číslo 2/2019

Zpravodaj
obce Mírová pod Kozákovem

čtvrtletník

číslo 2/2019

Životní jubilea

Zpravodaj
obce Mírová pod Kozákovem

80let oslavily

Vlasta Drahoňovská, nar. 3. 4. 1939
Marie Mlejnková, nar. 16. 4. 1939
Jiřina Vildová, nar. 19.6.1939

85 let oslavil

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,

Jaroslav Kunc, nar. 13. 5. 1934
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.

právě se Vám dostává do ruky druhé letošní číslo našeho
Zpravodaje a s jeho vydáním v tomto období obvykle přichází léto. Již brzy dětem v tomto školním roce naposledy
zazvoní a my dospělí alespoň na chvíli zapomeneme na naše
pracovní povinnosti a budeme se moci věnovat činnostem,
na které během roku nebyl tak úplně čas, jako jsou různé
opravy a údržby našich domů, zahrádek apod. Především ale
budeme mít chvíli času na setkání se svými nejbližšími, přáteli a kamarády ať už při posezení doma u grilu, při různých
výletech po krásách naší vlasti nebo v zahraničí u moře.
Dovolte mi, abych Vám všem prostřednictvím těchto řádku
popřál příjemné prožití dovolených, dětem mnoho prázdninových zážitků, načerpání nové energie, hodně sluníčka
a především šťastné cesty a bezpečné návraty domů !

Kontakty na Obecní úřad
Mírová pod Kozákovem:
tel.: 481 321 677, 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

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 (072)
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Informace z obecního úřadu

Poplatky za odpady a psy

Podpořte proměny naší obce v celostátním internetovém hlasování

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

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. 2019. Poplatek za psa ve
výši 50 Kč/pes (důchodce 30 Kč) musí být
zaplacen nejpozději do 30. 6. 2019.

11. ročník výstavy Má vlast v Praze
na Vyšehradě

Upozorňujeme občany, že ve dvoře u skladu
obecního úřadu je přísný zákaz odkládání
jakéhokoliv odpadu KROMĚ PYTLŮ S TŘÍDĚNÝM ODPADEM.
Na objemný odpad z domácnosti, který se
nevejde do popelnice, je občanům zdarma
k dispozici každou první sobotu v měsíci
od 9 do 10 hodin kontejner, který je přistaven u skladu obecního úřadu. Svoz nebezpečného odpadu zajišťuje obec Mírová
pod Kozákovem 2x ročně zdarma mobilním sběrem.
Prostor u skladu obecního úřadu je monitorován kamerovým systémem se záznamem.

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).

Sběr elektroodpadu

Již osmým rokem se naše obec Mírová pod
Kozákovem podílí na vystavování proměn
na výstavě Má vlast cestami proměn v Praze na Vyšehradě. Zobrazuje zde přeměnu
naší obce za rok 2018. Letos obec Mírová
pod Kozákovem prezentuje dvě proměny.
Obnovu Božích muk na návsi na Bukovině
a zateplení budovy Obecního úřadu Mírová
pod Kozákovem na Dolech.
Výstava je celostátní putovní a byla zahájena 18. května 2019 na Vyšehradě. V současné době již putuje po naší vlasti. Dva námi
vystavované panely jsou nyní ke zhlédnutí
až v obci Kyselka u Karlových Varů. Informa-

ce, kde je možno panely zhlédnout, můžete najít na www.cestamipromen.cz v sekci
„kam za výstavou”.
Uvedeným proměnám je také možno dát
hlas v soutěži o nejlepší proměnu, a to do
30. 3. 2020 na www.cestamipromen.cz
v sekci „hlasování”.
Prosíme, podpořte naše proměny v internetovém hlasování o nejlepší proměnu roku.
Obnova Božích muk má číslo 26, zateplení
obecního úřadu má číslo 27.
Vítězové soutěže budou vyhlášeni na Vyšehradě 25. 4. 2020.
Děkujeme

Sběr použitého a vyřazeného elektroodpadu bude probíhat v termínu od 24. 6. do 4. 7.
2019 od 7 do 14 hodin a v sobotu 6. 7. 2019
od 9 do 10 hodin, u skladu Obecního úřadu
Mírová pod Kozákovem.
Televize, monitory, lednice, mrazáky, sporáky, vysavače, akumulátory, atd…

Vyúčtování vodného a platby
za odpady a psy
Pokud máte zájem o zasílání informací týkajících se vyúčtování vodného a místních
poplatků e-mailem, kontaktujte nás telefonicky na OÚ Mírová pod Kozákovem nebo
na e-mail: obec@mirova.cz.
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Žádáme majitele psů, aby
z důvodu bezpečnosti nenechávali
své psy volně pobíhat po vsi.
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Výsledky voleb do Evropského parlamentu
24. – 25. 5. 2019 v obci Mírová pod Kozákovem
Bělá

S. Louč. Loktuše

Výsledky voleb do Evropského parlamentu
24. – 25. 5. 2019 v obci Mírová pod Kozákovem

Vesec

Celkem

Vesec

Celkem

1 Klub angažovaných nestraníků

0

0

0

0

0

32 Moravané

0

0

0

0

0

2 Strana nezávislosti České republiky

0

6

0

0

6

33 PRVNÍ REPUBLIKA

0

0

0

0

0

3 Cesta odpovědné společnosti

1

0

0

0

1

34 DSZ- ZA PRÁVA ZVÍŘAT

0

2

0

0

2

4 Národní socialisté

0

0

0

1

1

35 BOS

0

0

0

1

1

5 Občanská demokratická strana

42

22

3

19

86

36 Soukromníci

4

0

0

0

4

6 ANO, vytrollíme europarlament

3

4

0

1

8

37 Evropa společně

3

0

0

2

5

7 Česká strana sociálně demokratická

7

4

2

4

17

38 KONZERVATIVNÍ ALTERNATIVA

0

0

0

0

0

8 Romská demokratická strana

0

0

0

0

0

39 KDU-ČSL

4

14

5

2

25

9 Komunistická strana Čech a Moravy

10

6

0

3

19

40 Alternativa pro Českou republ. 2017

10 Dělnická str. soc. sprav. -Za národní suverenitu

0

0

0

0

0

Celkem platných hlasů

11 SPR-RSČ Miroslava Sládka

0

0

0

0

0

12 ROZUMNÍ a Národní demokracie

2

3

0

2

7

13 Volte Pravý Blok

3

0

0

0

3

14 NE-VOLIM.cz

0

0

0

0

0

15 Pro Česko

1

0

0

0

1

16 Vědci pro Českou republiku

1

1

0

0

2

17 PATRIOTI PRO NEUTRALITU

0

0

0

0

0

18 JSI PRO?

0

0

0

0

0

19 PRO Zdraví a Sport

0

0

0

0

0

21 Moravané zemské hnutí

0

0

0

0

0

22 Česká Suverenita

0

0

0

0

0

23 TVŮJ KANDIDÁT

0

0

0

0

0

24 HLAS

3

3

2

5

13

25 Svobodní, Liberland a Radostné Česko

0

2

0

2

4

26 Koalice STAN, TOP 09

37

27

4

34

102

27 Česká pirátská strana

48

19

4

29

100

28 Svoboda a přímá demokracie - T. Okamura

29

9

1

8

47

29 ALIANCE NÁRODNÍCH SIL

1

0

0

0

1

30 ANO 2011

29

16

0

21

66

31 Agrární demokratická strana

0

0

0

0

0
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Bělá

Počet voličů zapsaných v seznamu voličů:
okrsek č. 1 – Bělá
533
okrsek č. 2 – Sek. Loučky
436
okrsek č. 3 – Loktuše
65
okrsek č. 4 – Vesec
312
Celkem
1346

S. Louč. Loktuše

1

0

1

0

2

229

138

22

134

523

V obci Mírová pod Kozákovem
byla účast ve volbách do EP 38,93%.

