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Slovo starosty

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

Vážení spoluobčané,
přichází podzim a s ním i nové číslo našeho obecního Zpravodaje. Upřímně jsem
v létě věřil tomu, že následující řádky budu věnovat příjemnějším informacím, než
je pandemie koronaviru. Bohužel tomu ale tak není.
Situace kolem šíření koronaviru se rychle mění, a proto i nyní, kdy tento úvodník čtete, může být již vše jinak. Osobně si přeji, aby situace byla lepší, nebo alespoň stabilizovanější než je tomu v této chvíli, kdy denně přibývá tisíce nakažených. S ohledem
na bezpečnost našich nejmenších a nejstarších spoluobčanů jsme se rozhodli zrušit
vítání občánků i osobní gratulace jubilantům. Rád bych Vás všechny, kterých se toto
týká, ujistil, že hned, jak to situace dovolí, všechny naše malé občánky zpětně přivítáme. Navíc doufám, že brzy bude situace natolik příznivá, abychom se alespoň
osobně mohli potkat na rozsvěcení vánočního stromku před Mateřskou školou na
Chutnovce nebo na tradičním předvánočním setkání seniorů. Informace o tom, ale
i o dalších plánovaných akcích, aktualitách z obce, případných omezeních a mnoho dalšího můžete získat nejenom na našich webových stránkách www.mirova.cz,
ale i v aplikaci V OBRAZE, kterou si můžete bezplatně stáhnout do svých chytrých
telefonů.
Nyní bych se ještě alespoň v krátkosti ohlédnul a seznámil Vás se třemi velkými investičními akcemi letošního léta. První dvě se týkaly rekonstrukcí hřbitovů ve Vesci
a Sekerkových Loučkách, kde jsme vyměnili staré hřbitovní zdivo, kompletně opravili márnice a umístili kontejnery, aby se v okolí netvořil nepořádek, jako tomu bylo
doposud. Ve Vesci jsme navíc upravili okolí osázením zeleně a v Sekerkových Loučkách ještě aktuálně dokončujeme terénní úpravy a budujeme místa pro parkování.
Třetí velkou akcí letošních prázdnin, která se po nejrůznějších komplikacích pomalu
blíží do finále, byla rekonstrukce kolem autobusových zastávek na Chutnovce. Pevně doufám, že již vše poběží podle plánu a na konci října bude stavba dokončena.
Přeji nám všem do nadcházejícího podzimu hlavně hodně zdraví a sil. Věřím, že pokud budeme jeden k druhému ohleduplní a budeme se držet nařízení a doporučení, která jsou podle hygieniků důležitá, aby se dalšímu šíření koronaviru zabránilo,
jistě se situace brzy zlepší a vše se vrátí do normálních kolejí.
Těším se na brzká osobní setkání s Vámi
Jaroslav Votrubec
starosta obce Mírová pod Kozákovem

DPS v Bělé - 481 363 071 (072)
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Informace z obecního úřadu

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

zjištěno, že kontejner nevyužívají
pouze občané obce Mírová pod Kozákovem, ale i naprosto cizí občané
pravděpodobně z okolních obcí.
Děkujeme za pochopení.

27. 8. 2020 na OÚ Mírová pod
Kozákovem.

1.

Zastupitelstvo obce Mírová pod Kozákovem po projednání souhlasí:
1.

S rozpočtovým opatřením č. 8.

2.

S prodejem části p. č. 809/1 o výměře
35 m2 v k.ú. Bělá u Turnova firmě ČEZ
Distribuce na vybudování nové trafostanice za cenu 500 Kč/m2. Veškeré poplatky za vyměření a zápis do katastru nemovitostí hradí kupující. Záměr prodeje
vyvěšen dne 8. 6. 2020 na úřední desce.
Zastupitelstvo obce Mírová pod Kozákovem souhlasí s podpisem smlouvy.

Zastupitelstvo obce Mírová pod Kozákovem bere na vědomí:
1.

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

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

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.

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.
V naší obci je podomní prodej
zakázán!!!

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

Kontejner na objemný odpad bude
moci využít pouze občan, který má
v obci Mírová pod Kozákovem trvalý pobyt, popř. chalupu, a platí zde
poplatky za odpady. Vjezd do areálu obecního skladu bude umožněn
pouze po předložení občanského
průkazu. K tomuto kroku jsme byli
nuceni přistoupit na základě kamerových záznamů, na kterých bylo

3.

Se zadáním projektové dokumentace
na ČOV u motorestu v Bělé.

4.

S proplacením kurzovného pro děti
z MŠ na Chutnovce na výuku plavání
a dopravy do Turnova a zpět.

5.

S finančním darem rodičům při příležitosti vítání občánků ve výši 3 000 Kč.

6.

Se stavebními úpravami na obecním
úřadě z důvodu opatření proti šíření
nemocí.

Z jednání zastupitelstva

7.

Výpis z veřejného zasedání
Zastupitelstva obce Mírová
pod Kozákovem konaného dne

Zastupitelstvo obce Mírová pod Kozákovem schválilo:

strana 4

S koupí 2 ks nerezových stolů do kuchyně v MŠ na Chutnovce.

Zprávu o plnění usnesení z minulého
zasedání Zastupitelstva obce Mírová
pod Kozákovem.

Zprávu kontrolního a finančního výboru.

Vítání občánků
a návštěvy u jubilantů se
v letošním roce nekonají
Pro bezpečnost našich
nejmenších a nejstarších občanů
jsme se rozhodli, že vítání
občánků ani osobní blahopřání
jubilantům se v letošním roce
nebudou konat. Pokud se situace
kolem koronaviru uklidní, akce se
znovu obnoví.

Socha Panny Marie je v ateliéru
V průběhu srpna byla do ateliéru na restaurování odvezena socha Panny Marie ze stejnojmenné kapličky na Chutnovce. Restaurátoři provedou důkladný průzkum sochy
a následně jí bude navrácena její původní
krása. Restaurováním projde i celá kaplička.
Ještě letos během podzimních měsíců bude
odborně stabilizován a fixován reliéf svaté-
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ho Jiří na boční straně kaple. Očekáváme,
že provedené průzkumy poodhalí tajemství
historie této sakrální památky a napomohou
datovat její vznik a důvod postavení.

uhradí obec a část nákladů na materiál nese
spolek Ochrana Klokočských skal. Oprava
kaple by měla být dokončena v září 2020.
Hana Talli Hlubučková

Hudbou a zpěvem barokních
skladeb vše doprovodila Capella Rederna z Liberce. Pokud vše
dopadne podle plánů, dočká se,
na přání sousedů, kaplička opět
zvonu ve věži. Zvonek z ní zmizel
podle místních pamětníků během druhé světové války. V současné době probíhají jednání
s pracovníky památkové péče
o navrácení zvonku na Dubecko
a spolek Ochrana Klokočských
skal hledá finanční prostředky.
Ondřej Rajcsányi, jednatel OKS, z.s.

