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Zpravodaj
obce Mírová pod Kozákovem

čtvrtletník

číslo 3/2017

Zpravodaj
Slovo starosty

obce Mírová pod Kozákovem

Vážení spoluobčané,
čas prázdnin a dovolených utekl jako voda a počasí venku ukazuje, že podzim se
přiblížil doslova mílovými kroky. Pojďme se ale i přesto společně ohlédnout, co se
během léta v Mírové událo a co nás ještě do konce roku čeká.
Úspěšně a v předem stanoveném termínu se nám během letního období podařilo
zrekonstruovat kampeličku ve Vesci, kde jsme krom kompletní výměny oken a opravy střechy zateplili i celou fasádu. Do konce letošního roku máme navíc stejné plány
i s kampeličkou v Bělé, kde již proběhla výměna oken a v současné době se chystá
vše potřebné pro opravu fasády. Nejenom kvůli zvýšení bezpečnosti, ale i proto,
aby se Vám lépe po místních komunikacích pohybovalo, investovali jsme do oprav
nejhorších úseků obecních cest v Záholicích, v Bělé, ve Smrčí a v Loktuších 1,2 mil.
Kč. V příštím roce plánujeme minimálně stejné investice jako letos, a chtěl bych Vás
požádat o názory, které komunikace by bylo třeba opravit.
Další novinkou, kterou se nám podařilo během léta zrealizovat, je znovuobnovení provozu obecní knihovny, kam bych Vás touto cestou všechny rád pozval. Knih
napříč žánrů, starších i novinek, je zde dostatek pro všechny a část knihovnického
fondu se bude navíc pravidelně obměňovat a půjčovat z pobočky knihovny v Semilech. Nejenom o tom, ale i o rekonstrukci, slavnostním otevření nebo otevírací době
se více dozvíte v článku naší nové knihovnice, Kamily Klímové, na dalších stránkách
tohoto Zpravodaje.

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
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

Nejenom proto, aby Vám žádná podobná akce, jako například slavnostní otevření
obecní knihovny, neunikla, ale i kvůli lepší obecné informovanosti občanů jsme se
rozhodli pro přepracování a zřízení nových webových stránek obce. Na těch v současné době pracujeme a plánujeme jejich spuštění v nejbližších týdnech.
Na závěr bych Vás ještě velmi rád pozval na již tradiční rozsvěcení vánočního stromku
před Mateřskou školou na Chutnovce, které tentokrát proběhne již 24. 11. 2017. Velkým lákadlem bude opět program dětí z naší mateřské a základní školy a příjemná předvánoční atmosféra doplněná drobným občerstvením. Těším se na setkání
s Vámi nejenom při slavnostním „rozsvěcení”, ale i na dalších předvánočních akcích
místních spolků a obecního úřadu, na které najdete pozvánky uvnitř tohoto čísla.
Přeji vám všem pohodové podzimní dny,
Jaroslav Votrubec
starosta obce Mírová pod Kozákovem

DPS – 481 363 071
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Informace z obecního úřadu

chemické přípravky na ochranu rostlin,
hubení plevelů a škůdců atd.);

Vše řádně označené !!!

Sběr nebezpečných složek
komunálního odpadu
v NEDĚLI 29. října 2017
Vážení občané,
obecní úřad ve spolupráci se Severočeskými
komunálními službami s. r. o. pořádají sběr
nebezpečných složek komunálního odpadu.

• zbytky starých barev, obaly od barev;
• 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,

Sběr bude prováděn ambulantním způsobem, tj. pojízdnou sběrnou, která bude přistavena podle časového rozpisu na předem
označeném stanovišti. Odpady budou přebírány kvalifikovanými pracovníky Severočeských komunálních služeb s. r. o.

Nebudou přijímány následující druhy odpadů:
• odpad stavebního charakteru;
• eternit, azbest, asfalt;
• stavební omítky, lepidla, směsi atd.

