
jsme museli začít, abychom to stihli. Vybrali
jsme si mandalu, kterou jsme chtěli. Postup
byl lehký, vlastně jsme museli odlepit dané
políčko a posypat ho barevným pískem.
Když jsme to dodělali a první skupina přišla
vyrábět, tak jsme šli na přednášku o Tibetu.
Byla tam paní, která nám řekla mnoho zajímavostí o Tibetu. Na schodech byly umístěny kartičky s názvem a počtem metrů nad
mořem. Vystoupili jsme až na vrchol LHASA
- hlavní město Tibetu ve výšce 4500 m. n. m.
Také jsme si vyzkoušeli být na chvíli Tibeťany a ochutnali jsme, co jedí a pijí. Nikomu
to moc nechutnalo. Pak jsme viděli vitríny
s věcmi, které Tibeťané používají. A když
skončila přednáška, tak jsme se sbalili a šli
zpět do školy. Cestou jsme se stavili v parku.
Muzeum bylo moc krásné, užila jsem si to
a něco nového jsem se zase dozvěděla.
Napsala Lenka Řeháková, žákyně 5. třídy

Čarodějnické učení
V tomto vyprávění vám chci napsat, jak proběhlo v naší škole Čarodějnické učení.
Čarodějnické učení proběhlo v naší škole
26. dubna 2018. Letos poprvé byl program
vymyšlen žáky 5. třídy. Tohle zvláštní vyučování začalo v deset hodin dopoledne. Bylo
o tom, že žáci 5. třídy byli rozděleni do skupin po třech a každá skupina měla úkol vymyslet něco čarodějnického pro ostatní třídy a paní učitelky. Všichni žáci i paní učitelky
měli čarodějnické kostýmy.
Já jsem byl ve skupině se Stelou a Tomem
Macháčkem. Měl jsem kostým čaroděje,
který měl dlouhý černý plášť, černý klobouk,
okovaný náramek a velký nos. Naše skupina
vymyslela „Dračí překvapení“. Kluci a holky
přišli nejdříve k Tomovi, který měl v ruce zakrytý kbelík, a děti do něj musely sáhnout,
i když neviděly co v kbelíku je a najít tam
gumičku. Tu potom daly mně a já jim za to
dal klíč. Ten potom daly zase Stele a ta jim
ho vyměnila za razítko na kartičky. Potom
šly děti na další stanoviště.
Dětem se naše „Dračí překvapení“ líbilo
a moc se u něj bavily. Zájem byl takový, že
zastávka u naší skupiny trvala nejdéle a dostali jsme se na oběd až se třetí třídou.
Program se mi moc líbil a budu na něj dlouho vzpomínat i ve škole v Turnově, kam
budu chodit od září.

Dne 24. 5. 2018 jsme byli v muzeu Českého
ráje v Turnově. Ráno jsme se sešli v 7:25 ho-
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Napsal Tomáš Dědeček, žák 5. třídy
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Exkurze do Prahy
Ve středu 9. května 2018 jsme jeli do Prahy
vlakem. Byli jsme tam na procházce starou
Prahou. Viděli jsme dům se zlatým prstenem
a také dům U Kamenného zvonu. Také jsme
viděli starou městskou radnici, kde kdysi
dávno bylo popraveno 27 českých pánů. Šli
jsme i po Karlově mostě. Moc se mi to líbilo.
Napsal Jan Dvořák, žák 4. třídy

když přicházím, Mia skočí do postele, postel
si to přestane zapisovat, Eiffelova věž skočí
na skříň, stůl s lampičkou přestane tančit
a je klid.
Napsala Johana Horáčková, žákyně 4. třídy

XX. Šermířské loučení s létem 18. – 19. 8.
2018

Hrad Rotštejn

Áron

Hradní léto na Rotštejně

Má malé tlapičky, je kluk. Je světlý, se dvěma proužky na hlavě. Srst má heboučkou. Je
baculatý a vypadá jako medvídek. Když se
narodí, nevidí, ani neslyší. Trvá to přibližně
čtrnáct dní, než se mu rozlepí oči a než začne slyšet. Áron je český horský pes.

Ochrana Klokočských skal, z. s.
a kastelánka hradu Rotštejn vás
zvou na hrad Rotštejn v Klokočských skalách.