Oznámení o poskytnutí dotace na poskytování služeb v obecném
hospodářském zájmu z rozpočtu LK z finančních prostředků
ministerstva práce a sociálních věcí
Na základě smlouvy č. OLP/861/2019
o poskytnutí dotace na poskytování služeb
v obecném hospodářském zájmu z rozpočtu LK z finančních prostředků ministerstva
práce a sociálních věcí na rok 2019.

podářském zájmu z rozpočtu Libereckého
kraje z finančních prostředků ministerstva
práce a sociálních věcí ve výši 185 000 Kč.

Obec Mírová pod Kozákovem obdržela dotaci na poskytování služeb v obecném hos-
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Vítání občánků
Dne 8. 6. 2019 se v obřadní místnosti na
Obecním úřadě v Mírové pod Kozákovem
konalo tradiční vítání občánků.
Přivítáno bylo celkem 14 dětí.
Ludvíková Tereza, nar. 1. 9. 2018, Prackov
Černá Gabriela, nar. 8. 9. 2018, Chutnovka
Nejedlová Natálie, nar. 25. 9. 2018, Vesec
Fejtek Jakub, nar. 17. 10. 2018, Smrčí
Pěnička Filip, nar. 22. 10. 2018, Chutnovka
Procházková Anežka, nar. 27. 10. 2018, Loktuše
Bytnarová Ludmila, nar. 27. 11. 2018, Rohliny
Bartošová Anna, nar. 13. 12. 2018, Prackov
Špačková Klaudie, nar. 17. 12. 2018, Bukovina
Stýblová Viktorie, nar. 29. 1. 2019, Bělá
Myšičková Josefína, nar. 19. 2. 2019, Vesec
Vlach Lukáš, nar. 4. 4. 2019, Bělá
Křečková Vendula, nar. 13. 4. 2019, Loktuše
Doležal Sebastián, nar. 3. 12. 2018, Loktuše

Dům s pečovatelskou službou Bělá
Nabídka terénní pečovatelské
služby

s pečovatelskou službou v Bělé 104, po – pá
7 – 15 hodin.

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 Havlíčkové v kanceláři Domu
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Aktualizovali jsme webové stránky:
na www. mirova.cz v sekci DPS se dočtete
podrobnější informace o DPS a též je zde
vložen popis realizace poskytovaných služeb, dále ceník poskytovaných pečovatelských služeb a žádost o přijetí do DPS.
V současné době máme „v terénu” 14 lidí,
kterým poskytujeme naše služby, a to konkrétně dovoz obědů. Jsem ráda, že lidé
v obci využívají naší pomoc. S dovozem
obědů do DPS to je pak celkem cca 28 obě-
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ce líbí, poslechly si, k čemu je knihovna potřebná a ve školce si pak zkoušely takovou
knížku vyrobit, slepit, nakreslit, vyráběly si
i pěkné záložky do knihy apod. Tímto bych
chtěla paní Klímové veřejně poděkovat.

dů, které denně zajišťujeme. Počet je ale
proměnlivý, jelikož klienti samozřejmě nemají povinnost brát si obědy každý den. Každý si sám určí, který den chce oběd dovézt.

Vystoupení Sboru křesťanského
společenství Turnov
Jak je již tradicí, v dubnu nás v DPS navštívil
pěvecký sbor a odpoledne nám zpříjemnil
pásmem písní a mluveného slova a my už se
zase těšíme na další vystoupení.

Výlet na zmrzlinový pohár
Dne 25. 4. 2019 jsme uskutečnili výlet do cukrárny Baťa v Turnově. Byl krásný slunný den
a my jsme vyrazili podél Stebénky do Turnova.
Ti, co nemohli jít pěšky, jeli autobusem. V cukrárně jsme se všichni sešli, dali si pohárek,
poseděli, popovídali a plánovali další výlety.
Zpět jsme se vrátili autobusem. Bylo to hezké
odpoledne. Děkuji všem, kteří se zúčastnili.

Návštěva výstavy v Turnově –
Kozákovské stráně
Dne 21. 5. 2019 jsme navštívili výstavu fotografií z Kozákova a okolí, která byla ke zhlédnutí v prostorách KC Střelnice v Turnově. Na
fotografiích jsme poznávali známá místa Kozákova a hádali, z které strany a místa jsou
fotografie nafoceny.

Přiblížily se velikonoční svátky a děti měly
příležitost si se svými rodiči vyrobit ve VELIKONOČNÍCH DÍLNÁCH v každé třídě různé
zajíčky, kuřátka, kytičky, ozdobit kraslice,
uplést věnečky apod.
Závěrem bych chtěla poděkovat naší obecní
jednotce hasičů za pomoc při otevírání bytu.
Jitka Havlíčková
vedoucí DPS v Bělé

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

MŠ Chutnovka
Jaro v naší mateřské škole a těšení
se na léto
Vaření
Náš pravidelný kroužek vaření jsme tentokrát pojali v duchu pizzy. Upekli jsme několik druhů a každý byl originál. Děkuji všem
za účast a hezkou atmosféru.
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V březnu – měsíci KNIHY se naši předškoláci jeli podívat do KNIHOVNY ve Vesci, kde
jim paní Klímová připravila pěkný, zábavný
a poučný program nejen o knihách. Děti si
prohlížely různé druhy knih, vyprávěly si
o nich, vybíraly si, která kniha se jim nejví-

Do naší mateřské školy pravidelně přijíždějí různá divadla s pohádkami. Je to vhodné
hlavně proto, že s malými 3letými dětmi ještě nemůžeme absolvovat cestu autobusem
do města, protože by byla strašně náročná
a hlavně drahá, a tímto způsobem tak mají
všechny děti malé i velké možnost pravidelně každý měsíc, někdy i vícekrát do měsíce, zhlédnout přímo u nás ve školce různá
představení. Přijíždějí k nám divadla: Koloběžka, Matýsek, Pernštejni, Ondřej a hrají
dětem pohádky loutkové, s maňásky, s marionetami, s živými herci, někdy i se zvířátky,
s hudebními nástroji. Děti se tak dozvědí
spoustu moudra a mravního ponaučení.
V měsíci dubnu proběhlo vyšetření školní zralosti paní psycholožkou. Z letošních
rekordních 32 předškoláků nám odchází
do ZŠ v Bělé i do ostatních základních škol
celkem 23 dětí. A protože se hned 2. května konal „Zápis nových dětí k předškolnímu
vzdělávání”, byli jsme zvědaví, kolik dětí se
nám letos přihlásí. Celkový počet „Žádostí
o přijetí” nás překvapil, ale protože si rodiče mohou podat více přihlášek na různé
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BESÍDKY, kde předvedly krásná vystoupení
složená z písniček, básní, říkadel s pohybem, tanečků, hry na flétničky, dramatizaci
pohádky a navíc pro maminky vyrobily se
svými učitelkami pěkné dárky. Dětem se besídky vydařily a všem paním učitelkám za to
patří velké poděkování.