Přijímány budou následující druhy odpadů:
• léky všeho druhu včetně mastí;
• domácí kapalné i tuhé chemikálie (ředidla, kyseliny, louhy, vývojky a ustalovače,

Způsob přebírání odpadů:
1. Odpady budou předávány občany na
označeném stanovišti osobně pracovníkům zajišťujícím sběr. Je zakázáno

část obce

příjezd

odjezd

Záholice

8:00

8:10

u Píchů – č. p. 51 (na křižovatce)

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)

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

strana 4

stanoviště

odkládat odpady před příjezdem mobilní sběrny !
2. Občané předloží před předáním odpadu
občanský průkaz, podle kterého bude
zjištěna adresa.
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.

Na objemný odpad z domácnosti, který se
nevejde do popelnice, je občanům zdarma
k dispozici každou první sobotu v měsíci od
9:00 do 10:00 hod. kontejner, který je přistaven u skladu obecního úřadu.
Svoz nebezpečného odpadu zajišťuje obec
Mírová pod Kozákovem 2x ročně zdarma
mobilním sběrem.
Prostor u skladu obecního úřadu je monitorován kamerovým systémem se záznamem.

Polsko – Kudowa Zdroj

Vyúčtování vodného a platby
za odpady a psy.

OÚ Mírová pod Kozákovem pořádá
v sobotu 28. října 2017 zájezd do Polska – Kudowa Zdroj.

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.

Upozornění na monitorování
prostorů u skladu obecního
úřadu a zákaz odkládání
odpadu u skladu

Závazné přihlášky přijímáme na OÚ
Mírová p. Koz. do 19. 10. 2017 zároveň
s úhradou jízdného ve výši 100,- Kč.

Setkání seniorů

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

Obecní úřad Mírová pod Kozákovem zve
všechny naše občany na tradiční setkání seniorů k příjemnému předvánočnímu posezení, které se koná v sokolovně ve Vesci dne
1. 12. 2017. Se svým programem vystoupí
děti ze ZŠ v Bělé a k poslechu zahraje živá
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hudba. Občerstvení pro všechny návštěvníky zajišťuje obec Mírová pod Kozákovem.
Doprava bude zajištěna obecním mikrobusem. Těšíme se na setkání se všemi našimi
občany.

Rozsvícení vánočního stromu
V pátek 24. 11. 2017 se uskuteční již třetí 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.

Z jednání zastupitelstva

Výpis z veřejného zasedání
Zastupitelstva obce Mírová
pod Kozákovem konaného dne
29. 6. 2017 na OÚ Mírová p. Koz.
Zastupitelstvo obce Mírová
pod Kozákovem po projednání
souhlasí:

veřejné zakázky mezi centrálním zadavatelem obcí Malá Skála a obcí Mírová pod
Kozákovem.
2. S koupí pozemku v k. ú. Loktuše; na zakoupený pozemek bude přemístěn pomník obětem první světové války. Majitel
pozemku, na kterém pomník stojí, požaduje jeho odstranění.
3. S doplatkem učitelky MŠ na Chutnovce
na školní rok 2017/2018.

Zastupitelstvo obce Mírová pod
Kozákovem schválilo:
4. Zprávu o plnění usnesení z minulého zasedání Zastupitelstva obce Mírová pod
Kozákovem.
5. Závěrečný účet obce za rok 2016 spolu se Zprávou o výsledku přezkoumání
hospodaření obce Mírová pod Kozákovem za rok 2016 bez výhrad. Nebyly
zjištěny chyby a nedostatky a nebyla
zjištěna rizika.
6. Závěrečný účet Svazku obcí Mírová pod
Kozákovem za rok 2016 spolu se Zprávou
o výsledku přezkoumání hospodaření
Svazku obcí za rok 2016 bez výhrad. Nebyly zjištěny chyby a nedostatky a nebyla
zjištěna rizika.
7. Účetní závěrku obce Mírová pod Kozákovem za rok 2016 bez výhrad.