Klokočí si připomnělo 660 let
od udělení trhovního práva
císařem a králem Karlem IV.
panu Ješkovi z Rotštejna

Oprava kaple svatého Jiří na
Podchloumku míří do finále
Výklenková kaple svatého Jiří na Podchloumku je mimořádně cennou ukázkou zbožnosti
předků. Na sklonku roku 2019 byla zahájena
její generální oprava. Postupně proběhlo odvodnění kapličky, výměna latí, střešní krytiny
a oprava fasádního pláště. Zároveň prochází
opravou i dřevěné části kaple a nově bylo
podle historického vzoru zhotoveno i kování.
Ve spolupráci s NPÚ v Liberci dolaďujeme barevnost jednotlivých prvků, která vyplynula
během oprav z průzkumů. Na průčelí kapličky se navrátí svatý Jiří tak, jak ho dokládá
vyprávění pamětníků. Na opravu kapličky se
obci povedlo získat část finančních prostředků z fondů Ministerstva zemědělství, zbytek

Setkání pod lípou u kaple
svatého Jana Nepomuckého na
Dubecku

kraje pod Kozákovem 660 let od udělení
trhovního práva císařem a králem Karlem IV.
panu Ješkovi z Rotštejna pro jeho sídelní ves

V sobotu 22. 8. 2020 si na krátkém svátečním setkání u Božích muk na Fialníku připomněli obyvatelé Klokočí i návštěvníci
Klokočí zvanou. Právo trhu, který se
mohl podle dosud známých materiálů konat každé úterý, znamenalo ve
své době obrovský rozkvět panství
a zajišťovalo dobré živobytí pro tehdejší obyvatele Panství Rotštejnského, tedy dnešní Mírovou pod Kozákovem, Loučky a Klokočí.

V polovině června se na Dubecku uskutečnilo tradiční sváteční „Setkání pod lípou“
u zrestaurované kaple svatého Jana Nepomuckého na Dubecku. V krátké promluvě
připomněl páter Jiří Fait důležitost péče
o dědictví předků a zachování základních
mravních hodnot společnosti. Pověstí o postavení kapličky z knihy Pohádky, pověsti
a poudačky Panství Rotštejnského I. jej pak
doplnila její autorka Hana Talli Hlubučková.

strana 6

Trhovní právo tentokrát přijel paní
starostce Šárce Petříčkové osobně
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předat císař Karel IV. s chotí Annou Svídnickou a družinou. Sváteční slovo pronesl Oldřich Bezděčík. Hudební doprovod zajistila
skupina historické hudby Trifikus z Liberce.
Ondřej Rajcsányi, jednatel OKS, z.s.

Dům s pečovatelskou
službou Bělá

MŠ Chutnovka
Nový školní rok ve školce
na Chutnovce

Kvůli ne zrovna jednoduché situaci, která
v současné chvíli panuje jsme u nás v DPS
zrušili veškeré akce, a to minimálně do konce roku. Nedovolíme si nic pořádat, protože
naši klienti jsou riziková skupina. Mrzí nás
to všechny, ale nedá se nic dělat. Jsem ráda,
že se zatím „držíme“ a nemusíme řešit uzavření. Naši klienti využili „covidovou situaci“
ke zvelebování okolí. Jsem ráda, že alespoň
toto bylo možné.

Letní prázdniny utekly jako voda a již
17. srpna jsme naši mateřskou školu znovu
otevřeli. I když dětí chodí o prázdninách do
školky méně, je potřeba vše nachystat na
nový školní rok. Postarali se o to moji zaměstnanci, za což jim velmi děkuji. Znovu
jsme dezinfikovali všechny místnosti, myli
okna, dveře, uklízeli, zdobili, připravovali hrací koutky, lepili značky dětí, omývali
hračky, dekorovali nástěnky, chodby, třídy
i společné prostory. Zároveň jsme se stačili
všichni pedagogové společně proškolit ve
výukových programech na nové interaktivní tabuli, která je již nedílnou součástí naší
vzdělávací nabídky pro děti.

Děkuji panu Huškovi za krásnou venkovní
dřevěnou tabuli a další doplňky okolo DPS.
Děkuji také našim skvělým brigádnicím
Janě Kutilové a Kristýně Balážové za pomoc.

Kniha roku Libereckého
kraje
V červnu letošního roku převzal nakladatel Ing. Ivan Ulrych, majitel nakladatelství Vega - L, z rukou paní Květy
Vinklátové, radní Libereckého kraje pro
kulturu, památkovou péči a cestovní
ruch, ocenění „Kniha roku Libereckého
kraje roku 2019 v kategorii - literatura
pro děti a mládež/učebnice“. Odborníci
takto ocenili knihu, jejíž příběhy se
odehrávají v kraji pod Kozákovem.Titul se
jmenuje „Pohádky, pověsti a poudačky
Panství Rotštejnského II.“ a je z pera kastelánky hradu Rotštejn, Dr. Hany Talli
Hlubučkové. Kniha vyšla s výtvarným
doprovodem Jirky Lodeho.
PhDr. Jarmila Vávrová

Společně to zvládneme!
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Hned v září jsme začali s dětmi, které půjdou
příští rok do základní školy, jezdit na předplavecký výcvik do bazénu v Turnově. Tímto
děkujeme Zastupitelstvu obce Mírová pod
Kozákovem, že znovu, tak jako každý rok,
zaplatí dětem všech 10. lekcí PLAVÁNÍ, které
je čekají.