školky, nakonec si vyberou tu blíže bydlišti a zase se odhlásí. A naopak děti, které
nebyly přijaté jinde, se zase přihlásí k nám
a pokud splní kritéria a počet přijatých dětí
to umožní, přijmeme je. Do konce prázdnin
tak přesně nevíme, kolik dětí k nám vlastně
bude chodit. Z toho důvodu není možné už
na konci června rozdělit děti do nových tříd
na další školní rok, protože skladba i počet
dětí se opravdu až do konce srpna mění.
Květen je ale také měsíc, kdy mají maminky
svátek. Děti ze všech třech oddělení si pro
rodiče a ostatní příbuzné připravily JARNÍ

Další akcí, na kterou se děti připravovaly, byl
lehkoatletický trojboj dětí z různých školek
z Turnova a okolí, který ale musel být již 2x
odložen kvůli dešti a uvidí se, zda bude vůbec možné ho nakonec ještě rychle znovu
realizovat. Několik dětí se také vydalo s paní
učitelkou Nikol Červinkovou na stadion
v Turnově, kde proběhlo zábavné dopoledne
pro děti připravené formou fotbalového tréninku. V průběhu jara jsme ve školce uskutečnili několik projektových dnů: např. srdíčkový
den, pyžamový den, čarodějnický den, barevný den apod. Na závěr měsíce května jsme se
také fotografovali a děti si mohly zasoutěžit
a vydováděly se v dopoledním zábavném
programu ke Dni dětí. Za odvahu a účast byly
obdarovány drobnými odměnami.
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Na počátku posledního měsíce ve školním
roce se chystáme jet se všemi dětmi na
ŠKOLNÍ VÝLET na hrad Grabštejn, kde nás
čeká pohádka divadla Matýsek a pak také
prohlídka hradu s pohádkovou postavou
a výkladem pro děti. Pro některé děti bude
zážitkem už jen cesta autobusem tam
a zpět.
A protože se v naší obci letos znovu narodilo několik miminek, půjde jim několik
našich dětí z mateřské školy předvést své
vystoupení k VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ a popřát jim
do života jen to nejlepší.
Nezapomínáme ani na naše seniory v DPS
Bělá. Také je přijedeme v polovině června
s dětmi potěšit našim milým kulturním vystoupením.
Předškoláci si 10. června procvičí jízdu na
kole na dopravním hřišti v Turnově a seznámí se s některými dopravními předpisy a tím, jak se správně v provozu chovat.
Na konci června nás ještě čeká ROZLOU-

ČENÍ SE ŠKOLÁKY, které prožijeme všichni
společně i s jejich rodiči. Chystáme STOPOVANOU s plněním zábavných úkolů po
Chutnovce, předávání pamětních TRIČEK
a KNÍŽEK a závěrečné opékání buřtů na hřišti u školky.
Doufáme, že se tentokrát na všechny naše
akce počasí umoudří a my je budeme moci
společně s radostí prožít.
Mateřská škola pak bude otevřena o prázdninách ještě prvních 14 dní v červenci a posledních 14 dní v srpnu. Všichni už nedočkavě vyhlížíme prázdniny a dovolenou. Ať
už se chystáte kamkoliv, přejeme Vám, aby
čas strávený s Vašimi dětmi byl krásný a příjemný, abyste si odpočinuli od běžných
pracovních povinností, načerpali mnoho
nových sil a po prázdninách se vrátili plni
hezkých zážitků, optimismu a s úsměvy na
tvářích.
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Alena Najmanová + děvčata z MŠ
Mírová pod Kozákovem

ZŠ Bělá

Ne všechny výrobky byly tematicky velikonoční – ve třídách se nabízely například šumivé koule do koupele, slizy nebo bylinky.
Žáci pro návštěvníky připravili i občerstvení
v podobě jednohubek, chlebíčků, vaflí, velikonočních hlaviček či skořicových sušenek
– po občerstvení se jen „zaprášilo”. Podařilo
se nám prodat většinu výrobků, což děti
samozřejmě potěšilo. Roli tvůrců, kuchařů
a prodejců si žáci užili. Výdělek z jarmarku každá třída využije po svém. Děkujeme
všem, kdo nás přišli podpořit a těšíme se na
další ročník.
Mgr. Pavlína Pitrová

Zápis žáků k základnímu
vzdělávání
Zápis žáků k základnímu vzdělávání pro
nový školní rok 2019 – 2020 se na naší škole
konal v pátek 26. dubna 2019. K zápisu přišlo celkem 26 dětí v doprovodu svých rodičů. Čekala je u nás malá zkouška, při které
prokázaly své znalosti a dovednosti potřebné pro vstup do 1. třídy. Přijali jsme 17 dětí,
které 1. září 2019 do naší školy nastoupí.
U 7 dětí jsme na základě žádosti rodičů rozhodli o odložení povinné školní docházky
o 1 školní rok. Několik dětí jsme bohužel
museli i odmítnout, protože kapacita naší
školy je již naplněna.
Mgr. Edita Vondrová

V úterý 30. dubna naši školu opět ovládli
mladí čarodějové a čarodějnice se svými
kouzly. Žáci všech ročníků se proměnili ve
strašidelné bytosti s ještě strašidelnějšími
jmény a přiletěli do školy oslavit svůj svátek. První hodiny museli řešit „starými čarodějnicemi” přikázané úkoly, kvízy a rébusy,
u nichž překvapivě použili své znalosti českého jazyka a matematiky.
Druhá polovina dopoledne patřila reji na hřišti, kde čarodějové a čarodějky pátého ročníku připravili pro své mladší spolužáky řadu
lákavých aktivit, jako např. vaření lektvarů,

Na začátku května se konal na městském stadionu v Turnově atletický trojboj vesnických
škol, na který se naši žáci během jara připravovali. Z každého ročníku soutěžili tři chlapci a tři dívky, a to v běhu na padesát metrů,
hodu kriketovým míčkem a skoku dalekém.
Do okresního kola postoupily dvě žákyně.
P. Pitrová a B. Bulířová

Exkurze u včel
Sportovní aktivity

smrtící ruletu, hod dračím vejcem, přenášení
živé vody a magickou přírodovědu.

Čarodějnické učení

peřích. Letos se naše dívky ze třetího až pátého ročníku zúčastnily turnaje ve vybíjené.

Během jara jsme se zúčastnili několika soutěží v kolektivních sportech. Naši žáci reprezentovali školu na turnaji ve florbalu, který se
konal v TJ Turnov či fotbalového turnaji v Pře-

Druháci v rámci prvouky navštívili včelín
sloužící k výuce včelařskému kroužku Žluté ponorky v Turnově. O včelím životě jim
přednášel vedoucí kroužku ing. Martin Šritr.
První hodina se konala v učebně, kde se děti
seznámily s včelími produkty, prohlédly si úl

Protože se nakonec umoudřilo i počasí,
všichni si tento den náramně užili.

Velikonoční jarmark
Druhý týden v dubnu se v naší škole znovu
konal velikonoční jarmark, do kterého se
zapojily všechny třídy, školní družina i odpolední kroužky. V každé třídě měli návštěvníci možnost si koupit různorodé výrobky
– velikonoční věnce, zápichy nebo osení.
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bez včel a seznámily se s životem včel. Na
obrázcích si prohlédly larvy, trubce, dělnice
a matku – aby věděly, na co se ve včelíně
soustředit. Potom už děti oblékly klobouky
se síťkou až k pasu a šlo se přímo ke včelám.
Děti mohly vidět vystavěné plástve s včelím
plodem, ochutnat med přímo z plástve nebo
podržet na ruce trubce. Protože jsme měli
štěstí, přišla nás pozdravit i včelí královna.
Včelín je umístěn ve vlakovém DEPU Turnov.
Proto jsme ve zbytku času využili nabídku
k prohlídce historických vlaků a parní lokomotivy. Žáky vlaky zaujaly, a tak mají slíbenou další exkurzi na příští rok.
Mgr. Zdenka Ferbasová

Hrad Rotštějn
Léto 2019 na hradě Rotštejn
Ochrana Klokočských skal, z. s. a kastelánka
hradu Rotštejn vás zvou na hrad Rotštejn
v Klokočských skalách.