Napsala Magda Bořilová, žákyně 4. třídy

Co dělá můj pokoj, když tam
nejsem
Můj pokoj je moc smutný, když tam nejsem
a jdu do školy. Určitě na mě vzpomíná, jak
jsem ve škole a učím se. Proto si moje panda
jménem Mia hraje na školu. Vleze do šuplíku
s učením a tam si čte o Karlu IV. Poslouchá ji
při tom velká postel, aby věděla, co mi má
dát za sen. Eiffelova věž z 3D puzzlí se houpe
na záclonách a vydává při tom zvuky: „Skříp,
prásk, tralala, bum, štíp, haf.“ Pak si Mia stěžuje, že nemůže v klidu číst a postel, že ji
neslyší. Můj psací stůl mezitím tancuje valčík s paní pomerančovou (s lampičkou). A

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 v sobotu 28. 7.
a v sobotu 11. 8. 2018.

V sobotu 19. 8. 2018 začínáme v Klokočí
u Božích muk na Fialníku v 10:00 hod. – Bohoslužba ku poctě svatého Václava, následuje historický průvod pod korouhví Paní
z Rotštejna ze vsi ku hradu, na hradě Opravník historických hradních omylů - kratochvilná taškařice se zpěvy a ukázkami
šermířských soubojů, zbraně zkříží šermířská skupina Morituri z Prahy, rámus na šal-

maje a jiné zvuky obstará souboru historické hudby Trifikus z Liberce.
Hradní léto na Rotštejně a v Klokočí ukončí
VIII. Pohádková noc na Rotštejně aneb
pojďte s námi za pohádkou 8. 9. 2018.
Začínáme v 13:00 hod. setkáním s Červeným křížem z Jablonce nad Nisou a ptáme se: Umíš správně pomoci?
Od 17:00 hod. opékání laskomin z vlastních
zásob ctěného návštěvnictva, zpíváme si
pro radost, pohádková prohlídka hradu
s Luciperem a Bludičkou.
Od cca 19:30 hod. noční prohlídka hradu
s kytarou a hradní písní.

Od 6. 6. do 29. 6. 2018 jsou v řádné otevírací
době hradu připravena Bylinková setkávání nad zahrádkou hradní paní – povídání
o léčivých bylinkách, jejich pěstování a užití,
malá výstava.
Upozorňujeme školy a školky, že na prohlídku je třeba se dopředu objednat.
Konec měsíce června a počátek července
umožníme našim návštěvníkům nahlédnout do tajemství hradní kuchyně, zjistiti kterak se chovati má host u královské
tabule.
V čase žní, tedy od 9. 7. do 14. 8. 2018,
proběhne na hradě komponovaný program
Dny svaté Markéty zaměřený na pečení
chleba i širší kulturní souvislosti spojené
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Další památkou, která se dočká opravy, jsou
novogotická Boží muka na Bukovině. Práce
byly zahájeny v dubnu 2018, kdy začalo restaurování kamenné části. V průběhu měsíce června sejmou restaurátoři také vrcholový kříž, který bude deponován do ateliérů
a po ošetření se navrátí zpět na vrchol Božích muk. Finanční prostředky na restaurování památky získala obec částečně z fondu Ministerstva zemědělství, část nákladů
hradí z vlastního rozpočtu. Na restaurování
kříže se pokusí získat peníze spolek Ochrana Klokočských skal od Nadace Občanského
fóra. Pokud vše půjde podle plánů, budou
Boží muka na Bukovině dokončena na Velikonoce 2019.

Více na: www.hradrotstejn.info
Hrad Rotštejn bude v průběhu sezóny 2018
v obležení řemeslníků, kteří budou opravovat jižní a jihovýchodní zdivo. Z tohoto důvodu je část areálu památky oplocena a průchod přes místo stavby není možný. Vlastní
provoz památky ovšem není nijak omezen.
Stále platí, že za deštivého počasí a 4 hodiny
po ustání deště zůstává památky z důvodu
bezpečnosti uzavřena, a to bez ohledu na
otevírací dobu.

Restaurování drobných
sakrálních památek na území
obce
Území obce Mírová pod Kozákovem je nesmírně bohaté na drobné sakrální památky,
které jsou dokladem zbožnosti a řemeslnického umu našich předků. Postupně jsou
jednotlivé kapličky a Boží muka restaurovány a vrací se jim původní krása.
V roce 2018 se podařilo dokončit po 12
letech restaurování kapli svatého Jana
Nepomuckého na Dubecku. Slavnostní
požehnání kaple se uskutečnilo v sobotu
16. 6. 2018 od 10:00 hodin.