Jitka Havlíčková, vedoucí DPS

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

Ve čtvrtek 10. září odpoledne proběhla na
školní zahradě úvodní informační schůzka
pro všechny rodiče dětí, které letos navštěvují mateřskou školu. Dozvěděli se zde hlavně o nových hygienických nařízeních a změnách vyhlášky, které je nutné od 1. září 2020
dodržovat. Protože se však velmi často
tato nařízení mění a my jsme nuceni na ně
okamžitě reagovat, přibyla nám, bohužel,
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i povinnost od 10. září 2020 nosit ve všech
vnitřních prostorách ROUŠKU, a tak ji rodiče
znovu musí mít při předávání nebo odvádění dítěte z MŠ, a to ve společných prostorách
chodeb a šaten.
V tomto školním roce jsme se kromě jiných
výchovně vzdělávacích aktivit pro děti zaměřili na rozvíjení pohybových dovedností
dětí a tím i zvyšování jejich fyzické kondice. Velmi jsme proto uvítali nabídku pana
Roszmana, který naše nejstarší děti pozval
v pátek 11. 9. na hřiště do Sekerkových Louček. Konalo se zde zábavné sportovní dopoledne. Pro děti tu byla nachystána spousta
stanovišť s plněním zábavných pohybových
úkolů. Kromě klasických míčových her, překážkové dráhy, jízdy na koloběžkách slalomem, skokách v pytlích, házení míčků na
terč, fotbálku ve družstvech, nechybělo ani
házení šipek do nafouklých balónků nebo
chytání trenérů po hřišti a otrhávání přistehovaných bonbónů na jejich tričkách.
Děti se tu velmi vyřádily, dostaly ovoce, pití
i upomínkové předměty. Po zpáteční vycházce do školky a dobrém obědě všechny

usnuly jako „špalci“. Děkujeme všem organizátorům a těšíme se na další spolupráci při
budoucích společných setkáních.
A co nás teď ve školce čeká? Již jsme začali
probírat témata jako: „Nová setkání a poznávání“, „Já a můj domov“, nebo „Co děláme
celý den – časové pojmy“. V nadcházejících
podzimních měsících se budeme znovu
s dětmi učit o změnách v přírodě, např.: „Plody podzimu“, „Co umí vítr a déšť“, nebo „Zvířátka a ptáci na podzim“, „Malíř podzim“, „To
je práce na zahrádce“, „Hrajeme si s předměty – přírodniny a výrobky z nich“ a mnoho
dalšího. Děti se tak hravou formou, v různých aktivitách výtvarných, pracovních, hudebních, literárních, dramatických, ale i prostřednictvím her pohybových, didaktických,
tanečních, námětových,
poznávacích, smyslových
a dalších, učí ohromné
množství poznatků o našem rozmanitém světě.
Připravit pro celou třídu
dětí každý den takovou výchovně vzdělávací nabídku, aby se děti nejen plno
věcí naučily, ale zajistit jejich bezpečnost, zároveň
je vést k sebeobsluze při
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hygieně, stolování, převlékání, dále aby se
dokázaly domluvit, neubližovat si, vzájemně si pomoci, soucítit s druhým, půjčovat
si hračky, individuálně se dětem věnovat
a mnoho dalšího je obrovský a velmi těžký
úkol pro každou učitelku.
Uvidíme, zda se nám v podzimních měsících
podaří, z důvodu zhoršení epidemiologické
situace, uskutečnit i některé společné akce
s rodiči, jako jsou výtvarné dílny a besídky.
Na konci října již musíme začít nacvičovat
vánoční písně, koledy, říkadla, tanečky na
společné adventní vystoupení při „Rozsvícení vánočního stromu před naší MŠ“, které se
stalo již tradicí, a na které Vás všechny srdečně zveme.
Alena Najmanová, ředitelka MŠ

MŠ
Na jaře letošního roku byla MŠ uzavřena
z důvodu pandemie koronaviru. V tomto
období mateřskou školu navštěvovali všichni zaměstnanci, kteří se podíleli na výrobě
ochranných roušek, na malování a úklidu
prostorů MŠ, úklidu skladů, na přípravě
záhonů na školní zahradě, na dezinfekci

hraček. Mateřská škola byla znovuotevřena 18. 5. 2020, kdy byla dodržována velice
přísná hygienická nařízení a provoz MŠ byl
upraven od 7,00-16,00 hodin. Před zahájením provozu byli všichni zaměstnanci proškoleni ohledně prevence šíření koronaviru
a provoz mateřské školy byl obnoven. Aktivity dětí směřovaly ven a byly prováděny
v areálu mateřské školy. I za těchto ztížených
podmínek se podařilo realizovat některé
akce jako MDD, vycházku kolem Chutnovky, rozloučení se školáky, hledání pokladu.
Na školní zahradě byl vytvořen velký záhon, který byl osázen užitkovými rostlinami
a květinami. Děti se aktivně zapojovaly do
péče o rostlinky. Na vlastní oči viděly různé
druhy ovoce, zeleniny, ale i květin. Děti se
učily vážit si lidské práce a budovat si kladný
vztah k přírodě. Velkým přínosem pro naši
školku bylo pořízení interakční tabule. V období letních prázdnin byla MŠ uzavřena na
4 týdny, a to od 20. 7. do 16. 8. 2020. V novém školním roce do naší MŠ nastoupila
školní asistentka paní Mgr. Bc. Klára Žofková
která bude průběžně pracovat na jednotlivých odděleních našeho školního zařízení.
Její práce a odbornost zkvalitní práci s dětmi, které potřebují individuální přístup. Náplní práce školní asistentky je zvýšená péče
o děti slabé a znevýhodněné, individuální
práce s dětmi, pomáhat dětem při adaptaci v novém prostředí, pomáhat přímo při
výchovně vzdělávací práci, ale i příprava
pomůcek na jednotlivé činnosti. Školní asistentka bude doprovázet děti na vycházkách
a dalších akcích pořádaných mateřskou školou. U menších dětí je její pomoci potřeba
zejména v oblasti stolování a sebeobsluze
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a u starších dětí při nácviku grafomotoriky,
skupinové práce a ve všech činnostech, kde
potřebují děti zvýšenou péči. V letošním
školním roce nejstarší děti začaly jezdit na
plavecký výcvik a připravujeme další akce.
V posledních dnech se situace kolem koronaviru opět zhoršila. Jsou znovu zaváděna
další nová opatření a situace se neustále
mění. My všichni ale pevně věříme, že život
se opět vrátí do starých kolejí a školní rok
2020 – 2021 děti prožijí bez dalších nepříjemných událostí.

Mgr. Barbora Bulířová, nastoupilo 16 žáčků.
Kromě pedagogů je přivítal i pan starosta
obce Jaroslav Votrubec a paní Eliška Matoušová, zástupkyně organizace Sokol. Do 2.
třídy, kterou učí Mgr. Eva Měkynová, se po
prázdninách vrátilo 17 žáků, 3. třída s třídní učitelkou Mgr. Editou Vondrovou má 14
žáků a ve 4. třídě, kde vyučuje Mgr. Šárka
Mašková, se letos bude učit 15 žáků. Nejpočetnější je letos 5. třída s 21 žáky a třídní
učitelkou tu je Mgr. Pavlína Linková. Celkem
má naše škola 83 žáků.