Zastupitelstvo obce Mírová pod
Kozákovem bere na vědomí:
8. Žádost o vybudování chodníku při komunikaci na Károvsku a souhlasí se zařazením tohoto požadavku do plánu rozvoje na další období.
9. Zprávu o stavu veřejného pořádku v katastru obce Mírová pod Kozákovem za
rok 2016.
Úplné zápisy ze zastupitelstva najdete na
www.mirova.cz

MŠ Chutnovka
Začal nový školní rok
Je to tak, nový školní rok už běží v plném
proudu, děti „začátečníci” si ve školce pěkně
zvykají na společný život v kolektivu a postupně poznávají kousek Českého ráje kolem
naší mateřské školy. V tom jim vydatně pomáhají paní učitelky a starší chlapci a dívky,
kteří už mnohé znají a ve školkovém životě
se už lépe orientují. Obě oddělení mladších
dětí sídlí ve třídách v přízemí a říkají si Berušky
a Tuleni. Nejstarší děti, tedy budoucí prvňáčci,
jsou letos všichni v jednom oddělení nahoře.
Protože jsou a budou po celý rok pilní a pracovití, říkáme jim Včelky.
Konec uplynulého školního roku byl ve znamení hledání tří nových učitelek, protože tři
stávající učitelky našly nová působiště blíže

ke svému bydlišti, nebo alespoň s lepším
dojížděním. Všem třem bývalým kolegyním,
paní Mgr. Heleně Pavelkové, Radmile Vejrové
a Elišce Sýkorové, DiS., patří velký dík za veškerou práci, čas i trpělivost, kterou věnovaly
svému výchovně vzdělávacímu působení na
děti v předškolním věku. Zároveň jim přejeme
hodně radosti a pohody v nových školách.
K nám nastoupily nové kvalifikované paní
učitelky, a sice do Berušek Bc. Eva Krejcarová,
do Tuleňů Hana Hlavová a do Včelek Iveta Fišarová. Přejeme i jim hodně zdaru na novém
pracovišti, ať je pobyt u chlapců a děvčátek
v mateřské škole nejen baví, ale také zdravě
nabíjí. Zkrátka – aby nám všem bylo v naší
školce příjemně.
Pro radost všech dětí přijel hned zkraje září
divadelní soubor Koloběžka s veselou pohádkou Červená Karkulka a za deset dnů nás
se svými vychovanými pejsky navštívila paní
Žváčková. Její pořad se uskutečnil venku a je
vždy plný nenásilného poučení o tom, jak se
máme chovat k cizím psům. Děti mohly pozorovat vystoupení a chování tří psů, Hopíka,
Berušky a Kittynky. Některé hry hrály děti
společně s pejsky a samozřejmě, že pomáhaly
i paní učitelky. Pěkný zážitek z celého vystoupení byl umocněný slunečným počasím.
Na konci září přijeli do MŠ divadelníci ze souboru Pernštejni s příběhem o vodníku Bublinovi.
My všichni jsme si s dětmi zavzpomínali na
letní pohodu v lese, na louce, doma i v zahraničí a hlavně u vody. Děti získaly nové zku-