Stále však hledáme historii této významné
památky. V kronikách a z vyprávění pamětníků se zatím nepodařilo zjistit autora tohoto díla, ani donátory. Provedení kříže je
zcela netypické pro náš kraj, andělíček na
kříži spíše napovídá o jihočeském původu
jednoho z autorů či donátorů. Pokud máte
nějaké informace vážící se k této památce,
kontaktujte prosím obec nebo napište mailem na adresu: hrad.rotstejn@seznam.cz.
Obnova Studánky v Zeleném dole a práce
v okolí
V průběhu jara a léta 2018 postupně probíhají práce na údržbě lokality žebrovice různolisté v Zeleném dole, jejichž součástí je
také obnova Studánky.
Postupně jsou čištěna koryta drobné vodoteče nejen od větví a napadaných kamenů,
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ale především od odpadků, kterými koryto
potoka vylepšují a ucpávají „pozorní“ návštěvníci skal. V místech, kde dochází k ničení a zasýpání koryt zeminou, bylo provedeno hrázkování.
Studánka díky zařazení do projektu Živé
studánky (viz na http://www.zivestudanky.cz/) byla vyčištěna, zdegradované kameny byly zcela vyměněny za nové a postupně
ještě získá novou stříšku z plochých pískovcových kamenů.
Na turistickou stezku v místech podmáčení
přijde krytí haťovým chodníkem. Na rozcestí
ke Studánce a směrem k jeskyni Postojna se
pak navrátí také dva prosté dřevěné kříže,
které zde podle vyprávění pamětníků bý-
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valy a měly za úkol ukázat cestu a chránit
poutníky před duchy skal.
Práce budou dokončeny v září 2018. Na
úpravy této části stezky získal spolek Ochrana Klokočských skal finanční podporu od
Libereckého kraje.

Pět panelů velké naučné stezky Klokočskými
skalami, o které pečuje spolek Ochrana Klokočských skal, bylo aktualizováno o výsledky
výzkumů z posledních 30 let. Texty byly přeloženy do českého znakového jazyka a na panelech jsou umístěny QR kódy, které umožní
neslyšícím získat údaje o výjimečných místech Klokočských skal.

Ondřej Racsányi, jednatel OKS, z.s.,
Zároveň na panely přibyl text v Braillově
písmu. Díky těmto úpravám získají lidé se
sluchovým či zrakovým znevýhodněním
možnost získat stejné informace jako ostatní
návštěvníci. Projekt finančně podpořila Nadace ČSOB pomáhá regionům, dále se podílela obecně prospěšná společnost Tichý svět,
Geopark český ráj, o.p.s. a spolek Ochrana
Klokočských skal.
V průběhu roku 2018 -2019 pak panely
ještě doplní hmatové reliéfy a hmatové
plánky oblasti. Na tuto část projetu se zatím nepodařilo najít finanční prostředky.
Více na: www.hradrotstejn.info
Prosíme, chovejte se při návštěvě hradu Rotštejn a při procházkách skalami ohleduplně.
V této oblasti je zvýšený pohyb neslyšících
a nevidomých osob. Děkujeme.
Tichá stezka Klokočskými skalami, stezka nevídaná
V neděli 10. 6. 2018 byla slavnostně otevřena Tichá stezka Klokočskými skalami, stezka
nevídaná. Projekt navazuje na v loňském
roce realizovaný Tichý hrad Rotštejn a je
praktickým výstupem ze semináře Památky
pro každého – Nová Paka 2017.

Vesec
Novinky z vesecké knihovny
Píše se o nás

Časopis Svět libereckých knihoven (zkráceně Světlik) oslovil naši knihovnu s prosbou