Ivana Ramešová, učitelka

Kromě již zmíněných pedagogů se o výchovu a vzdělávání bude letos starat také
Mgr. Veronika Janoušková a Eva Streichsbierová. Ve 4. třídě bude paní učitelce pomáhat
se žáky asistentka pedagoga Lucie Pohlová.
Školní družinu pro žáky 1. a 2. třídy povede
paní vychovatelka Romana Studničková.

ZŠ Bělá
Začátek nového školního roku v základní škole
Školní rok 2020 – 2021 jsme zahájili v úterý
1. září. Do 1. třídy, jejíž třídní učitelkou je

O žáky s podpůrnými opatřeními se bude
i letos starat speciální pedagog Mgr. Petr
Klus, který také ve škole povede kroužek
sportovních her, kroužek řečový a doučovací. Kromě těchto kroužků nabízíme žákům

i řadu dalších tak, aby ve škole mohli rozvíjet
své zájmy i po vyučování. Žáci mohou navštěvovat tyto další kroužky: hra na kytaru,
hra na flétnu, hejbánky – sportovní kroužek,
angličtina hrou, myslivost (tento kroužek
vede pan Karel Kolář), svět a my, deskové
a jiné hry, divadelní kroužek, šikovné ruce
a keramika. Tyto kroužky vedou pedagogové školy.
Od začátku školního roku už zase máme
teplé obědy a také hodiny tělesné výchovy,
takže si všichni užíváme krásné akustiky v jídelně i tělocvičně. V době uzavření škol nám
náš zřizovatel zajistil odhlučnění těchto
dvou místností, což je pro nás velmi příjemné. Už tu není hluk a slyšíme se tu navzájem.
Žákům 2. a 3. třídy začal plavecký výcvik.
Všechny třídy vyjedou během podzimu na
exkurzi do ekologického centra v Sedmihorkách, kde absolvují zvolený vzdělávací
program.
Žáci 5. třídy dokončí výuku na dopravním
hřišti a budou se snažit získat průkaz cyklisty.
Vzhledem k návratu pandemie koronaviru
zatím bohužel neplánujeme více akcí. Snažíme se co nejpilněji pracovat a doufáme, že
naše škola bude fungovat bez omezení tak,
abychom žáky naučili co možná nejvíce.
Mgr. Edita Vondrová
ředitelka školy
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Obecní knihovna
Zápisky z vesecké knihovny
(aneb Světy knižní i ty internetové)
Milí čtenáři,
cíleně nepíšu čtenáři vesecké knihovny, protože to oslovení patří všem, kteří někdy strávili ve společnosti psaného slova jakýmkoliv
způsobem obohacující čas. Je přitom úplně
jedno, jestli chodí, nebo nechodí k nám do
knihovny, jakkoliv jsou všichni vřele vítáni.
Všemožné literární světy, ale i čtenářství
obecně, se sice spojují s chvílemi strávenými o samotě, zároveň ale mají sílu spojovat.
V posledních měsících jsme všichni ocenili
výhody internetu, takže i v době, kdy bylo
nutné přerušit fyzický kontakt, jsme díky
technickým možnostem o sociální kontakty
tak úplně přijít nemuseli. Ale zatímco internet má kromě překonávání vzdáleností taky
velký talent i na vytváření bariér a mnohdy
působí jako rozbouřené moře, knižní svět
vás, navzdory tomu, že se v něm může dít
naprosto cokoliv, zanese do klidnějších vod.
Pokud byste je potřebovali, naše dveře jsou
vám otevřené, samozřejmě dokud je vyšší
síly nezavřou. A
Protože veškerá pravidla, která na nás v současnosti dopadají, se mění pomalu každou
hodinou, těžko vám tu můžu s jistotou tvrdit, že budeme mít otevřeno celý podzim
a zimu. Pokud ale knihovna bude moci být
otevřená, tak rozhodně bude, a to vždy ve
čtvrtek od 16:30 do 17:30 hod. Během
podzimu se v ní zároveň objeví spousta no-
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vých knih. Ať už budete mít chuť na bichli,
při jejíž četbě zapomenete na všechny absurdity kolem, nebo nějaké lehčí čtení.
A na závěr nějaké tipy. Obloukem se vrátím
k prvnímu odstavci a zmiňovanému internetu. S nímž totiž přišel do knižního světa
formát internetového blogu, tedy pravidelně publikovaných zápisků (obvykle jednoho autora) na konkrétní webové stránce,
které mohou pokrývat nespočet různých
žánrů. Blog jako literární disciplína dostal
i svou vlastní kategorii Magnesii Liteře, což
je v současnosti asi nejznámější české knižní
ocenění. Nejen díky tomu vychází čím dál
víc knižních blogů i tiskem. U nás v knihovně se na podzim objeví hned tři z nich.
V roce 2019 získala ocenění Magnesia Litera Michaela Duffková s blogem Zápisník
alkoholičky. Knižně tak vyšel titul, který zaznamenává autorčinu cestu boje se závislostí. Upozorňuje třeba na odlišné vnímání
alkoholismu u mužů a žen – a ještě spíše žen
matek. Její závislost totiž nabrala největší
obrátky právě na mateřské dovolené. Pokud
by čtenář měl chuť na povídání z druhé strany, může sáhnout po knize Josefa Formánka
Úsměvy smutných mužů, která byla předloni i zfilmována. Z jiného soudku pochází
kniha vycházející z blogu Autismus a chardonnay, což jsou zápisky Martina Sellnera,
který se živí jako pečovatel o autistické děti.
Je to velmi útlá a jaksi hořkosladká knížka,
podávaná s humorem, vyzdvihující bezprostřednost, ale nezastírající reálné nástrahy
kladené do životů těchto dětí. Poslední titul
mně osobně na jaře zpříjemnil karanténu

a skvělým smyslem pro humor mě dokázal
vytrhnout ze všech různých nepříjemností.
Žena filmového kritika jsou anonymní zápisky matky a manželky, která se sarkastickým
nadhledem glosuje vlastní rodinnou každodennost.
No a o dalších příště! Knihy nejen půjčujeme, ale rádi si o nich povídáme.
Tak přijďte.

skály do cca sedmimetrové průrvy. Tři kůzlata byla v průrvě, jedno pobíhalo po skalách
a jedno běhalo pod skalami. Jeden člen jednotky se slanil do průrvy a společně se členem lezecké skupiny profesionálních hasičů
ze stanice Semily prováděli odchyt a oblečení záchranného postroje. Ostatní hasiči
prováděli vytažení kůzlat a odchyt zbylých
volně pobíhajících. Celkově zasahovaly dvě
profesionální a jedna dobrovolná jednotka.
Po odchytu byla kůzlata předána majiteli.