Od 5. 6. do 26. 6. 2019 jsou v řádné otevírací době hradu připravena Bylinková setkávání nad zahrádkou hradní paní – povídání o léčivých bylinkách, jejich pěstování
a užití či malá výstava.
Upozorňujeme školy a školky, že na prohlídku je třeba se dopředu objednat.
Konec měsíce června a počátek července
umožní našim návštěvníkům nahlédnout
do tajemství hradní kuchyně, zjistiti kterak
se chovati má host u královské tabule.
V čase žní, tedy od 8. 7. do 11. 8. 2019, proběhne na hradě komponovaný program Dny
svaté Markéty zaměřený na pečení chleba
i širší kulturní souvislosti spojené s touto nejrozšířenější potravinou na světě. Na přání našich návštěvníků a po velkém ohlasu z minulých let jsou opět připraveny Dny pro život bez
lepku v sobotu 27. 7. a v sobotu 10. 8. 2019.
XXI. Šermířské loučení s létem 24. – 25. 8.
2019. V sobotu 24. 8. 2019 začínáme v Klokočí u Božích muk na Fialníku v 10:00 hod.
bohoslužbou ku poctě svatého Václava,
následuje historický průvod pod korouhví
paní z Rotštejna ze vsi ku hradu. Na hradě
proběhne akce Historie po našem – kratochvilná taškařice se zpěvy a ukázkami šermířských soubojů, zbraně zkříží šermířská
skupina Morituri z Prahy, rámus na šalmaje
a jiné zvuky obstará soubor historické hudby Trifikus z Liberce.
Hradní léto na Rotštejně a v Klokočí ukončí 9. pohádková noc na Rotštejně aneb
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pojďte s námi za pohádkou 7. 9. 2019
Začínáme v 13 hodin setkáním s Červeným
křížem z Jablonce nad Nisou a ptáme se:
Umíš správně pomoci ? Od 17 hodin. proběhne opékání laskomin z vlastních zásob
ctěného návštěvnictva, zazpíváme si pro
radost, dále proběhne pohádková prohlídka hradu s Luciperem a Bludičkou. Od cca
19:30 hod. bude možné absolvovat noční
prohlídku hradu s kytarou a hradní písní.
Otevírací doba: po – pá: 10 – 16 hodin,
so: 10 – 17 hodin, ne: 10 – 16 hodin.
Více na: www.hradrotstejn. info
Hrad Rotštejn bude v průběhu sezóny 2019
v obležení řemeslníků, kteří budou opravovat jižní a jihovýchodní zdivo a tesařské
konstrukce. 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 památka z důvodu bezpečnosti
uzavřena, a to bez ohledu na otevírací dobu.
Hana Talli Hlubučková
kastelánka hradu Rotštejn

Za deset let neúnavné práce a propagace
naší obce v rámci projektů Má vlast cestami
proměn převzala na Vyšehradě z rukou prof.
MUDr. Jana Pirka, DrSc. cenu Osobnost výstavy – kamenné srdce z Vyšehradu.
K ocenění blahopřejeme a děkujeme.
Hana Talli Hlubučková

STOLNÍ TENIS VE VESCI
Ohlédnutí za sezónou 2018/2019
Právě proběhlá sezóna byla pro vesecké
hráče opět velmi herně důležitou, výsledkově zajímavou a úspěšnou.

Asociace Entente Florale
CZ ocenila paní Zdenu
Macháčkovou
V sobotu 18. 5. 2019 ocenila celorepubliková Asociace Entente Florale CZ a nadace
Souznění z. s. paní Zdenu Macháčkovou.

Mužstvo „A” – po loňském postupu do krajského přeboru 1. třídy bylo hlavním cílem
této sezóny udržet tuto soutěž a uhrát co
nejlepší výsledky. Soutěž je herně na velice
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Konečné tabulky 2018/2019

vysoké úrovni, a tak to nebylo nic jednoduchého. Začátek soutěže se nám povedl a po
první polovině sezóny jsme dokonce drželi
druhou pozici, což by znameno postup do
vyšší soutěže. Skupina byla ale velice vyrovnaná, a tak se nám druhá příčka nakonec
nepodařila udržet, ale celkové 5. místo bylo
velkým úspěchem. Obrovského úspěchu
v soutěži dosáhl náš nejlepší hráč Michal
Ježek, který se stal nejlepším hráčem celé
soutěže – gratulujeme.
Pro nadcházející sezónu nám byla nabídnuta výměna této soutěže pro sezónu
2019/2020 za nejvyšší krajskou soutěž, a to
krajskou divizi. Tuto nabídku jsme nemohli
odmítnout, takže si od podzima zkusíme zahrát ještě vyšší soutěž.
Mužstvo „B” – skvělého výsledku za již
proběhlý ročník dosáhl náš B-tým, který
v okresním přeboru 2. třídy porážel jednoho soupeře za druhým a v konečném pořadí
obsadil jednoznačně 1. místo, a to bez jediné prohry za celý rok. Všem hráčům tohoto týmu gratulujeme k dobrému výsledku
a postupu do vyšší soutěže.
Pro nadcházející sezónu bude náš B-tým
hrát nejvyšší okresní soutěž, a to okresní
přebor 1. třídy.

Turnaj ve Vesci
Jako každým rokem se konal ve Vesci turnaj
ve stolním tenise. Turnaj proběhl 6. 4. 2019

v místní sokolovně a byl již 14. ročníkem.
Turnaje se zúčastnilo 45 hráčů z různých
koutů okolních krajů. Vítězem turnaje se stal
Daniel Salomon z TJ Sokola Turnov, druhý
skončil Jiří Dědek také z TJ Sokola Turnov
a na třetím místě byl domácí hráč Michal Ježek z TJ Sokola Vesec. Ostatní vesečtí hráči
opět ukázali také dobrou formu umístěním
v první polovině žebříčku.
Letošní turnaj jsme zhodnotili jako jeden
z nejlepších, co jsme kdy pořádali, a to jak
z hlediska obsazenosti, tak i z hlediska herní
úrovně.
Děkujeme všem hráčům za účast a gratulujeme k výborným výsledkům.
Závěrem chceme poděkovat všem sponzorům a lidem, kteří nás podporují, hlavně
obci Mírová pod Kozákovem a veseckému
Sokolu, bez kterých bychom těchto úspěchů nedosáhli.
Jan Kocour
vedoucí oddílu
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Vesecká pouť 2019

Knihovna Vesec

Obnovování tradic v Mírové pod
Kozákovem. V roce 2017 se vesecké
spolky rozhodly navázat na přerušenou tradici, která se ve Vesci opakovala
vždy první sobotu v září, a uspořádaly
první veseckou pouť s odpoledním
a večerním programem. V letošním
roce chceme v tomto obnovování tradic pokračovat a v sobotu 31. srpna
2019 Vás srdečně zveme na v pořadí
již třetí veseckou pouť.