1. Se Smlouvou o centralizovaném zadání
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šenosti a dovednosti při turistice pěší nebo
cyklistické, svědčí o tom také některé odřeniny na kolenech nebo na loktech aktérů. Ještě
několik dnů budeme moci s dětmi využívat
zařízení na obou zahradách mateřské školy,
kéž by nám babí léto trochu více přálo !
Jinak máme k dispozici les se všemi svými
krásami – posloucháme zpěv ptáčků, rozlišujeme druhy stromů, hrajeme si s tím, co nám
příroda umožňuje = s klacíky, šiškami, kamínky, jehličím, listím, zdoláváme různě kopcovitý terén. Všude kolem vidíme počínající se
zabarvování listí na břízách a dubech, ráno
už bývá dost chladno a mlhavo a začínají růst
houby – to všechno nám napovídá, že bude
podzim. Nejstarším dětem zní v uších píseň
Jana Svěráka a Jaroslava Uhlíře …„Září, září,
na léto jde stáří…” a těm mladším zase… „Pod
dubem, za dubem, měla jedna dvě, červená
jablíčka, dala jedno mně…” Těšíme se na krásně barevný a voňavý podzimní čas, na všechny dobroty, které se na podzim sklízejí. Je to
příležitost poznávat okolní svět všemi smysly,
např. ochutnávkou ovoce, zeleniny a vlastní
přípravou laskomin z nich, rozlišovat hmatem
různé plody, čichat vůni plodin, lesa, hlíny
i trávy. A pozor – uši se naučí rozlišovat pestrou škálu zvuků venku i uvnitř. Děti to moc
baví a hádanky typu „Co nebo čím jsem to
udělala ?” se mohou dávat a vymýšlet i doma,
zkuste to, užijete si spoustu legrace.
Přejeme vám i nám všem pěkný podzim a bohatou úrodu na našich zahradách a polích.
Mgr. Jana Dědečková
s celým kolektivem dětí a dospělých

ZŠ Bělá
Zahájení nového školního roku 2017
– 2018 na základní škole v Bělé
Nový školní rok jsme zahájili v pondělí 4. září
2017. Do lavic 1. třídy letos zasedlo 17 žáčků,
které přivítal i pan starosta obce Jaroslav Votrubec a paní Eliška Matoušová, která děti přišla pozvat na cvičení do Sokola. V ostatních
třídách zahájili školní rok třídní učitelé. Naše
škola má letos 79 žáků, což je o tři více než
v loňském školním roce.
Došlo i ke změnám v personálním obsazení.
Na mateřskou dovolenou odešla Mgr. Jitka
Řezníčková a na její místo nastoupila Mgr.
Pavlína Pitrová. Od září máme také školní asistentku, paní Lucii Pohlovou, která bude pomáhat učitelům při výuce především v 1. a ve
2. třídě a také zajistí dohled nad žáky o některých přestávkách, či po skončení vyučování.
Na zahájení školního roku jsme se samozřejmě připravovali už v průběhu prázdnin.
V samotné budově školy náš zřizovatel zajistil vymalování dvou učeben a školních šaten
a opravu stěn jídelny a chodby, takže žáci tráví
čas v příjemně upraveném a čistém prostředí.
Za opravy moc moc děkujeme všem, kteří se
na nich podíleli.
Během prázdnin byly objednány potřebné
učebnice, sešity a školní pomůcky i potřebný
školní nábytek a dále školní žákovské knížky,
které mají novou podobu. Dále také několik
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nových didaktických pomůcek – nástěnné
obrazy, 2 nové PC do počítačové učebny, čtenářské kostky, Logica, …
Hned následující den po zahájení jsme se
žáky začali naplno pracovat. Rozdali vše potřebné k výuce, probrali s dětmi školní řád,
poučili je o bezpečnosti, stanovili jsme si pravidla školy i třídy a poté jsme začali opakovat
a zjišťovat co si kdo zapamatoval a co kdo
přes prázdniny zapomněl. Nás učitele těší,
že se k nám vrátili všichni žáci (kromě dvou
odstěhovaných) a že děti mají chuť a elán
do práce. Té bude letos opět plno. Již jsme
zahájili v některých třídách plavecký výcvik,
4. třída má před sebou výcvik na dopravním
hřišti. Mladší žáci ještě v září vyrazí na přírodovědnou exkurzi na stezku korunami stromů, starší žáci vyšplhají na Kozákov, aby se tu
na Dni prevence naučili, jak chránit své tělo.
Především ale bude probíhat výuka v kmenových třídách tak, aby žáci získali potřebné
znalosti i dovednosti pro budoucnost.