Kamila Drahoňovská

JPO Mírová pod Kozákovem

Další soutěž již tak vydařená nebyla. 22. 8.
2020 se konal krajský přebor Libereckého kraje u liberecké univerzity. Mezi muži
dokončil závod na 4. místě Josef Richter,
který si tak zajistil postup na mistrovství republiky dobrovolných hasičů a na 7. místě
Oldřich Macháček. Aleš Zeman po zranění
nedokončil. Mezi dorostenci byl na 4. místě
Ondřej Šírek. Kategorii žen vyhrála Barbora Dorňáková, která je novou členkou SDH
Bělá. Také Báře budeme držet pěsti na MČR
– 10. 10. 2020 ve Svitavách.

Žernov u České Skalice

Kuriózní zásah hasičů

Krajský přebor Středočeského a Královehradeckého kraje se konal v neděli 30. 8. 2020.
Soutěže se zúčastnilo cca 40 závodníků a
přinesl Aleši Zemanovi 2. místo v kategorii
nad 35 let (4. místo celkově) a Josefu Richterovi 4. místo v kategorii do 35 let (7. místo
celkově).

Dne 4. 9. 2020 vyjela jednotka hasičů z Mírové p. K. na záchranu kůzlat, která spadla ze
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vítězů druhý Aleš Zeman. Dále soutěžili také
Oldřich Macháček (13. místo) a Ondřej Šírek
(29. místo). Celkem startovalo 46 závodníků.

Soutěže TFA
Po pauze způsobené nákazou koronaviru se
opět rozeběhly soutěže v disciplínách TFA.
Bělští hasiči dosáhli vynikajícího úspěchu
4. 7. 2020 v Rychnově u JBC, když vítězného Josefa Richtera doplnil na stupních
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hrad Rotštejn

Chutnovka

Ohlédnutí za hlavní turistickou
sezónou na hradě Rotštejn

O hvězdě

Hrad Rotštejn, stejně jako jiné památkové
objekty, musel přizpůsobit v sezóně 2020
otevírací dobu, podmínky prohlídek i kulturních akcí mimořádné situaci vyvolané
opatřeními proti šíření COVID 19. Čas, kdy
muselo býti zavřeno, využili řemeslníci
k drobným opravám památky. Větší opravy
jsou pak plánovány na měsíc říjen. Hlavní sezóna pak mohla býti zahájena až 8. 6. 2020.
S určitými omezeními proběhly všechny
hlavní výstavy a programy naplánované
na letní sezónu. Dny svaté Markéty byly
ochuzeny o ochutnávky chleba pekařských

mistrů z okolí a nebyly realizovány některé
dětské soutěže.
S velkým úspěchem se setkaly Dny pro život
bez lepku, které pořádá spolek Ochrana Klokočských skal ve spolupráci s obecně prospěšnou společností Celia – život bez lepku.
Na konci srpna se už po třiadvacáté na Rotštejně loučili s létem šermíři. Hlavní sezónu
ukončila X. Pohádková noc na Rotštejně
v sobotu 5. 9. , kdy mimořádně hodné děti
a jejich doprovod provázel po hradě sám
pekelný kníže Luciper. Večernímu pohádkování předcházel naučný blok: Umíš správně
pomoci?, s ukázkami práce hasičských záchranářských psů hasičů z Hejnic.
Rozhodně lidé nebrali Rotštejn útokem
a nebyl a není místem, kde se tísní davy.
Návštěvnost odpovídá zhruba minulým sezónám. V průběhu léta navštívilo hrad 6896
dospělých, 3051 osob se sníženým vstupným a 984 osob s nejrůznějšími zdravotními
hendikepy.
Pokud to umožní aktuální epidemiologická
situace, bude hrad v průběhu září otevřen
o víkendech a svátcích
Více informací najdete na www.hradrotstejn.info nebo na oficiálním facebookovém
profilu památky.
Hana Talli Hlubučková, kastelánka
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Ve vzdáleném Vesmíru se jednoho dne objevil oblak z prachových částic a všelijakých
plynů, kterému se říkalo mlhovina. Takových obláčků, tedy mlhovin, bylo spousta
a měly překrásné barvy a tvary, které připomínaly kdejaká stvoření. V mlhovině některé
hvězdy, potom co odfoukly svůj šat, zanikly.
Ovšem další se v ní narodily a jednou z nich
byla hvězdička, která dostala název Alioth.
Poté, co opustila mlžný oblak, se rozhodla,
že se vydá prozkoumat Vesmír.
Pozvolna plula vesmírným prostorem v tichu
a okolo ní se rozprostírala nesmírná krása. Tu
a tam byly jiné mlhovinové obláčky a také
další hvězdy, které byly všelijak seřazené.
Alioth si řekla, že se jich zeptá, proč je jejich
místo právě zde a ne jinde. „To proto, že tvoříme souhvězdí“ odpověděla jedna z hvězd ze
souhvězdí Orion. „Vidím, že jsi teprve chvilku
na světě a mnoho věcí ještě neznáš. Je třeba,
aby ses toho ještě spoustu naučila. Tady ve
Vesmíru je toho tolik k vidění.“
„A co je to jemné bílé světlo všude okolo
nás?“ ptala se Alioth? „To je světlo z malých
hvězdiček, které svítí tak jemně, že z dálky
vypadá naše galaxie jako jemně bílá dráha obsypaná miliony hvězd. Protože lidem
připadala jako rozlité mléko, dali jí název
Mléčná dráha,“ řekla hvězda z Orionu a nepřestávala svítit na všechny strany. Alioth
mezitím dál plula vesmírným prostorem
a pro sebe si říkala: „Galaxie, lidé, o čem to

