číslo 1/2019

Zpravodaj
obce Mírová pod Kozákovem

čtvrtletník

číslo 1/2019

Zpravodaj

Životní jubilea
80let oslavili

Jaroslav Haman, nar. 27. 12. 1938
Božena Lamačová, nar. 1. 2. 1939

90 let oslavil

Miloslav Anděl, nar. 30. 12. 1928
Všem jubilantům blahopřejeme a přejeme pevné zdraví.

Souhlas se zveřejněním osobních údajů udělíte vyplněním formuláře na OÚ Mírová pod Kozákovem
Příspěvky do rubriky životní jubilea zasílejte e-mailem na obec@mirova.cz nebo písemně na adresu OÚ
Mírová p. K., Chutnovka 36, 511 01 Turnov. Formulář je volně ke stažení na webových stránkách obce.

Kontakty na Obecní úřad
Mírová pod Kozákovem:
tel.: 481 321 677, 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
DPS – 481 363 071 (072)

Důležité telefonní kontakty:
158 – Policie ČR
156 – Městská policie
155 – Záchranná služba
150 – Hasiči
112 – Integrovaný záchranný systém

obce Mírová pod Kozákovem

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
zima za sebou konečně zavřela své brány a my postupně monitorujeme škody, které
napáchala. Ty největší, krom popadaných stromů, větví a poškození na obecních
objektech, prozatím evidujeme na našich komunikacích. V této souvislosti budeme rádi za Vaše podněty, upozornění a oznámení poškozených míst, které se pokusíme v co nejkratším termínu vyřešit. Již nyní máme na opravy nejhorších úseků
obecních komunikací připravený 1, 5 milionu korun. Jenom pro připomenutí v naší
obci máme 54 km místních komunikací, ale také zde máme komunikace krajské. To
znamená, že opravu našich místních komunikací financuje obec – oprava krajských
komunikaci je naopak v kompetenci Krajské správy silnic Libereckého kraje, a s tím
my bohužel nemůžeme nic dělat.
I přesto, že jsme již zimní období překlenuli, rád bych se ještě ohlédl zpět a poděkoval všem spoluobčanům, kteří se podíleli na údržbě komunikací, chodníků a ochotně
protahovali či odklízeli sníh, abychom se mohli každé ráno dostat bezpečně do práce
či školy. Stejně tak patří velký dík i naší dobrovolné jednotce hasičů JPO5, kteří nejenom zasahují při požárech, ale pomáhají při odstraňování popadaných stromů, poničených střech a dalších událostech, kterých tuto zimu nebylo málo. Jsem velmi rád,
že takto činnou jednotku v obci máme, a proto děláme vše pro to, aby mohla bezproblémově fungovat. Na potřebnou výzbroj a výstroj pravidelně žádáme o dotace
nebo se snažíme vše potřebné platit z obecního rozpočtu. V loňském roce se nám
podařilo získat dotaci od Libereckého kraje ve výši 50 000 Kč, přičemž obec doplatila
52 000 Kč. V letošním roce žádáme opět o dotaci na nákup ochranných prostředků
22 000 Kč s tím, že jsme připraveni uhradit zbývajících 23 000 Kč. Více podrobností
a informací o jejich činnosti se podrobněji dozvíte na dalších stránkách Zpravodaje.
S přicházejícím jarem nejenom nás na obci, ale jistě i Vás všechny, čekají první jarní
práce na zahradách a zahrádkách – tak ať nám k tomu pěkně svítí sluníčko a všechno nám jde pěkně od ruky.
Přeji Vám příjemné prožití Velikonoc a těším se na setkání s Vámi na některé z jarních
akcí.
Jaroslav Votrubec
starosta obce Mírová pod Kozákovem
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Informace z obecního úřadu

Poplatky za odpady a psy
Podle Obecně závazné vyhlášky obce Mírová pod Kozákovem musí být poplatek za
odpady ve výši 585 Kč za osobu a rok nebo
585 Kč za rekreační objekt zaplacen nejpozději do 30. 6. 2019.

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

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.

Poplatek za psa ve výši 50 Kč/pes (důchodce 30 Kč) musí být zaplacen nejpozději do
30. 6. 2019.
Poplatky
můžete
uhradit
osobně
na obecním úřadě nebo na účet č.
1263261389/0800 (na VS se můžete informovat na tel.: 481 321 677 nebo na e-mailu: obec@mirova.cz).
V současné době je již možné poplatky
za odpady a psy platit.

(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení: Zákaz podomního
a pochůzkového prodeje.