Léto ve vesecké knihovně

Na co se můžete těšit
Vesecká pouť se bude konat v sobotu
31. 8. 2019 na hřišti u sokolovny ve Vesci. Ve 14:00 hod. bude zahájen tradiční program pro děti i dospělé. Můžete
se těšit na stánkový prodej a pouťové
atrakce jako jsou kolotoč, střelnice,
skákací hrad a další. O vyžití dětí v místních "Tvořivých dílnách" se opět postará Spolek nejen holek. Dále si budete
moci užít bohaté občerstvení i místní
dobroty a domácí pochutiny. O příjemnou atmosféru se během odpoledne
postará např. kapela D. Band (jazzová
kapela Vratislavice). Ve večerních hodinách bude probíhat pouťová zábava s kapelou Rouden Band. V případě
nepříznivého počasí se bude program
z části odehrávat v sokolovně ve Vesci.
Ať už si přijdete odpoledne pohrát, posedět a popovídat nebo večer zatančit,
těšíme se na Vás !
Vesecké spolky

způsoby. Kniha se v naší knihovně objeví
během léta.
Michelle Obamová: Můj příběh

S přicházejícím létem se opět, tak jako v loňském roce, zkracuje otevírací doba knihovny. Stále platí, že bude otevřeno každý čtvrtek, od začátku května do konce srpna však
pouze od 16:30 do 17:00 hodin. Pokud tedy
hledáte čtení na dovolenou, nebo třeba
jenom na osvěžení mysli v horkých letních
dnech, můžete si přijít vybrat. A aby bylo
z čeho vybírat, objednali jsme pro vás nové
tituly. Tři tipy na novinky v našich regálech
představujeme tady a teď, zbytek si přijďte
prohlédnout do Vesce do budovy bývalé
školy.

Knihovna doporučuje
Alena Mornštajnová: Tiché roky
Román Hana z pera Aleny Mornštajnové
se stal jednou z nejprodávanějších knih na
českém trhu a na vysokých příčkách čtenářské oblíbenosti se zatím drží i její nejnovější
kniha, již tradičně zpracovávající zdánlivě
drobná rodinná
dramata napříč
desetiletími.
Jak název napovídá, jedním
z hlavních témat románu je
mlčení, při čtení ovšem zjistíte, že mlčet
se dá různými
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V češtině nedávno vyšla (za našimi hranicemi velmi populární) autobiografie bývalé
první dámy USA. Michelle Obamová zde
vypráví vlastní
osudy a formující zkušenosti
od dětství až
po své působení v Bílém
domě.
Vedle
působivé životní cesty jsou
paměti v recenzích oceňovány
i pro úvahové
pasáže a vypravěčské schopnosti. Kniha se
taktéž během léta objeví v našich regálech.

knize pro děti se setkáte s malým Čeňkem,
vydáte se s ním ovšem na nejprve docela
obyčejnou cestu k moři, kde se však seznámí s kapitánem Adorablem, který ho vezme
na dobrodružnou výpravu po Sedmimoří.
Anotace slibuje napínavý a zábavný zážitek
nejen pro děti, ale i pro dospělé. Tak neváhejte, tento titul na vás už v knihovně čeká.
Do naší knihovny může přijít každý, kdo má
jen trošku chuť nechat se pohltit podmanivým knižním světem a příběhy ukrytými ve
slovech. Takže se nebojte dorazit i v případě,
že to máte třeba o kousek dál.

Dominik Landsmann: Lapuťák a kapitán
Adorabl
Jako poslední tip vám přinášíme knihu pro
děti. A je to
dobrodružství
na léto jako
stvořené ! Dominika Landsmanna možná
znáte jako autora série knih
Deníček moderního fotra.
Také v nové

strana 21

Charleyova teta ve Vesci
V sobotu 30. 3. 2019 do vesecké sokolovny zavítal kulturní a divadelní
spolek Jizeran Rakousy a pro místní diváky sehrál známou veselohru
Charleyova teta. Publikum, jež čítalo
kolem 150 přítomných, bylo nadšené skvělým výkonem souboru, který
zápalem, zpracováním i provedením
rozhodně překonal běžnou představu o tom, jak vypadá ochotnické
představení. Poctivě připravené kulisy a kostýmy daly dobře vyniknout
zdařilým hereckým výkonům a návštěvníci, kteří se mohli o přestávce
osvěžit slaným i sladkým občerstvením, odcházeli spokojení. Nezbývá
než doufat, že nešlo o poslední představení, které měla vesecká sokolovna příležitost hostit.

Vesečtí sokolové oslavili sto let
V letošním roce uplynulo sto let od založení
sokolské jednoty ve Vesci, a její členové se
proto rozhodli na oslavu uspořádat vzpomínkovou výstavu. Brány vesecké sokolovny
se otevřely v pátek 31. 5. 2019 ve 14 hodin.
a návštěvníci si mohli prohlédnout dokumenty, listiny, fotografie a další upomínkové
předměty mapující aktivity veseckých sokolů
za poslední století. Vzhledem k obdivuhodnému množství shromážděného materiálu
tak bylo dobře vidět, jak se jejich činnost během let proměňovala, které aktivity přetrvaly, které zanikly a do čeho nového se členové
jednoty pouštějí. Z hluboké historie můžeme
zmínit zakládající listiny spolku nebo originály plakátů k událostem i několik desítek
let starých. Zájemce o novější historii potom
uspokojilo množství fotografií z akcí probíhajících v posledních letech. Mezi nejpůsobivější kousky výstavy potom patřil obrovský, přes
celou stěnu sahající ručně malovaný obraz,
který byl vytvořen jako kulisa k divadelním
představením (a na výstavě doslova zastřešoval právě část zabývající se svého času velmi
plodným divadelním odborem sokolů), nebo
takřka sto let staré cvičební náčiní (kůň, bradla apod. ). U probíhající výstavy byly promítány videozáznamy z různých akcí, které byly
v uplynulých desetiletích ve Vesci pořádány.

řádání výstavy, to společně s doporučením,
čemu věnovat zvýšenou pozornost. Vernisáže, jejíž součástí byl i slavnostní přípitek
a drobné občerstvení, u něhož bylo zas
o kousek příjemnější zavzpomínat na doby
minulé, se zúčastnilo zhruba 60 lidí. Výstava i s promítáním pokračovala ještě celý
víkend, byla ukončena v neděli 2. 6. a pozornost jí věnovalo asi 150 návštěvníků. Všem,
kdo si našli kousek času a přišli se podívat,
vesečtí sokolové moc děkují za zájem. Také
ten totiž kromě jiného přináší motivaci pokračovat dál. Alespoň dalších sto let.

opakovat i po prázdninách. Je až neuvěřitelné, co s rukama „obyčejného” člověka dokáže udělat profesionální vedení a k jakým
nádherným výrobkům je dovede ! Abychom
z tvořivé nálady nevypadli, navázali jsme velikonočním tvořením. Taky máte doma jarní
přáníčko od svých ratolestí s motivem ptáčka, zajíčka nebo jiného zvířátka ? Nebo vám
doma poletovalo veselé balónkové kuře ?
Každopádně děti i jejich dospělý doprovod
si toto tvoření se svěžím jarním nádechem,
kdy nám do oken svítilo teplé sluníčko,
a před okny zářil zlatý déšť, velmi užily.