ta hvězda mluvila?“ Opodál potkala další
hvězdy. „Ahoj hvězdičko, jak se jmenuješ?“
zeptaly se dvě zářivé hvězdy. „Já jsem Alioth
a nedávno jsem se narodila. Vydala jsem se
na průzkum Vesmíru. A kdo jste vy?“ „My se
jmenujeme Castor a Pollux a jsme nejzářivější hvězdy souhvězdí Blíženců. Zároveň
jsme součástí galaxie Mléčná dráha.“ „A co
je to ta galaxie?“ zeptala se Alioth. „Galaxie
je název pro systém, ve kterém se nacházejí
skupiny hvězd, mezihvězdný prach, plyny
a temná hmota.“ odpověděli Castor a Polux
současně. Nebylo divu, vždyť to jsou dvojčata pojmenovaná podle řecké báje o dvou
bratrech, jenž bez sebe odděleni nedokázali
být a které proto Zeus za odměnu proměnil
ve dvě zářivé hvězdy. Alioth poděkovala za
vysvětlení a vydala se dál na své vesmírné
pouti. Stále jí ale vrtalo hlavou, kdo jsou to
ti lidé.
Náhle se před ní objevila veliká zářící koule.
„Co je to?“ pomyslela si udivená Alioth. Okolo plující malinký meteorit jako by četl její
myšlenky, jí povídá: „To je hvězdokupa. Je
složená z milionů hvězd, které jsou staré i 10
miliard let. To ještě neexistovaly ani některé
galaxie a ani Slunce ještě nebylo. Tak se měj
hvězdičko.“ Ještě z dálky zavolal meteorit
a byl pryč. Hvězdokupa se Alioth moc líbila.
Byla tak zářivá a byla z ní cítit jakási moudrost. No, aby ne. Vždyť toho už její hvězdy
viděly a zažily tolik jako nikdo jiný.
Ale Alioth byla opět trochu nespokojená.
Teď nejen že neví, kdo jsou lidé, ale ještě
k tomu nezná Slunce. Naštěstí se objevila
další velká hvězda. „Ahoj hvězdičko, jak se
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jmenuješ?“ opět se zvědavě zeptala Alioth.
„Já se jmenuji Polárka a jsem nejjasnější
hvězdou souhvězdí Malého medvěda. Zároveň mi říkají také Severka, protože se nacházím na severním nebeském pólu. Ukazuji
cestu mořeplavcům a jiným cestovatelům,
kteří díky mně vždycky zjistí, kterým směrem je sever. Z dálky to vypadá, že stojím na
jednom místě, ale není to pravda. No a také
jsem zvláštní tím, že se má jasnost proměňuje a ze všech takto pulzujících hvězd jsem
nejblíže sluneční soustavě.“ „No pane jo, to
jsi tedy opravdu výjimečná hvězda. A Polárko, byla bys tak moc hodná a řekla mi, co je
to Slunce a sluneční soustava?“ Alioth tušila,
že Polárka toho ví opravdu hodně a věřila,
že jí určitě ráda vše vysvětlí. Polárka byla
zase ráda, že se může o své znalosti podělit
a začala vyprávět. „Slunce moje milá je také
hvězdou a je zároveň středem sluneční soustavy. Sluneční soustavu tvoří 8 planet, které
okolo Slunce obíhají v různých vzdálenostech. Pro ty, které jsou k němu blíž, může vypadat Slunce obrovské. Ve skutečnosti je to
ale hvězda průměrné velikosti a září už 4,6
miliard let a ještě 7 miliard let zářit bude. Pro
některé planety je Slunce životně důležité,
třeba pro planetu, která se jmenuje Země.
To je ta modrá, třetí nejblíže Slunci. Na ní
pulzuje život ve všech možných podobách
a ten by nebyl, kdyby nebylo Slunce. Žijí tam
rostliny, zvířata a také lidé.“ „Lidé! To jsou ti,
co nám dávají jména a pozorují nás?“ vykřikla Alioth nadšeně. „Ano to jsou oni a máš
pravdu, pozorují nás, ať už ze země tak také
přímo zde ve Vesmíru. Mají pro to naše
zkoumání spoustu přístrojů a některé můžeš potkat, protože také poletují Vesmírem.“

Dokončila své povídání Polárka a Alioth se
s ní rozloučila. Z dálky ještě slyšela, jak za ní
Polárka volá: „A dávej si pozor na Černé díry.“
Alioth se trochu zarazila. Nevěděla, co je Černá díra a proč si na ni má dát pozor. Naštěstí
potkala další meteorit a mohla se ho na Černou díru zeptat. Ten velice ochotně Alioth
vysvětlil, v čem tkví nebezpečí Černé díry.
„Víš hvězdičko, Černé díry dlouho nemohli
lidé na obloze najít. Nakonec je ale objevili,
a to v centrech galaxií a hvězdokup.“ „A proč
jsou nebezpečné?“ ptala se Alioth. „Černá
díra je nebezpečná tím, že vše, tedy každý
předmět, a dokonce i světlo, pohltí. Má obrovsky silnou přitažlivost. Přitahuje k sobě
věci postupně takovou silou, že se pomalu
natahují, rozpínají, až se nakonec roztrhnou
na ty nejmenší částice, ale nemusí tomu tak
být vždy. Jsou různé Černé díry. Jisté ale je,
že vše, co Černá díra pohltí, už nikdy nevydá. Proto nikdo neví, co se uvnitř ní nachází.
Možná je v nich jiný svět a možná jsou cestou do jiných míst a časů. Kdo ví?“ odvětil
meteorit a byl pryč.
Alioth byla ze všech těch informací unavená. Nechala se jen tak nést Vesmírem
a najednou jí přišlo líto, že všechno má ve
Vesmíru svůj řád a každý někam patří a má
nějaký význam, jen ona je jen obyčejnou
hvězdičkou, která ještě nemá své stálé místo, a tak vlastně nikam nepatří. Vzpomněla si
na Polárku a na Castora a Polluxe. Tolik by si
přála být stejně jako oni součástí souhvězdí.
Souhvězdí takového, které bude vždy dobře
vidět ze Země, kterou si ani neví proč oblíbila. A protože Vesmír je tak trochu kouzelný a hodným hvězdám přeje, stala se brzy
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Alioth nejjasnější hvězdou souhvězdí Velké
medvědice. Lidé toto souhvězdí znají také
jako souhvězdí Velký vůz, a právě jednou ze
sedmi hvězd, které Velký vůz tvoří, se stala
Alioth.
Až budete děti někdy pozorovat noční
oblohu a najdete na ní Velký vůz, můžete
Alioth zamávat. Čtyři hvězdy tvoří vůz a tři
oj. Alioth je první, která tvoří oj. Tedy třetí od
konce.
Dagmar Kůtková