Rada obce Mírová pod Kozákovem se na
svém zasedání dne 7. 1. 2019 usnesla vydat
na základě § 18 odst. 4 zákona č. 455/1991
Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 11 odst. 1 a § 102 odst.
2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
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OÚ Mírová pod Kozákovem
pořádá v sobotu 13. dubna 2019
zájezd do Polska – Kudowa Zdroj.
Závazné přihlášky přijímáme
na OÚ Mírová pod Kozákovem
do 3. 4. 2019 zároveň s úhradou
jízdného ve výši 100 Kč.

Podomní a pochůzkový prodej a nabídka
služeb jsou zakázány na celém území obce
Mírová pod Kozákovem.
Základní pojmy:
Podomní prodej – nabídka, prodej zboží
či poskytování služeb, kdy je bez předchozí objednávky nabízeno nebo prodáváno
zboží či poskytovány služby uživatelům
v objektech určených k jejich bydlení.
Pochůzkový prodej – nabídka, prodej
zboží či poskytování služeb, u kterých nedochází k pevnému umístění prodejního
zařízení nebo zboží, je provozovaný formou
pochůzky, při níž je potencionální uživatel
zboží nebo služeb vyhledáván prodejcem
z okruhu osob na veřejných prostranstvích.

Podomní a pochůzkový prodej
Obec Mírová pod Kozákovem vydala
Nařízení č.1/2019, kterým se stanovuje
zákaz podomního a pochůzkového prodeje v obci Mírová pod Kozákovem

Polsko – Kudowa Zdroj

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.

MÁ VLAST
Naše obec Mírová pod Kozákovem vystavuje propagační panel na putovní výstavě „Má vlast” přeměnu v naší obci za rok
2018. Vystavujeme zde panel s plakátem,
na kterém je zdokumentována přeměna
Kampeličky ve Vesci. O této proměně můžete hlasovat na webových stránkách do
30. dubna 2019. Loni jsme vystavovali proměnu opravy podstavce s reliéfem sv. Jiří na
Podbukovině a tato proměna se umístila na
4. místě v pořadí vystavovaných 97 proměn
z celé České republiky. Celostátní výstava je
putovní. Zahájena byla 20. května 2018 na
Vyšehradě a nyní putuje po celé naší vlasti. Na podzim roku 2018 byla umístěna ke
zhlédnutí v Turnově na náměstí.
Webové stránky celé výstavy najdete na:
www.cestamipromen.cz, kde můžete zároveň i hlasovat.
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Z jednání zastupitelstva

Výpis z veřejného zasedání
Zastupitelstva obce Mírová
pod Kozákovem konaného dne
28. 2. 2019 na OÚ Mírová p. Koz.
Zastupitelstvo obce Mírová
pod Kozákovem po projednání
souhlasí:

7. Se změnou katastrální hranice mezi
k. ú. Loktuše a k. ú. Sekerkovy Loučky
v rámci KoPÚ Loktuše, dle návrhu firmy
AGROPLAN spol. s. r. o., Jeremenkova 9,
147 00 Praha 4, IČ: 48110141.

Zastupitelstvo obce Mírová pod
Kozákovem bere na vědomí:

8. S vyvěšením záměru na pronájem
restaurace Medvěd v Bělé u Turnova.

2. Účetní závěrku MŠ na Chutnovce
a ZŠ v Bělé u Turnova.

9. S opravou sociálního zařízení
a přívodem vody v hasičské
zbrojnici ve Smrčí.

3. Nařízení č. 1/2019 o zákazu podomního
prodeje v obci Mírová pod Kozákovem.

10. S pronájmem nebytových prostor
objektu bývalé prodejny na st. p. č. 317
a p. č. 146/1 vše v k. ú. Sekerkovy
Loučky. Cena pronájmu 1 500 Kč/měsíc.
Záměr prodeje vyvěšen 29. 1. 2019
a s uzavřením nájemní smlouvy.

1. S inventarizační zprávou obce
Mírová pod Kozákovem za rok 2018.
2. S hospodářským výsledkem
ZŠ v Bělé a MŠ na Chutnovce a jeho
přerozdělením do fondu odměn
a fondu rezervního dle návrhu.
3. S rozpočtovým opatřením na období
listopad 2018 – leden 2019.
4. S podáním žádosti o dotaci na opravu
hřbitovní zdi v Sekerkových Loučkách
a vyčleněním finančních prostředků na
vlastní podíl obce Mírová p. Kozákovem.
5. S podáním žádosti na dotaci
na doplnění OOPP pro hasičskou
jednotku v Bělé a vyčleněním
finančních prostředků na vlastní podíl
obce Mírová pod Kozákovem.