Kamila Klímová

Na začátku roku jsme slibovali i trochu kultury a svému slibu jsme dostáli. Autobus,
který posbíral natěšené malé i velké diváky
cestou ze Smrčí do Turnova, jsme celý zaplnili a vyrazili do Divadla Spejbla a Hurvínka
v Praze. Představení bylo poměrně dlouhé,
ale krásné a vtipné (nejen pro děti), takže
i naši nejmladší diváci vydrželi až do konce.
Měli jsme možnost prohlédnout si muzeum
loutek, vyzkoušet si rozhýbat loutky Spejbla
a Hurvínka v životní velikosti nebo si vyrazit
pamětní minci divadla. Většina neodolala
ani fotce s měděnými hlavními představiteli

Spolek nejen holek
Léto nám pomalu začíná a je na čase se
opět trochu ohlédnout za uplynulými měsíci a zároveň i nahlédnout do budoucích
plánů našeho spolku. V letošním roce jsme
vyzkoušeli keramické dílny a pro ty, kteří si
je zamilovali stejně jako my, máme dobrou
zprávu – v případě zájmu budeme tyto dílny

na lavičce před divadlem nebo s loutkami
uvnitř divadla.
Po troše kultury přišla v červnu na řadu repríza úspěšného mysliveckého odpoledne.
Stejně jako minulý rok si Myslivecké sdružení Klokočské skály pro děti připravilo různá
lesní stanoviště, kde si děti procvičily svoje
znalosti lesa a zvířat, která v něm žijí. Děti plnily různé úkoly, zdokonalovaly se ve střelbě
ze vzduchovky na terč a opět se něco nového přiučily. Na konci výpravy na ně čekala
malá odměna a opékání buřtů. Domů si
s sebou odnesly diplomy, nové vědomosti
a spoustu zážitků.
A co nás čeká ? Poslední prázdninovou sobotu se v naší obci bude opět konat pouť,
na které nebudeme chybět. Tentokrát budeme mít pro děti připravený hrnčířský kruh,
na kterém si budou moci vytočit svůj vlastní
hrníček, následně si ho i ozdobit a nechat
vypálit. Komu by to bylo málo, může si ještě
vytvořit keramické pouťové srdce – a třeba
ho darovat někomu blízkému z lásky.

První den výstavy zároveň proběhla slavnostní vernisáž, kde promluvil starosta
obce a členové spolku v čele s předsedou
Josefem Drahoňovským. Návštěvníkům se
tak dostalo základních informací o historii,
různých zajímavostech i o formálním uspo-
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spolek nejen holek

JPO Mírová pod Kozákovem

Bukovina

22. února se naše jednotka v rámci odborné přípravy vyrazila obecním automobilem
podívat na stanici Hasičského záchranného
sboru (HZS) do Liberce. Zde sídlí také krajské operační a informační středisko (KOPIS)
Libereckého kraje a středisko linky 112. Byli
jsme seznámeni s fungováním linky i systémem předávání informací mezi jednotlivými složkami IZS. Sloužící operační důstojník
nám zodpověděl veškeré dotazy a my se
poté přesunuli do garáží stanice, kde jsme si
důkladně prohlédli techniku největší profesionální stanice v kraji.

Velikonoční svátky
Před velikonočními svátky chodí děti s řehtačkami klapat. Toto klapání nahrazuje zvonění
zvonem, protože zvony odletí do Říma. Začínají na Zelený čtvrtek v poledne, pokračují ve
čtvrtek navečer, na Velký pátek ráno, v poledne a navečer. Končí na Bílou sobotu ráno, kdy
jim své poslání končí, protože se zvony vrací.
Chodí všechny děti s klapačkami a nejstarší
z hochů nese tzv. jidáše, což je velká řehtačka,
která se točí klikou a je opřená o zem. Sejdou
se a začínají zpívat u křížku na návsi na Bukovině, který byl v letošním roce velice pěkně

Samozřejmostí v činnosti JPO je provádění
odborné přípravy. U jednotek naší kategorie
je v rozsahu 40 hodin za rok. Provádíme ji jak
teoreticky, např. sledování různých prezentací a odborných textů, ale také prakticky.
Je zapotřebí také udržovat v dobrém technickém stavu prostředky ve výbavě JPO,
jimiž jsou cisternová automobilová stříkačka z roku 1984, přenosná požární stříkačka,
plovoucí čerpadlo, elektrocentrála a nově
motorová pila, která byla letos pořízena
z prostředků obce.

zrestaurován. Pak obcházejí všechny domy
na Bukovině a u každého zpívají:
„Svítání (poledne, klekání) zvoníme, Jidáše
honíme, pojď Jidáši k Páni, co jsi nám to učinil, že jsi židům prozradil, židi nevěrní, jako psi
černí, kopali jámu Ježiši Pánu, na Velký pátek
do hrobu dali, na Bílou sobotu zas si ho vzali.”
Na Velikonoční pondělí pak chodí děti v hojném počtu po pomlázce.
Zdeňka Macháčková

Pálení čarodějnic

která se nese na připravené veliké ohniště,
které se po setmění zapálí. Od Základní školy v Bělé jde lampionový průvod dětí k ohništi, kde dostanou buřta k opečení a limonádu. Sejdou se zde ve velkém počtu i místní
občané, kteří si rádi popovídají.

Každoročně se 30. dubna koná v osadě Bukovina pálení čarodějnic. Tato akce má dlouholetou tradici, a to již nepřetržitě bezmála
30 let. Pořádají ji členové Sokola Bělá. Navečer se strojí s místními dětmi čarodějnice,

Loktuše

DĚTSKÝ DEN
29. 6. 2019 od 14 hodin
hřiště Loktuše

Nová pila byla poprvé nasazena při zásahu
23. 4. 2019, kdy byla jednotka povolána
k odstranění vzrostlého stromu, který ležel
přes komunikaci u osady Záholice. Dalším
zásahem pro jednotku byla technická pomoc, kdy jsme 20. 4. 2019 otevřeli byt v DPS
Bělá, kde hrozilo nebezpečí z prodlení.

Program:
od 14 do 16 hodin dětské
disciplíny
od 16 do 17 hodin sokolník
a loutkové divadlo
od 17 hodin živá hudba

Velitel JPO Mírová p. K. Aleš Zeman
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Zdeňka Macháčková
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Fotbal

Prackov

Jarní částí sezóny 2018/2019 pokračují naši nejmenší fotbalisté a fotbalistky ve své soutěži okresním přeboru mladších přípravek. Svým zaujetím a odhodláním nás všechny moc příjemně překvapují. Několikrát
zaznamenali pěkné sportovní výsledky a už se těšíme na další výkony.

Novinky z osady Prackov

Zleva:
Jakub Cejnar,
Robert Hejduk,
Dan Kohut,
Matiáš Vele,
Adam Hladík,
David Cvrček,
Vojtěch Taibr,
Ondřej Zelnický

Zleva:
Kateřina Zelnická,
Johana Hladíková,
Šimon Košek,
Ariana Kohut,
Sára Roszmanová,
Laura Šolcová,
Vašek Cejnar,
Alex Horáček,
Dan Komínek
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Na sobotu 27. dubna od 13 hodin ohlásil
výbor Spolku přátel prackovské kapličky
setkání svých členů u čekárny na Prackově, a to s překvapením. Mnozí z Vás si ještě
pamatují, že kdysi visela na staré lípě v sousedství pomníku padlým spoluobčanům za
1. světové války na Prackově půvabně malovaná cedule (viz foto). Cedule sice časem
zmizela, ale z její fotodokumentace jsme se
dozvěděli, že 24. dubna uplynulo sto let od
zasazení lípy, kdy byla pravděpodobně s velkou slávou tehdy nazvaná Lípou Svobody.
Na členské schůzi spolku byl podpořen nápad ceduli podle fotodokumentace obnovit – jak se nám to podařilo, se můžete sami
přesvědčit při návštěvě Prackova – obnovení písma se ujala grafička Lenka Dobešová
(dříve zaměstnaná v pardubickém krajském
památkovém středisku) a realizaci a šetrné
upevnění na lípě provedl Miloš Haken ml.
Na odhalení cedule a pochvalného vyjádření přítomných navazovala společná
procházka členů spolku a sympatizantů
po stopách mapového podkladu Prackova s historickými názvy v rámci poznávání přímého okolí svého bydliště – mnozí
z nás totiž místní jména některých lokalit
sice třeba i znali, ale netušili, kde se přesně nachází. Byl to zajímavý nápad, všem
se líbil a dohodli jsme se, že bude časem
pokračovat i po jiných cestách vedoucích
Prackovem. Průvodkyní této trasy byla Jitka Řeháková.
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Začátkem května se uskutečnila dlouho
očekávaná a připravovaná akce zatrubnění odvodňovacího příkopu vedle silnice po
levé straně při příjezdu ke kapličce. Pozemek patřící Krajské správě silnic, o který se
tato nestarala, a pravidelně zarůstal nálety.
Členové spolku tyto nálety dvakrát brigádně zlikvidovali a věnovali nemalé prostředky (získané mj. i jako příspěvek na svoji
činnost od obce) na jeho úpravu pro příležitostné parkování aut návštěvníků Prackova, kteří dosud obvykle parkovali poněkud
chaoticky často i nevhodně vedle silnice na
soukromých pozemcích občanů Prackova.
Akci provedla firma Jiřího a Josefa Prokůpkových z Klokočí, projekčně připravil Petr
Bukvic a společně s ing. Františkem Černým
prováděli stavební dozor. Pozemek zůstal
v majetku KSSLK Libereckého kraje, jejíž vedení souhlasilo s úpravou dle předloženého
projektu a povolilo prackovskému spolku
zřízení věcného břemene.