strana 18

o reportáž. Má totiž za cíl přibližovat čtenářům libereckého kraje malé knihovny,
o kterých by se běžně nedoslechli. Vzhledem k rekonstrukci a loňskému znovuotevření doporučily knihovnice z regionálního
oddělení semilské knihovny autorům článku právě knihovnu ve Vesci. Reportáž by
měla vyjít v příštím čísle Světliku (2/2018).
Pokud byste se chtěli dočíst, co se o nás
píše, časopis je volně přístupný ve vesecké
knihovně, nebo si ho můžete prohlédnout
na stránkách Krajské vědecké knihovny
v Liberci.
Zkrácená výpůjční doba a čtení na dovolenou
Od 1. května 2018 se zkrátila výpůjční doba
knihovny. Až do konce srpna bude otevřeno každý čtvrtek od 16:30 do 17:00 hod.
Knihovna bude v takto omezeném čase otevřená po celé léto a se začátkem srpna se
provoz opět prodlouží na obvyklou hodinu
a půl.
Rozhodně se ovšem nebojte, že by se zkrácením výpůjční doby upadla nabídka knih.
Náš knižní fond je neustále obměňován
výpůjčkami ze Semil a díky milým knižním
darům (mezi kterými se objevují čtenářské
stálice i čerstvé novinky) se výběr opět trochu rozšířil. Možná si myslíte, že kvůli práci
na zahrádce či venkovním aktivitám nebudete mít na knihy čas, ale léto znamená také
dovolenou a k dovolené patří dobrá kniha.
Tak přijďte, budete vítáni!
Kamila Klímová

Obnovená pouť a sjezd rodáků
(aneb pomozte šířit informace)
Obnovování tradic v Mírové pod Kozákovem
V loňském roce se vesecké spolky rozhodly
navázat na přerušenou tradici, která se ve
Vesci opakovala vždy první sobotu v září,
a uspořádaly pouťovou zábavu s odpoledním a večerním programem. V letošním
roce chceme v tomto obnovování tradic pokračovat a 1. 9. 2018 Vás srdečně zveme
na veseckou pouť spojenou se sjezdem
rodáků. Zároveň bychom Vás rádi požádali
o pomoc a zprostředkování informací těm,
kteří se v okolí narodili nebo zde bydleli.
Pomozte s šířením informací
Vzhledem k platným zákonům o ochraně
osobních údajů není možné získávat kontakty a adresy konkrétních osob. Proto bychom rádi poprosili Vás, čtenáře našeho
Zpravodaje, abyste své známé a příbuzné,
kteří se v okolí narodili nebo žili, na tuto akci
pozvali a potřebné informace jim předali.
V dohledné době budou k dispozici pozvánky i plakáty a uživatelé sociálních sítí mohou
informace očekávat i tam.
Na co se můžete těšit
Sjezd rodáků a vesecká pouť se bude konat
v sobotu 1. 9. 2018 na hřišti u sokolovny ve Vesci. Ve 14:00 hod. bude zahájen
tradiční program pro děti i dospělé. Můžete
se těšit na stánkový prodej, pouťové atrak-

strana 19

ce, tvořivé dílny i jinou zábavu pro děti.
Dále si budete moci užít bohaté občerstvení
i místními dobroty a domácí pochutiny.
O příjemnou atmosféru se během odpoledne postarají kapely D. Band (jazzová kapela
Vratislavice) či Ruda Müller s kapelou (dechová hudba Rudy Müllera).
Současně proběhne v prostorách sokolovny
volný doprovodný program pro rodáky
a další zájemce. Připravujeme obrazový přehled vývoje katastru Vesec, Smrčí
a Prackov, současné i historické fotografie, ukázky kronik, dobové materiály apod.
K prodeji zde budou připraveny i drobné
upomínkové předměty, abyste si mohli odnést něco na památku. Přijďte se setkat s rodáky a společně s pamětníky zavzpomínat
na naši obec.
Ve večerních hodinách potom začne pouťová zábava s kapelou Prorock. V případě
nepříznivého počasí se veškerý program
přesouvá do sokolovny. Ať už si přijdete
odpoledne pohrát, posedět, zavzpomínat
nebo večer zatančit, těšíme se na Vás!

Bělá

venska p. Tr., Všeně, Hrubé Skály, Karlovic
a města Turnova.

Výcvik dobrovolných hasičů
V sobotu 14. 4. 2018 proběhl na území naší
obce společný výcvik výjezdových jednotek
dobrovolných hasičů. Výcvik byl zaměřen na
součinnost a spolupráci hasičů při pátrání
po pohřešovaných osobách v neznámém
a složitém terénu. Součástí výcviku bylo
teoretické proškolení v bělské hasičské
zbrojnici, kde proběhla i přednáška o první
pomoci. Poté se jednotky přesunuly na Bukovinu, kde vytvořily rojnici o šířce cca 300
metrů, ve které prošly úsek lesa z Bukoviny
na Klokočské průchody. Místní terén je velice členitý a pohyb v něm vyžadoval dobrou
fyzickou kondici. Důležitá byla také komunikace a koordinace více než šedesáti hasičů
v rojnici. V oblasti se nacházely tři figurantky, které měly různá zranění a úkolem hasičů bylo dívky nalézt, ošetřit a transportovat
je z těžko přístupného terénu na cestu, kam
by v reálné situaci již mohlo přijet vozidlo
ZZS (Zdravotnická záchranná služba). Projít
a důkladně propátrat celou oblast trvalo hasičům přibližně dvě hodiny.