álně, ale společně a jinak”, který pomáhá
žákům ohroženým školním neúspěchem.
Jednou za týden k nám přichází speciální
pedagog Bc. Petr Klus, který pracuje s těmito žáky na odstranění deficitů, jenž jim zatím
brání dosahovat lepších výsledků.
Od září jsme také zapojeni do projektu „Šablony do škol”. Právě díky němu u nás může
být školní asistentka. Dětem, které budou
mít zájem a budou potřebovat cokoli doučit
či povysvětlit, nabízíme doučování a na podporu čtenářské gramotnosti otevíráme v každé třídě čtenářský klub.
Stejně jako v minulých letech nabízíme žákům i řadu zájmových kroužků, kde mohou
trávit volný čas po vyučování. Letošní nabídka je pestřejší než vloni. Opět nabízíme kroužek „Angličtina pro všechny” a dále kroužek
„Hrátky s přírodou” (o myslivosti), který u nás
povede paní Blanka Kolářová.
Mgr. Edita Vondrová
ředitelka ZŠ

I letos jsme zapojeni do projektu „Individu-

Hrad Rotštějn
Tichá stezka Klokočskými skalami
Na počátku června 2017 se hrad Rotštejn
otevřel pro neslyšící jako první nestátní
památka v ČeskoSlovensku za pomoci unikátních QR kódů s videi v českém znakovém jazyce. Na projektu Tichý hrad Rotštejn
spolupracují spolek Ochrana Klokočských

skal, Tichý svět o. p. s. a Český ráj – globální
geopark UNESCO, mezinárodní vzdělávací
projekt Hugo na cestách, vše za podpory
nadace ČSOB Pomáhá regionům.
V prvních třech měsících navštívilo hrad Rotštejn 308 neslyšících, což považujeme za velký úspěch. Také na jejich přání připravujeme
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Obnovená poutní slavnost ve Vesci

další společný projekt nazvaný Tichá stezka
Klokočskými skalami. Na 5 velkých panelech
naučné stezky v Klokočských skalách budou nově nainstalovány panely s aktuálními
informacemi o geologii, specifických podmínkách ochrany jeskyní, geomorfologické
rozmanitosti, archeologii a historii přírodní
rezervace Klokočské skály. Vše ve spolupráci
s odborníky příslušných oborů.
Na realizaci projektu se opět pokusíme
získat podporu od nadace ČSOB pomáhá
regionům.
Hana Talli Hlubučková
Hlavní koordinátor projektu

Střední i starší generace ve Vesci si dobře
pamatují na tradiční poutní a posvícenské
zábavy, které se konaly v obci ve druhé polovině minulého století. Poutní slavnost ve
Vesci vždy připadala na první sobotu v září

VII. pohádková noc na Rotštejně
V sobotu 9. 9. 2017 proběhla na hradě Rotštejn již 7. pohádková noc. Akce proběhla
ve spolupráci spolku Ochrana Klokočských
skal a Červeného kříže z Jablonce nad Nisou.
O první pomoc přímo v terénu byl velký zájem. Ono není jednoduché pomoci správně,
když se člověk ocitne v přírodě, na místě, kde
není signál mobilních operátorů a je potřeba rychle a efektivně udělat nezbytné kroky
k záchraně života. O tom se mohlo přesvědčit na šest desítek návštěvníků. Potěšitelné
je, že první pomoc v terénu zkoušelo hodně
dětí a přišla i řada seniorů, kteří sice prošli kurz
branné výchovy, ale rádi se poptali a vyzkoušeli nové metody. Akce pokračovala pohádkovou prohlídkou hradu s Luciperem a bludičkou a noční prohlídkou památky při kytaře.

roku 1987. Na začátku roku 1988 byla však
z důvodu rekonstrukce uzavřena vesecká
sokolovna a po slavnostním otevření v roce
1999 se už na tradici znovu nenavázalo.

a následována byla posvícenskou zábavou
konanou první sobotu listopadovou. Kroniky
uvádějí, že v dobách své největší slávy lákala
zářijová pouť několik stovek účastníků. Obliba klasické pouti sice během let postupně
klesala, poutní zábava se však udržela až do