Prackov
Ohlédnutí za nedělní vydařenou
tradiční poutí na Prackově.
Po loňské oslavě 100. výročí postavení Kaple P. Marie v Prackově, které bylo opravdu
slavnostní s vysvěcením nového zvonu,
jsme vzhledem k letošní neobvyklé situaci zvažovali, zda
tradici neporušit. Po důkladné
úvaze jsme se rozhodli, že X.
obnovenou pouť v staročeském duchu přece jen uskutečníme. Předpokládali jsme, že
návštěvnost asi nebude zcela
obvyklá, nicméně krásné počasí zřejmě přispělo k tomu, že
se sešlo nejen docela dost jak
tradičních, tak i zcela nových
návštěvníků, kteří se z plakátků o akci dozvěděli, nebo se na

Prackově zrovna nachomýtli k probíhající
pouti.
Shromážděné pozdravil Mgr. Roman Hampacher, duchovní jablonecké církve, který se
postaral o úvodní část, přidal ještě několik
svých vlastních i převzatých skladeb s vlastním kytarovým doprovodem a po něm
pokračovala Marie Špačková s příjemnými
oblíbenými písničkami inspirovanými nejen lokalitou Českého ráje. Atmosféru pouti
doplnil malý dřevěný kolotoč, několik stánků (s perníčky, hrnečky, domácím chlebem
a bábovkami, mošty, domácími zavařeninami, pletenými výrobky, ušitými zástěrkami
i v současnosti nezbytnými různě zdobenými rouškami), letos poprvé přijeli farmáři
Brožkovi se svými výbornými chlazenými
mléčnými výrobky, malá děvčátka potěšila
možnost ozdobit své vlásky zapletenými
copánky a už tradičně si mohly malé i velké
děti vyzkoušet odvahu a povozit se na čtyřech živých konících, kteří přijeli na Prackov
až z kokrháčské stáje.
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Prostě - pouť se vydařila jako vždy, někteří
se pomaloučku vytráceli, pár skalních diskutérů by sedělo ještě déle, kdyby kolem půl
sedmé organizátoři nepotřebovali odvézt
zapůjčené lavice zpět klokočským hasičům.
Soumrak se pomalu hlásil ke slovu, v osiřelé
kapličce svítily zapálené svíčky a X. staročeská pouť byla náhle minulostí.

Jako balzám na duši zapůsobila slova vyskeřského starosty Jana Kozáka, který se na
naší pouti objevil letos poprvé a vyjádřil na
mikrofon svůj upřímný obdiv k aktivitě členů prackovského spolku.

Kdo to letos v září nestihl, nebo se třeba
trošku obával, může to napravit přesně za
tři měsíce - 13. prosince na Stříbrnou neděli
se opět před prackovskou kapličkou plánujeme sejít na vánoční koledování a věříme,
že atmosféra bude zase báječná, jak už jsme
na to my „prackovští“ zvyklí. Srdečně zveme
všechny naše spoluobčany zblízka i z dáli
a těšíme se zase na napečené domácí dobroty, které ty naše poutě činí tak přitažlivými. ¨
Za Spolek přátel prackovské kapličky Alena
Radoušová

rychlé zdravotnické pomoci k pacientům
z Rokytnicka, Harrachova, Jablonce nad Jizerou, Vysokého nad Jizerou a přilehlých
oblastí, je plně moderně vybavena. Původní
prostory, které nevyhovovaly po technické
ani kapacitní stránce, tak nahradí pracoviště, kde mají záchranáři zázemí nejen pro
členy posádek, ale zároveň pro technické
zabezpečení vozového parku. Nová stavba
s důrazem na ekologický provoz stála zhruba 17 milionů korun a z převážné většiny ji
financuje právě Liberecký kraj.

Ilustrační foto Šárka Prokešová

Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje
Nová výjezdová základna
záchranné služby v Rokytnici nad
Jizerou
Posádky Zdravotnické záchranné služby
Libereckého kraje od poloviny srpna za pacienty vyjíždějí z nové výjezdové základny
v Rokytnici nad Jizerou. Spolu s hejtmanem

Martinem Půtou, jeho statutární náměstkyní pro oblast ekonomiky, správy majetku
a informatiky Jitkou Volfovou a náměstkem
hejtmana pro oblast zdravotnictví Přemyslem Sobotkou ji slavnostně otevřel ředitel
ZZS LK Luděk Kramář.
Nová základna, ze které vyjíždí posádka
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„Zajištění zdravotní péče je jednou z našich
priorit. Proto je nezbytné zajistit moderní
podmínky zejména pro ty, kdo se o zdraví
a životy občanů starají. Jsem rád, že v případě
rokytnické základny ZZS LK se to povedlo a že
jsme našli nezbytné prostředky. Výstavbou je
zajištěn dojezdový čas pro celou oblast,“ uvedl
náměstek Sobotka. Zdůraznil, že nová stavba nebude jen funkční, ale splňovat bude
i veškerá ekologická kritéria.
Zhruba rok a půl sídlili rokytničtí záchranáři provizorně v nedalekém Domově pro

seniory, kterému za
spolupráci patří velké
poděkování. „Původní
stavba výjezdové základny už nesplňovala
žádné limity pro provoz. Vše nám tu padalo na hlavu, nebyly zde
základní hygienické
podmínky. Provoz v ní
už nebyl možný. Jsme
rádi, že nám Liberecký
kraj umožnil vystavět novou, moderní základnu,“ řekl ředitel ZZS LK Luděk Kramář.
V této souvislosti vyzdvihl zejména moderní
technologie k recyklaci dešťové vody, která
bude využívána na mytí vozidel, základna
má i vlastní studnu. K vytápění bude sloužit
tepelné čerpadlo, které zajistí jak nízké náklady, tak i malou ekologickou zátěž.
Výstavba nové základny byla zahájena v dubnu loňského roku. ZZS LK za ni z vlastních
zdrojů zaplatila 3,6 milionu korun, 13 milionů korun poskytl Liberecký kraj. V roce 2019
vyjeli rokytničtí záchranáři k cca 1 300 případům, nejvytíženější jsou vzhledem k svému
umístění zejména v zimních měsících.