zkorodovaných kovů a spousta pytlů s tříděným odpadem – viz přiložené foto. Ačkoliv
likvidační práce trvaly 3 hodiny, skládka je
snad nekonečná, takže bude třeba v její likvidaci ještě pokračovat. Záměrem iniciátorek je požádat všechny, kteří o podobné
skládce ve svém okolí vědí, aby ji nahlásili na
e-mail: kozakovskezeny@gmail. com. Bude
vytvořena mapa skládek a po zbytek roku se
iniciátorky zavazují udělat vše, aby vyčistily
co možná nejvíce takových míst, které hyzdí
naše bezprostřední okolí a často jsou i nebezpečné dětem, potažmo nám i turistům.
Kozákovské ženy:
Nikol Franc a Péťa Skalská

9. staročeská pouť
Spolek přátel prackovské kapličky zve
s předstihem na 9. staročeskou pouť ke kapli P. Marie v Prackově – letos vychází opět
2. neděle v září přímo na svátek narození
P. Marie (právě tak jako v roce 2013, kdy
byla kaple vysvěcena). Letos bude obzvlášť
slavnostní setkání, a to z důvodu, že kaple
postavená v roce 1919 má své 100. narozeniny a u této příležitosti zadal spolek odlití
nového zvonu, který bude poprvé vystaven
a právě v tento den vysvěcen. Zajímavý kulturní program bude probíhat už od 11 hodin – podrobnosti budou sděleny všem občanům obce včas předem.
Alena Radoušová

Zdravotnická záchranná služba
Libereckého kraje
Zdravotnická záchranná služba
ocení postup volajících

Na Prackově to žije – tentokrát
likvidace staré skládky odpadků
v lese.
V neděli 5. května proběhla záslužná akce
úklidu letité skládky odpadků v lese za někdejším bydlištěm dlouholeté pošťačky
paní Janusové, nyní rodiny Francových. Akci
iniciovaly Nikol Franc a Petra Skalská, které
oslovily i členy Spolku přátel prackovské
kapličky. Sešlo se 18 dospělých a kupa dětí,
které si už budou pamatovat, jak se máme
chovat k přírodě. Vysbíral se plný kontejner
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Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje bude od letošního 15. 5., tedy
ode Dne linky 155, oceňovat ty, kdo svým
příkladným postupem výrazně přispějí k zá-

chraně lidského života. Záchranáři tak chtějí
vyzdvihnout důležitost těch, kdo na operační středisko volají a poskytují první pomoc
do příjezdu sanity. O každém konkrétním
ocenění budou rozhodovat právě operátoři
linky 155.
Ocenění bude symbolické, vybraným lidem,
jejichž postup při telefonátu nebo postup
při záchraně pacienta, bude příkladný, zašle
ZZS LK poděkování a samolepku s nápisem
„Pomohl jsem zachránit lidský život.” Počet
těch, kdo ji získají, odhaduje tiskový mluvčí
ZZS LK Michael Georgiev na cca 20 ročně.
„Lidé, kteří volají na linku 155, jsou většinou
ve velkém stresu. Chceme tímto způsobem poděkovat těm, kdo se mu nepoddají
a v zájmu záchrany lidského života zachovají chladnou hlavu. To nám v naší práci velmi
pomáhá,” vysvětlil Georgiev.
Minuty od prvního zavolání na linku 155 do
okamžiku, kdy přijede zdravotník, ubíhají
někdy velmi pomalu. Právě ony ale mohou
být pro přežití postiženého a další kvalitu
jeho života, rozhodující. „Jsou to minuty, kdy
záchrana života leží na volajícím a jeho spolupráci s operátorem dispečinku. Musí přesně popsat situaci na místě a přesně dodržet
pokyny zdravotnických operátorů. I pro nás
jsou ty minuty někdy velmi dlouhé,” popisuje Kramář.
„Dobrý den, Záchranná služba. Jak Vám
mohu pomoci ?” Stejná nebo velmi podobná věta zazní přitom po celé republice každých 15 vteřin. Každých 15 vteřin se najde
někdo, kdo nutně potřebuje pomoc zdra-
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votníků 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. Provoz linky 155 je nepřetržitý. Nestane se, že by vyzvánějící telefon
nikdo nezvedl.
Právě proto je pro operátory spolupráce
s těmi, kdo jsou na místě u zraněných nebo
nemocných, tou nejdůležitější. Musí se spolehnout na jejich popis situace a musí jim
poskytovat pokyny 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.

Letní prázdniny – pozor na úrazy !
Je to každý rok stejné. S volnými dny a sluníčkem jakoby lidé zapomněli na opatrnost
a Zdravotnická záchranná služba vyjíždí se
zvýšenou frekvencí k úrazům. Teplé dny lákají ke hrám a sportovním aktivitám. Hlavními příčinami dětských úrazů jsou většinou
nedostatečný dohled dospělých, přecenění
vlastních schopností, podcenění rizika či
chybějící bezpečnostní pomůcky.

Právě absence ochranných pomůcek je
opravdu nejčastějším důvodem zranění dětí
při sportu a venkovních aktivitách. Pokud by
je děti měly, helma nebo chrániče 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 naprostou samozřejmostí také
při jízdě na koloběžce, skateboardu nebo
bruslích. A to nejen při delších vyjížďkách či
výletech, ale i při projížďkách po vesnici nebo
okolí domu, kde mají děti pocit bezpečí.
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.
Nezapomeňte, že opatrnosti není nikdy dost.
Na co dbát především ?
SPORT
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 kardiaci, epileptici, lidé s vysokým
krevním tlakem a všichni, kdo trpí nějakým chronickým onemocněním. Malé děti
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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.
DOPRAVNÍ NEHODY
O prázdninách vyjíždí na silnice mnoho řidičů, 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 intoxi-

kované osoby. Alkohol snižuje odhad míry
rizika a lidé pod jeho vlivem přeceňují své
schopnosti i síly.