V letošním roce se vesecké spolky spojily,
aby tradiční pouť ve Vesci znovu oživily.
V sobotu 2. září ve 14:00 se otevřely brány
venkovního prostoru u sokolovny, kde návštěvníky přivítalo dobré jídlo, pití a bohatá nabídka další zábavy, zejména pro děti.
K dispozici byl skákací hrad, kolotoč, tvoři-

Pohádková noc ukončila hlavní turistickou sezónu na Rotštejně. Bližší informace
o provozu a akcích na památce najdete na
www.hradrotstejn.info.
Ondřej Rajcsányi
jednatel výkonného výboru OKS
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vý koutek nebo malování na obličej. Další
stánky nabízely například cukrovou vatu,
nakládané sýry nebo pravá moravská vína.
Odpolednem provázela dechová hudební
skupina Semilská 12 a příjemné zpestření
přineslo také vystoupení mažoretek.
Odpolední program postupně přešel ve večerní zábavu, o jejíž skvělou atmosféru se

postarala kapela z jižní Moravy Žízeň a hlad.
Navzdory chladnému počasí vládla celé odpoledne i večer výborná nálada. Pořadatelé odhadují účast kolem 500 návštěvníků.
Velké díky patří všem, kdo se přišli pobavit,
a celou akci tak podpořili. A těm, kterým
naše obnovená pouť utekla, slibujeme, že
příští rok ve stejnou dobu to bude stejně
dobré, možná lepší.

Rekonstrukce kampeličky ve Vesci

Znovuotevření Obecní knihovny ve Vesci
Vesecká knihovna byla vždy nedílnou součástí obce, stejně jako pan učitel František
Mlejnek, který tuto knihovnu vedl od roku
1953. Po jeho smrti v roce 2015 zůstala místnost knihovny ve vesecké budově školy na
nějakou dobu opuštěná. Obecní úřad se
však rozhodl knihovnu ve Vesci zachovat
a v práci, kterou pan učitel Mlejnek za bezmála šest desítek let odvedl, pokračovat.
Během roku 2017 se přistoupilo k rekonstrukci místnosti knihovny v budově školy
– byla vymalována, pořídil se nový nábytek
a nové knihy. Obnovila se také spolupráce
s regionálním oddělením Městské knihovny
Semily, které nám v rámci výměnného fondu zapůjčilo další tituly.
V pátek 15. září v 17:00 hod. se tak za skvělé
účasti uskutečnilo znovuotevření Obecní

foto před rekonstrukcí

knihovny ve Vesci. Všichni si mohli prohlédnout, jak knihovna nyní vypadá, projít si nabízené tituly nebo si chvilku posedět v dětském
koutku. Hned při otevření se zapsalo 23 čtenářů, kteří si vypůjčili dohromady 30 knih. Ostatní si mohli alespoň popovídat a dát si čaj, kávu
nebo připravené zákusky. Děkujeme za účast
a těšíme se na další nové čtenáře !
Ještě několik provozních informací na
závěr: Knihovna je otevřena vždy ve čtvrtek
od 16:30 do 18:00 hod. a každou první sobotu v měsíci od 9:30 do 11:00 hod. (do konce
roku 2017 konkrétně: 4. 11. a 2. 12.). Výpůjční doba je 1 měsíc, ale je možné si knihu
prodloužit, pokud není rezervována jiným
čtenářem. Půjčovné je zdarma. Prosíme čtenáře, kteří mají doma knihy půjčené ještě od
pana učitele Mlejnka, aby je přinesli.

foto po rekonstrukci
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Sedmá staročeská pouť na Prackově – neděle 10. září 2017