Nový heliport ZZS LK v Liberci
Letecké posádky Zdravotnické záchranné
služby Libereckého kraje už budou moci
v Liberci na své domovské základně bez
obav přistávat i po soumraku. Nový heliport, který slavnostně uvedl do provozu ředi-
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tel ZZS LK Luděk Kramář spolu s hejtmanem
Martinem Půtou, jeho statutární náměstkyní pro resort ekonomiky, správy majetku
a informatiky Jitkou Volfovou a náměstkem
pro oblast zdravotnictví Přemyslem Sobotkou, je již osvětlený.
Právě osvětlení heliportu bylo podmínkou
Úřadu pro civilní letectví, bez jejíhož splnění
hrozilo omezení rozsahu denního letového
provozu. A právě v Liberci byla poslední
základna HEMS, která ji zatím nesplňovala.
„Pokud bychom nový heliport nepostavili, reálně hrozilo omezení jeho provozu, vrtulník
by se musel vracet vždy před soumrakem,“
vysvětlil Luděk Kramář. Doplnil, že letecká
základna ZZS LK neprovozuje noční lety,
ale pouze denní (tj. od svítání do soumraku
- tento čas je v průběhu roku proměnlivý),
nicméně pilot a posádka vrtulníku mnohdy
nemohou odhadnout přesnou dobu návratu na základnu a neosvětlený heliport jim
ho tedy komplikoval.

Práce na novém heliportu
začaly v únoru letošního
roku, jeho stavba skončila
v srpnu. Jeho celková cena
je 6,7 milionů korun a ZZS
LK ji zaplatila z účelové dotace, kterou poskytl Liberecký
kraj. Stavební část heliportu
si vyžádala náklady 3 miliony korun, 3,4 milionu korun
stály použité technologie
a 300 tisíc ZZS LK zaplatila za
projektovou dokumentaci.
Dobudovat je třeba ještě hasicí systém, který bude stát
necelé tři miliony korun. Nový heliport vyrostl na pozemku, jenž původně patřil městu Liberec, díky rychlému a vstřícnému jednání zainteresovaných institucí se jej však
velmi rychle podařilo vyměnit za jiný, který
patřil Libereckému kraji. „Městu i kraji bych
za tuto vstřícnost velmi rád poděkoval. Stejně
jako Aeroklubu Liberec za dohodu o provozu
na letišti,“ řekl Kramář.

tragicky zahynul. Právě on se podílel na
prvních jednáních o novém heliportu
a měl být jeho odborným garantem.

lému poškození zdraví v důsledku nehody,
náhlého onemocnění či úmrtí.

Inzerce
V polovině minulého týdne jsme převzali známý penzion na Klokočských
skalách, který je unikátní svou polohou na výjimečném odlehlém místě
přímo na křižovatce dvou turistických
tras. Zahájili jsme rozsáhlou rekonstrukci objektu, která je plánována na
přibližně několik týdnů.
V polovině října vás moc rádi přivítáme ve Vile Kairos v novém kabátě.
Těšit se můžete na vynikající gastronomii, tematické degustační večery,
ochutnávky vín a celou řadu zajímavých vzdělávacích akcí. Až bude vše
připraveno, budeme vás informovat.

„Zajištění dostupnosti zdravotní péče je naší
prioritou, bez letecké záchranné služby by to
nešlo. Jsme rádi, že naše záchranka disponuje skvělými posádkami, které se pravidelně
cvičí a připravují tak, aby mohly pomáhat lidem i ve velmi těžkých a nepřístupných podmínkách,“ řekl hejtman Martin Půta. Ocenil
i spolupráci s Horskou službou, jejíž zástupci
záchranářům velmi často pomáhají.
Zvláštní vzpomínku při uvedení heliportu do provozu věnovali bývalému kolegovi, pilotu Michalu Benešovi, který loni
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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

U příležitosti otevření nového heliportu
záchranáři představili také nový vůz Škoda Octavia, který v rámci projektu ŠKODA
AUTO POMÁHÁ v létě ZZS LK převzala od
společnosti Škoda Auto, a. s. Vůz, který
ZZS LK získala i díky tomu, že má certifikaci
ISO 9001, je určen pro potřeby pracovníků
Systému psychosociální intervenční služby
(SPIS), kteří poskytují podporu zejména příbuzným, známým a svědkům nečekaných
a náhlých událostí, při nichž dochází k náh-

Těšíme se na vás!
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Kairos Tým

Opět začínáme
cvičit
Aerobik

Stepaerobik

Posilování
Protahování
Relax

OD ÚTERÝ 22. 9. 2020
OD 19.00 HODIN
v tělocvičně ZŠ Bělá
Vhodné pro všechny věkové kategorie
Prvních 20 minut cvičení je věnováno zahřívání těla v rychlejším
tempu. A zbytek hodiny je soustředěno na posilování
a protahování těla, relaxace.
Nebojte se přijít, každý si určuje tempo podle svých možností.
Cena jedné hodiny (60 min.) 20 Kč
Přijďte si se Sokolem Bělá u Turnova a s cvičitelkou Eliškou
Matoušovou zacvičit a protáhnout svaly.

Těšíme se na Vaší účast.
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TJ Sokol Bělá u Turnova, z.s.
srdečně zve nejmenší děti a jejich doprovod
na

HRAVÉ CVIČENÍ
PRO DĚTI A RODIČE
První setkání se uskuteční ve středu 16. září 2020
od 17 hodin v tělocvičně Základní školy v Bělé.
(1. lekce cvičení trvá cca 60 minut)

zápisné – 100 Kč na 9 měsíců (od září do května)
Cvičení je určeno pro nejmenší děti
od okamžiku, kdy se začnou samostatně
pohybovat, do věku 7 let. Doprovázet děti
nemusejí jen maminky, ale také tatínkové,
babičky, tety aj.
Cvičení povede zkušená cvičitelka
Eliška Matoušová.
Přineste si s sebou pohodlné
oblečení na cvičení, pro děti
i dospělé boty na přezutí, pití
a hlavně dobrou náladu.
Budeme se na Vás těšit!
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• evidenci obyvatel;

plastové lahve od nápojů, textil) jsou zdarma
k dispozici na OÚ Mírová pod Kozákovem.

• 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).

Služby Czech point, ověřování
Obecní úřad poskytuje následující
služby:
• ověřování pravosti podpisu, shodu opisu
nebo kopie s listinou;

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

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.

• výdej pytlů na tříděný a komunální odpad;

Příspěvky do zpravodaje

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

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

• příjem plateb za vodné a stočné;
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Tříděný odpad
Pytle na tříděný odpad (nápojové kartony, kovové obaly, plast z domácností, papír,
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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× za rok
Uzávěrka vydání 3/2020 byla 14.9.2020
Tisk: Tiskárna a Knihárna Zaplatílek, Vesec 66
Distribuce: Česká pošta, s. p.
výtisk je dodáván do každé domácnosti v obci Mírová pod Kozákovem