Závěrem bych rád poděkoval všem zúčastněným za přístup a nasazení. Děkuji.
Aleš Zeman

Po nalezení figurantek se všichni aktéři přesunuli zpět do bělské hasičské zbrojnice,
kde proběhlo závěrečné vyhodnocení, diskuse a občerstvení, které připravili členové
SDH Bělá.

Zdravotnická záchranná služba
Libereckého kraje

Výcviku se zúčastnily jednotky obcí z Mírové p. K., Tatobit, Radostné p. K., Veselé, Ro-

„Dobrý den, Záchranná služba. Jak Vám
mohu pomoci?“ Stejná nebo velmi podob-

Kdo je operátor linky 155? Ten, kdo
v tísni pomáhá hlasem jako první.

vesecké spolky
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hasiči nebo policisty. Ty je nutné všechny nepřetržitě koordinovat a rozhodovat
o případném posílení pomoci. Zároveň musí
operátor v podstatě nepřetržitě komunikovat s volajícím a poskytovat mu instrukce
k zajištění první pomoci do příjezdu výjezdové skupiny na místo události. A je i tím,
kdo koordinuje předávání pacientů nemocnicím jako cílovým poskytovatelům akutní
lůžkové péče.

ná věta zazní po celé republice každých 15
vteřin. Každých 15 vteřin se najde někdo,
kdo nutně potřebuje pomoc zdravotníků
pro sebe nebo pro své blízké. Každých 15
vteřin operátoři na dispečinku rozhodují,
kam poslat sanitu, kam lékaře, kam „jen“
zdravotníka. Každých 15 vteřin rozhodují o
lidských životech. Každých 15 vteřin aktivně
pomáhají.
Zdravotnické operační středisko Záchranné zdravotnické služby Libereckého kraje
vzniklo 1. ledna 2007 sloučením bývalých
okresních dispečinků ZZS okresů Liberec,
Česká Lípa, Jablonec nad Nisou a Semily. Hlasy, které jako první pomáhají lidem
v krizových situacích, patří operátorům - sestrám specialistkám v oboru intenzivní péče
s kurzem Operační řízení přednemocniční
neodkladné péče.

Hlavním úkolem operačního střediska je
nepřetržitý příjem tísňových volání a jejich
vyhodnocení, řízení a koordinace činnosti výjezdových skupin celého Libereckého kraje. Tísňové výzvy přicházejí z území
Libereckého kraje na linku 155, případně
z operačních středisek ostatních složek integrovaného záchranného systému. Zdravotnické operační středisko je centrálním pracovištěm operačního řízení, které pracuje
v nepřetržitém režimu. To znamená, že nikdy nemůže nastat okamžik, kdy by vyzvánějící telefon nikdo nezvedl.
V okamžiku přijetí a vyhodnocení tísňového volání se rozběhne složitý řetězec pokynů a informací mezi volajícím na lince,
operátorem a záchranáři. Pokud je to nutné
a možné, rozběhne se i systém AED – tedy
aktivace defibrilátorů rozmístěných mezi
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Jedním z nejtěžších úkolů operátorů je
poskytování pokynů volajícím tak, aby je
správně pochopili a aby i naprosto neinformovaný člověk dokázal zabezpečit první
pomoc postiženému, případně sám sobě.
Pro tuto činnost jsou operátoři speciálně
vyškoleni. Právě proto mohou prostřednictvím telefonu pomoci volajícímu provádět
postupy pro záchranu života do doby, než
na místo dorazí záchranáři.
Den linky 155 si připomínáme 15. května.