Tradičně krásné slunečné babí léto, na které
jsme byli zvyklí vždy druhou neděli v září,
která je zasvěcena obnovené pouti na Prackově, se letos nekonalo. Od středy jsme
napjatě sledovali předpověď, která hrozila
deštivým počasím. Byli jsme z toho opravdu
zoufalí. Tolik příprav, pozvánek, plakátků, napečených dobrot a přijde vůbec někdo ? Nebudeme nakonec jako pořadatelé v přesile ?
Kaplička je malá, dovnitř se neschováme.
Nastal tedy scénář „mokré varianty” (jednou
už jsme podobnou zažili) – muži z našeho
spolku společně s manžely členek si dali
sraz ve 12 hodin v Klokočí, odkud jsme měli
slíbeno zapůjčení stanů. Stany, lavice a židle
odvezli ke kapličce na Prackov, v té chvíli už
asi hodinu nepršelo a aktualizace slibovala,
že to do čtvrté odpolední vydrží. Pro jistotu
u čekárny jeden stan postavili, aby dobroty
byly zabezpečené proti případné přeháňce.
Kolem jedné se sjížděli jako obvykle stánkaři spolu s účinkujícími a vzápětí se začali už
trousit první návštěvníci.

Přesně ve 14 hodin se rozklinkal provizorní zvonek ve věžičce kaple. Zástupci spolku
Alena Radoušová a Miloš Haken tradičně přivítali přítomné, kteří navzdory zachmuřené
obloze neváhali (byť vybaveni deštníky) jako
každý rok navštívit pouť, která se těší stále
větší oblibě. Letos nám přijeli zahrát lidové
písničky na příčné flétny 4 žákyně turnovské
ZUŠ spolu se svojí učitelkou Monikou Szántó.
Další částí programu bylo vystoupení Podještědského souboru Horačky – mužů, žen
a dětí v krojích. Obsáhlý program nás provedl
odíváním i celkovým způsobem života v Podještědí. Oživením tanečních kreací se zpěvy
a hrou na harmoniku bylo vtipné „voblíkání
do kroje” divačky z publika.
Letošní pouť poctil svou návštěvou i náš pan
starosta Jaroslav Votrubec, a také člen našeho spolku PhDr. Jaromír Jermář – senátor za
ČSSD. Z Kokrháče přijela opět děvčata na
koních, takže si děti mohly vyzkoušet, zda
je opravdu pohled z koňského hřbetu tím
nejkrásnějším. Mezi stánkaři dominovala
tradiční střelnice pana Trojovského s vlastnoručně vyrobenými papírovými růžemi,
vedle ní kraloval starý gramofon na kliku.
O kus dál se zase ozývaly melodie stařičkého malovaného flašinetu. Jeho majitel, pan
Janeček, už také tradičně několik let na naší
pouti nesmí chybět.

tuto kapličku. My jsme na něj navázali téměř po sto letech a podařilo se nám založit
novou tradici. Výtěžek z celé akce jako obvykle směřuje k obnově kaple a jejího okolí.
Stále vybíráme na nový zvon, který chceme
v příštím roce nechat odlít a vysvětit, aby na
pouti za dva roky s velkou slávou už zazněl
z věže stoleté kaple.
Děkujeme všem sponzorům letošní pouti, kterými jsou: Tiskárna Zaplatílek Vesec
(bločky do štěstíček a tisk plakátů zdarma);
Obec Mírová pod Kozákovem (platba mobilního WC); PIVOVAR ROHOZEC, a. s. (malý
soudek piva zdarma); Pekárna a cukrárna
PANE Dolní Bousov (koláčky sponzorsky);
Hasiči Klokočí (zapůjčení setů a stanů); Ondřej Fila – www.mobilpodium.cz (zdarma
zvučení); vyhlášená liberecká cukrářka Libuše Jahodová (osobně doručila kolem stovky
výborných koláčků vlastní výroby).