Zdravotnická záchranná služba
Libereckého kraje spustila II.
etapu projektu AED
Zdravotnická záchranná služba Libereckého
kraje předala do provozu dalších 45 automatizovaných externích defibrilátorů. „Když
jsme s projektem, díky kterému je nyní AED
na 40 místech v Libereckém kraji – u Policie
ČR, HZS LK i u dobrovolných hasičů – v roce
2016 začínali, očekávali jsme dvě aktivace
do měsíce. Po půl roce fungování jich bylo
8. Nyní na vybraná místa kraje rozmisťujeme dalších 40 přístrojů. Krom již zmíněných
organizací budou AED i na vyhledávaných
turistických cílech v kraji, například na některých hradech a zámcích,” uvedl ředitel
ZZS LK Luděk Kramář.
Liberecký kraj na II. fázi projektu poskytl
v roce 2018 dotaci 3 miliony korun. Díky nim
bylo zakoupeno 45 nových přístrojů. Peníze
ale velmi pomohly také k dovybavení stávajících hlídek a jednotek dalším materiálem,
periodicky jsou školeni všichni zapojení first
respondeři a díky dotaci mohla ZZS LK zakoupit lepší resuscitační modely, které zkvalitnily výuku. „Systém AED se podle všech
dostupných statistik osvědčil. Významně
tak zvyšujeme šanci na záchranu lidských
životů v Libereckém kraji,” řekl hejtman Libereckého kraje Martin Půta.
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„Projekt rozšiřování defibrilátorů je výrazně
úspěšný. Jsem rád, že se externí defibrilátory objevují na frekventovaných místech, kde
mohou přispět k záchraně lidských životů.
K dispozici jsou například na turisty hojně
vyhledávaném Ještědu, v obchodních centrech i v samotném sídle krajského úřadu,”
zdůraznil náměstek hejtmana pro rezort
zdravotnictví Přemysl Sobotka. „První etapu
projektu umisťování defibrilátorů Liberecký kraj podpořil dvěma miliony, na druhou
jsme přispěli miliony třemi. Je dobře, že
systém automatických externích defibrilátorů se v Libereckém kraji neustále rozšiřuje. Rozmisťování defibrilátorů v terénu je
potřebná věc. Ukázalo se to mimo jiné před
časem, kdy díky včasnému zásahu policisté
pomocí tohoto zařízení zachránili život dvanáctileté dívce z Českolipska,” připomněla
náměstkyně hejtmana pověřená řízením
rezortu ekonomiky, správy majetku a informatiky Jitka Volfová.
Podle vedoucího projektu AED a vedoucího
operačního střediska ZZS LK Petra Matějíčky
operátoři systém AED aktivují v současnosti
průměrně 16x do měsíce. „Záchranáři v kraji
provedou přibližně 390 resuscitací, AED je
aktivováno u každé třetí. Díky jejich rozmístění po kraji jsou first respondeři u postižených
na místě v průměru na místě o 4 minuty dříve
než záchranná služba,” upřesnil Kramář.

střediska hasičů i policie berou žádost dispečinku ZZS LK o aktivaci AED jako absolutní
prioritu. „Snaží se nám maximálně vyjít vstříc
a za to jim moc děkujeme. Stejně jako dobrovolným hasičům, jejichž výjezdové časy jsou
pro nás naprosto neuvěřitelné. I uprostřed
noci jsou schopni k pacientovi vyrazit mnohdy vlastním autem během čtyř minut,” zdůraznil Matějíčka. A jejich aktivita při záchraně
životů je podle dosavadních ohlasů velmi
pozitivně vnímána i veřejností. „Jsme rádi, že
systém AED, který opravdu pomohl zachránit
několik životů, má stále více aktivních podporovatelů. Do projektu se dobrovolně a na
své náklady zapojují další subjekty, například
městské policie. Děkujeme,” dodal.

Služby Czech point, ověřování
– Obecní úřad poskytuje
následující služby:

Ani systém AED a zkrácení dojezdových
časů není bohužel všemocné. Několik lidských životů díky němu ale určitě zachráněno bylo. „I kdyby to byl jeden jediný, dal by
úsilí všech kolem projektu obrovský smysl,”
uzavřel Matějíčka.
Michael Georgie

• 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).

Od spuštění projektu v roce 2016 byl systém AED aktivován celkem 293x (do května
2019). V osmdesáti procentech případů byli
first respondeři na místě dříve než posádka
ZZS. Je to zejména díky tomu, že operační
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Zdravotnická záchranná
služba Libereckého kraje
příspěvková organizace
Klášterní 954/5, 460 01, Liberec
IČO: 467 44 991
tel.: +420 485 218 500
GSM: +420 601 086 889
e-mail: georgiev@zzslk.cz
ID DS: bgpmvs6
www.zzslk.cz

• 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;

Tříděný odpad
Pytle na tříděný odpad (nápojové kartony, kovové obaly, plast z domácností, papír,
plastové lahve od nápojů, textil) jsou zdarma
k dispozici na OÚ Mírová pod Kozákovem.
Pytle s vytříděným odpadem můžete
odkládat u zvonů na tříděný odpad, které
jsou umístěny na následujících stanovištích:
Chutnovka na návsi, Sekerkovy Loučky na
návsi, Bělá parkoviště u bývalého ŽBS, Bělá
Záholice – parkoviště, Vesec u sokolovny,
Smrčí u hasičárny a v Loktuších u hasičárny
je zvon pouze na sklo.
Pytle s tříděným odpadem odkládejte na
stanoviště pouze v neděli – v pondělí je
svozový den. Děkujeme všem občanům,
kteří třídí odpad, a pomáhají tím snižovat
náklady obce na svoz odpadu. Žádáme
občany, aby na stanovištích s tříděným odpadem neodkládali směsný komunální odpad. Pro směsný odpad jsou určeny popelnice, popř. pytle a pro nadměrný odpad jsou
objednávány velké kontejnery dle potřeby.

Nekalý prodej
V naší obci se rozmáhá
nekalý prodej elektřiny. Prodejci
nabízejí levnější elektřinu a odvolávají
se na pověření našeho úřadu. Obec
Mírová pod Kozákovem upozorňuje,
že žádný prodejce NEMÁ žádné
pověření ani souhlas od obce.
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Nejoblíbenější sportovní studio v Mírové pod Kozákovem.
Sekerkovy Loučky u fotbalového stadionu
Efektivní hubnutí, vyrýsované svaly a skvělá kondice.
Nově individuální lekce pro ty, kteří neradi cvičí v kolektivu nebo
potřebují zvláštní přístup – nebojte se a neváhejte nám zavolat.
rozvrh od 1. 1. 2018
8 hod

9 hod

IL

IL

IL

IL

16 hod

17,30 hod

19 hod

IL

Tomáš

Milada

Dáša

Verča

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek

IL

Pátek
Sobota

IL
IL

Milada

Dáša

Dáša

Dáša

IL
IL

Na lekci je třeba se objednat po tel.: 725 385 935 (Zrušení objednané lekce 4 hod předem. )
Lekce trvá 60 min.
IL – individuální lekce jsou soukromé lekce upravené dle možností a potřeb klienta.
Ceník lekcí platný od 1. 1. 2018:
Standartní lekce: 80 Kč
Permanentka na 10 lekcí: 700 Kč
Individuální lekce: 300 Kč
Skupinová individuální lekce 600 Kč
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Periodický tisk územního samosprávného celku
vydává
Obec Mírová pod Kozákovem
Chutnovka 36, 511 01 Turnov, IČO: 00275913
www.mirova.cz, e-mail: obec@mirova.cz
Tel.: 481 321 677, 481 321 681
evidováno Ministerstvem kultury ČR pod ev. č. MK ČR E 20577
Zpravodaj vychází 4 x za rok
Uzávěrka vydání 2/2019 byla 31. 5. 2019
Tisk: Tiskárna a Knihárna Zaplatílek, Vesec 66
Distribuce: Česká pošta, s. p.
výtisk je dodáván do každé domácnosti v obci Mírová pod Kozákovem