Obvyklým důvodem zranění dětí při sportu
a venkovních aktivitách je absence bezpečnostních pomůcek. Ty v případě pádu dokáží
úrazu mnohdy zcela zabránit, nebo alespoň
rozsah zranění zmírnit. Základní, a pro děti
povinnou ochrannou pomůckou, je přilba
– a to nejen při jízdě na kole. Měla by být
samozřejmostí také při jízdě na koloběžce,
skateboardu nebo bruslích.
Se vzrůstající oblibou zahradního grilování
stoupá i počet popálenin. Tato poranění jsou
velmi bolestivá a traumatizující a jejich hojení dlouhodobé. Dalším velkým rizikem jsou
zahradní bazény a jezírka. Při jízdě autem by
mělo být samozřejmostí použití bezpečnostních pásů a dětských zádržných systémů.
Letní zdravotní rizika se však nevyhýbají ani
dospělým. Tento trend je obecně ovlivněn
zvýšenou aktivitou všech obyvatel – cestováním, sportováním, při kterém lidé neodhadnou své síly, zahrádkařením, kutilstvím.
SPORT

Léto, prázdniny, dovolené –
buďte opatrní!
Letní prázdniny. Dva měsíce bez školních
povinností, kdy teplé dny lákají ke hrám
a sportovním aktivitám. Nedostatečný dohled dospělých, přecenění schopností, podcenění rizika, chybějící bezpečnostní pomůcky – to jsou hlavní příčiny následných
dětských úrazů a zvýšeného počtu zásahů
zdravotnické záchranné služby.

Nepřeceňujte své síly, zejména pokud během roku pravidelně nesportujete. Pro sport
si vybírejte terén, který odpovídá vašim silám
a schopnostem. Nepodceňujte bezpečnost
a používejte ochranné prostředky, například
přilby a chrániče.
KOUPÁNÍ
Dbejte na dodržování známých pravidel: neskákat do neznámé vody či nechodit do vody
rozehřátí. Opatrní by měli být především
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kardiaci, epileptici, lidé s vysokým krevním
tlakem a všichni, kdo trpí nějakým chronickým onemocněním. Malé děti u vody vždy
hlídejte. Kruhy na koupání a rukávky nejsou
v žádném případě plnohodnotnou ochranou
neplavců.
POBYT NA SLUNCI
Vystavení pokožky slunečním paprskům by
nemělo být naráz, ale postupné. Nezapomínejte na kvalitní opalovací krémy, čepici
a sluneční brýle. Vyhnete se tak spáleninám,
úžehu, který vzniká při pobytu na slunci, či
úpalu, který je způsoben pobytem v horkém
prostředí. Nepodceňujte svůj aktuální zdravotní stav a dodržujte pitný režim, úměrně se
oblékejte, noste pokrývku hlavy.

dičů, kteří nejsou zvyklí na běžný provoz
a často nedokážou odhadnout své schopnosti. V letním horku se navíc i nejzkušenější
řidič mnohem rychleji unaví a ztratí na ostražitosti. Jakmile za volantem pocítíte únavu
nebo slabo z přehřátí, zastavte, nadýchejte
se čerstvého vzduchu, napijte se, udělejte si
přestávku nebo si i na chvíli zdřímněte.
ALKOHOL
Především o prázdninách mládež experimentuje s drogami a alkoholem, a tak naši
záchranáři často ošetřují nezletilé intoxikované osoby. Alkohol snižuje odhad míry rizika
a lidé pod jeho vlivem přeceňují své schopnosti i síly.
Zdravotnická záchranná služba
Libereckého kraje

DOPRAVNÍ NEHODY
O prázdninách vyjíždí na silnice mnoho ři-

příspěvková organizace

Cesty do místa trvalého
bydliště pro nový řidičský
průkaz jsou minulostí

konta a záležitosti spojené s profesní způsobilostí řidiče. Seznam všech úřadů obcí
s rozšířenou působností naleznete zde:
www.mdcr.cz/orp.

Od 1. července 2018 přichází malá revoluce pro řidiče. Nejen řidičský průkaz si
totiž nově vyřídíte na libovolném úřadě
obce s rozšířenou působností. Nadále
platí, že výměna dokladu, kterému končí platnost, je zdarma a nově s sebou už
nemusíte nosit ani papírovou fotografii.
Řekneme si ale i o dalších novinkách, které nový způsob vydávání řidičských průkazů přináší.
Pokud žijete v Turnově, ale trvalé bydliště
máte např. v Praze, nezbylo vám než si vzít
den volna a vydat se na úřad. Polovinu dne
jste strávili cestou, narychlo zajišťovali svou
průkazovou fotografii a následně přišlo na
řadu samotné vyřizování dokladu na úřadě.
Nyní už se to dá zvládnout mnohem lépe
a jednodušeji. Od 1. července lze vyřídit
záležitosti spojené s řidičskými průkazy na
nejbližším obecním úřadě obce s rozšířenou
působností nebo na takovém, který vám
svou lokalitou nejvíce vyhovuje. Celkově to
bude na 206 místech v ČR. Turnovský odbor dopravy je pro Vás otevřen denně od
8:00 do 12:00 hodin a v úřední dny, pondělí
a středu, od 13:00 do 17:00 hodin.
Téměř vše vyřídíte na jednom místě