Samozřejmě velký dík všem kuchařkám,
které napekly nebo připravily dobroty, po
nichž se vždy jen „zapráší” a které jsou tím
pravým pouťovým lákadlem. Mnohé z nich
vůbec nejsou členkami spolku, a přesto
věnují finance a hlavně svůj čas pro blaho
druhých. Za nádhernou květinovou výzdobu kaple děkujeme Jitce Řehákové, Stáně
Svobodové a Anně Otmarové. Prostě díky
všem, kteří přiložili ruku k dílu, aby se dobrá
věc podařila.
Ještě jednou děkujeme všem, kteří se našich
poutí rádi účastní a podporují tak záslužný
úmysl Spolku přátel prackovské kapličky.
Těšíme se ještě na jedno přátelské setkání
u kapličky v letošním roce, a to v nedělní
odpoledne 17. prosince 2017 na také již
tradičním Vánočním koledování !

Prostě pohoda, dobrá nálada, posezení
se známými, ale i zamyšlení nad odkazem
Františka Trakala z Prackova, který vykonal
pro své přesvědčení krásný čin a postavil
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Alena Radoušová

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;
• 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).

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.
Televize, boilery, vany, šicí stroje apod. nepatří do našich lesů, ale do kontejnerů. Likvidace černé skládky je velice nákladná.
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Nabídka terénní pečovatelské
služby

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

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

Mateřská škola,
Mírová pod Kozákovem,
příspěvková organizace, se sídlem
v Mírové pod Kozákovem, Chutnovka 56,

přijme
kuchaře/kuchařku
na plný úvazek.

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

Předpoklady: vyučení v oboru kuchař
Nástup: 1. ledna 2018
Zařazení: dle nařízení vlády
č. 564/2006Sb., ve znění pozdějších
předpisů

Příspěvky do zpravodaje
Vaše názory, připomínky, podněty, pozvánky nebo inzeráty můžete zasílat na adresu:
obec@mirova.cz. V rámci možností je budeme uveřejňovat.
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V případě zájmu se ozvěte na
telefon: 481 322 982
Kontaktní osoby:
Mgr. Jana Dědečková, ředitelka MŠ
Jitka Zámostná, vedoucí školní jídelny

Životní jubilea
Nejstarší občankou obce Mírová pod Kozákovem je paní
Marie Součková, nar. 11. 7. 1923 z Vesce,
která v letošním roce oslavila úctyhodných 94 let.

Spolek nejen holek je nově vzniklý spolek
pro každého, kdo nechce jen sedět doma.
Jeho posláním je pořádání kulturních, vzdělávacích, výchovných, sportovních
a turistických akcí. Vytvářet pravidelné zájmové činnosti a volnočasové aktivity.
Prohlubovat zájem o místo, ve kterém žijeme a upevňovat sociální vazby mezi
generacemi v naší obci.
Těšíme se na společné setkání v naší klubovně v bývalé budově školy ve Vesci.

Budeme se pravidelně scházet každé druhé úterý.
První akce proběhne dne 17. 10. od 16.30 hod.
Děti budou mít připraveny tvořivé dílničky na téma Halloween.
Jejich doprovod si s námi může dát kávu, čaj a něco dobrého.

Další setkání: 31. 10., 14. 11., 28. 11., 12. 12.

90 let oslavila

Vlasta Kůtková, nar. 19. 9. 1927, Bukovina

85 let oslavili

Jaruška Nejedlová, nar. 29. 6. 1932, Loktuše
Stanislav Rojík, nar. 8. 10 1932, Rohliny

80 let oslavily

Hana Vidunová, nar. 10. 7. 1937, Vesec
Zděnka Bakešová, nar. 15. 7. 1937, Bělá
Eva Peterková, nar. 17. 9. 1937, Bukovina
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.

Sobota 25. 11.

VELKÉ VÁNOČNÍ TVOŘENÍ

Mimořádná akce konaná v hasičárně ve Smrčí
– dílny s vánoční tématikou, bohaté občerstvení,
dobrá nálada ...
Více informací o spolku a chystaných akcích získáte na FB: spoleknejenholek
Pokud chcete zasílat informační e-maily či sms zašlete svůj kontakt na 605 253 823.
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