Existují situace, kdy je přesto nezbytné dojet
na úřad obce s rozšířenou působností v místě vašeho trvalého bydliště. Mezi ně patří
odnětí nebo vrácení řidičského oprávnění,
omezení oprávnění atd.
Dosud bylo nutné na úřad přijít s papírovou
fotografií, kterou pracovník na přepážce
umístil na žádost. Podle nové úpravy se už
na úřad s fotografií nebude muset. Systém
sám vyhledá, zda již nemáte fotografii v jiné
databázi (např. z občanského průkazu nebo
cestovního pasu), a pokud bude vaše podoba stále aktuální, použije ji a fotit se vůbec
nebudete. V případě, že jste změnili vizáž
a vaše podoba se na první pohled neshoduje s fotografií v existujících databázích, vyfotí vás úředník přímo při vyřizování žádosti.
Odpadá tedy nutnost pořídit si průkazové
fotografie. Nově se také na každý doklad
bude prostřednictvím podpisového tabletu
pořizovat digitalizovaný podpis žadatele.
Jediný případ, kdy s sebou ještě na úřad
ponesete papírovou fotografii, je vydání
mezinárodního řidičského průkazu (ten má
formát malé knížky, který prozatím tisk digitální fotografie neumožňuje).

Nově si tak můžete na nejbližším úřadě
vyřídit vydání nového řidičského průkazu.
Také si na zvoleném úřadě zajistíte výpis
z evidenční karty řidiče, stav bodového
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Změna trvalého bydliště nemá na řidičský průkaz vliv
Pokud jste změnili trvalé bydliště, platila povinnost tuto změnu hlásit na úřadě. Ten vám
vydal nový řidičský průkaz. Nyní je tato povinnost již minulostí. Od července se budou
vydávat řidičské průkazy, které údaj o místě
trvalého bydliště neobsahují. To se vztahuje
i na majitele dříve vydaných, ale stále platných řidičských průkazů.
Správní poplatky
Změna legislativy přinesla také úpravu výše
správních poplatků. Za výměnu řidičského
průkazu za nový v případě, že končí doba
jeho platnosti, stále nebudete nic platit
a dostanete ho zdarma. Při vydání nového
průkazu zaplatíte z původních 50 Kč nově
200 Kč. Navýšení správního poplatku je
kompenzováno tím, že si již nemusíte pořizovat průkazovou fotografii. Také se navýšil poplatek za zrychlené vydání průkazu
do pěti pracovních dnů z 500 Kč na 700 Kč.
Částka za vystavení mezinárodního řidičského průkazu zůstává 50 Kč, za vydání paměťové karty do digitálního tachografu zaplatíte nadále 700 Kč.

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

Léto, dovolená a cestování
Léto je doba, kdy si dopřáváme odpočinek, dovolenkujeme a cestujeme. S tím je
spojeno nejen plánování toho kdy, s kým
a kam se vydáme, jaká místa navštívíme
a prozkoumáme, ale i to, co všechno budeme muset zařídit a připravit. K tomu by vždy
mělo patřit i to, že si zjistíme, na jaké doklady můžeme do vybrané destinace cestovat,
zda s občanským průkazem (dále jen „OP“),
anebo s cestovním pasem (dále jen „CP“)
a zda máme tyto doklady platné.
Nelze cestovat s dítětem, když ho máme
„pouze zapsané“ v našem pasu (byť jako
rodič). Od roku 2012 platí základní pravidlo
cestování, a to i pro děti, vždy s vlastním
cestovním dokladem. V rámci tzv. Schengenu (http://www.mvcr.cz/clanek/cestovani-po-eu-schengenu) můžeme cestovat i na
platný občanský průkaz. Do ostatních zemí
vždy s platným cestovním dokladem – cestovním pasem. Pozor, v některých destinacích hraje roli i to, jak dlouho bude náš pas
ještě platit. Např. v Egyptě – pas musí platit
ještě 6 měsíců po naší návštěvě.
Základní info k cestování po světě viz
https://www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/
V případě dotazů doporučujeme obrátit
se na ZÚ (zastupitelský úřad) státu, kam se
chystáme cestovat. Buď se můžeme dotázat na ZÚ cizího státu v ČR, anebo na ZÚ ČR
v cizině, viz https://www.mzv.cz/jnp/
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Doporučujeme všem občanům,
aby si již nyní zkontrolovali, zda
mají platný občanský průkaz, ale
(bude-li potřeba) zejména cestovní
pas a zda je jejich pas platný.

CESTOVNÍ PAS

Žádost o vydání OP i CP může být podána
na kterémkoli obecním úřadu obce s rozšířenou působností (dále jen „ORP“) – nemusí
to být přímo v místě pobytu.

Nově bude občan moci (od 1. 7. 2018 = neděle, prakticky tedy od pondělí 2. 7. 2018)
požádat o vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě, a to:

Od 1. 7. 2018 se mění doba vyřízení
a s tím je spojena i výše správních
poplatků:

1) v pracovních dnech do 24 hodin, 6000,Kč/osoba starší 15 let; 2000,- Kč/dítě,

OBČANSKÝ PRŮKAZ (se strojově čitelnými
údaji a kont. el. čipem, doba platnosti 10 let
u osob st. 15 let)
Doba vyřízení je do 30 dnů, správní poplatek 0,- Kč/osoba starší 15 let; 50,- Kč/dítě
(v některých zákonem stanovených případech správní poplatek 100,-/200,- Kč).
Nově si bude (od 1. 7. 2018 = neděle, prakticky tedy od pondělí 2. 7. 2018) občan moci
požádat o vydání občanského průkazu ve
zkrácené lhůtě, a to:

Doba vyřízení je do 30 dnů, správní
poplatek 600,- Kč/osoba starší 15 let;
100,- Kč/dítě.

2) nebo do 5 pracovních dnů 3000,- Kč/
osoba starší 15 let; 1000,- Kč/dítě.
Žádost o vydání dokladu bude moci občan
podat u kteréhokoliv ORP, nebo (ve zkrác.
lhůtách) u Ministerstva vnitra (MV - v gesci
odboru správních činností). Doklad vyhotovený do 24 hodin si bude občan moci
převzít jedině u MV. Doklad vyhotovený do
5 pracovních dnů si bude občan moci převzít u ORP, kde svou žádost podal, anebo
přímo u MV.
Zpracovala Mgr. Jaroslava Ježková, vedoucí
odd. matrik a státního občanství KÚ LK

1) v pracovních dnech do 24 hodin, 1000,Kč/osoba starší 15 let; 500,- Kč/dítě,
2) nebo do 5 pracovních dnů 500,- Kč/osoba starší 15 let; 300,- Kč/dítě.
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Služby Czech point, ověřování
– Obecní úřad poskytuje
následující služby:
• ověřování pravosti podpisu, shodu opisu
nebo kopie s listinou;

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.

• výdej pytlů na tříděný a komunální odpad;
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.

• 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).

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 te-

lefonním čísle 481 363 071 nebo osobně
u vedoucí paní Macháčkové 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 hodin.
Bližší informace
606 430 539.

Pytle s tříděným odpadem odkládejte na
stanoviště pouze v neděli – v pondělí je
svozový den.

Životní jubilea

Děkujeme všem občanům, kteří třídí odpad, a pomáhají tím snižovat náklady
obce na svoz odpadu.

Miroslav Nejedlý, nar. 19. 4. 1938
Marie Richterová, nar. 15. 5. 1938
Miroslav Brouček, nar. 31. 5. 1938
Jitka Zaplatílková, nar. 2. 6. 1938
Josef Tauchman, nar. 5. 6. 1938

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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lze

získat

na

tel.:

80 let oslavili

85 let oslavil

Bohuslav Bílek, nar. 7. 4. 1933

90 let oslavil

Vít Drahoňovský, nar. 29. 3. 1928
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.
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Příspěvky do zpravodaje
Vaše názory, připomínky, podněty,
pozvánky nebo inzeráty můžete zasílat
na adresu: obec@mirova.cz. V rámci
možností je budeme uveřejňovat.

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 1/2018 byla 5. 6. 2018
Tisk: Tiskárna a Knihárna Zaplatílek, Vesec 66
Distribuce: Česká pošta, s. p.
výtisk je dodáván do každé domácnosti v obci Mírová pod Kozákovem