OZNÁMENÍ

1. Inventarizační zprávu MŠ na Chutnovce
a ZŠ v Bělé u Turnova.

ZÁMĚR OBCE

4. Informaci a zahájení projekčních prací
na opravu komunikace od odbočky
k TREVOSU směrem na Sekerkovy
Loučky a Kvítkovice.

11. S digitalizací kronik.

Zastupitelstvo obce Mírová pod
Kozákovem nesouhlasí:

12. S termínem zápisu do MŠ na Chutnovce
na 2. 5. 2019 v době od 10:00 hodin
do 16:30 hodin a s kritérii pro přijetí
k předškolnímu vzdělání.

1. Se zahájením prací na Územním
plánu obce Mírová pod Kozákovem.
V současné době se obec řídí
vymezeným zastavěným územím obce.

Zastupitelstvo obce Mírová pod
Kozákovem schválilo:

Zastupitelstvo obce Mírová pod
Kozákovem pověřuje radu obce:

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

2. Ke schvalování rozpočtových opatření
do výše 2 mil. Kč v jednotlivých bodech.

6. Se směrnicí č. 13 k používání sociálního
fondu s platností od 1. 1. 2019.
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V souladu s § 39 odst. 1 zákona
o obcích č. 128/2000 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů,
zveřejňujeme tímto
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pronajmout restauraci
„U Medvěda“ v Bělé u Turnova
t. z. budovy č. p. 89 – stavba určená
k provozu pohostinství a ubytování
na st. p. č. 312, pozemkové parcely
č. 41/5 – ostatní plocha a vybavení
provozovny, vše v k. ú. Bělá
u Turnova. Minimální nabídková
cena 20 000 Kč/měsíc od 1. 1. 2020.
Tento záměr se vyvěšuje na úřední
desce a to po dobu minimálně 15ti
dnů, přičemž zájemci o pronájem se
mohou k uvedenému záměru obce
vyjadřovat a předkládat své nabídky
a to podáním poštou, elektronicky
nebo osobně na obecním úřadě
do 15. 4. 2019 do 12 hodin.

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

Výroční zpráva o stavu veřejného pořádku
v katastru obce za rok 2018
V roce 2018 bylo v katastru obce Mírová
pod Kozákovem prověřováno podezření ze
spáchání celkem 14 trestních činů. V roce
2017 byl celkový evidovaný počet trestných činů 11.

Pohled na konkrétní druh
trestné činnosti za rok 2018
je následující:
Ve dvou případech byly během roku evidovány podvody. Jeden z nich byl spáchán
skrze síť internet zneužitím internetového
bankovnictví poškozeného. V dalším případě se jednalo o to, že pachatel podvedl poškozeného tak, že mu za částku převyšující
30 000 Kč přislíbil zrychlení stavebního povolení a navrácení řidičského průkazu, čehož se však poškozený nakonec nedočkal.
Dále byly během roku ve dvou případech
evidovány trestné činy ZANEDBÁNÍ POVINNÉ VÝŽIVY. V květnu 2018 došlo k vloupání do prodejny smíšeného zboží ve Vesci.
V červnu pak došlo k vloupání do skladu
v Sekerkových Loučkách. V srpnu 2018
došlo v Sekerkových Loučkách k pokusu
o odcizení součástek z objektu společnosti
FINBAU. V říjnu došlo ve stejné části obce
opět k vloupání do skladovacích prostor,
tentokrát v majetku společnosti EUROPENA. Z dalších trestných činů bylo například
prověřováno podezření ze zpronevěry
a v několika případech několik řidičů s platným zákazem řízení, kteří i přes tento zákaz
řídili motorová vozidla.

Přestupky:
V roce 2018 bylo v katastru obce Mírová
pod Kozákovem evidováno a prověřováno
podezření ze spáchání celkem 27 přestupkových jednání (počet je uveden bez přestupků řešených v blokové řízení). Řešeny
byly následující přestupky:
Přestupky proti občanskému soužití. Jednalo se o neshody, fyzická napadení nebo
schválnosti mezi občany. Dále bylo řešeno
několik případů krádeží nebo zatajení nálezu věci. Bylo evidováno nezabezpečení
psů proti úniku, kteří například na Dubecku
napadli domácí zvířata. Také byl evidován
přestupek na úseku zákona o požární ochraně, kdy došlo k požáru rodinného domu.
V katastru Sekerkových Louček došlo také
k nezabezpečení volně uloženého odpadu,
což bylo kvalifikováno jako porušení zákona
o odpadech. V blízkosti zříceniny hradu Rotštejn pachatel v červenci poškodil pískovcové skály vyrytím různých nápisů, což bylo
kvalifikováno jako porušení zákona o ochraně přírody a krajiny a věc byla oznámena
SPRÁVĚ CHKO ČESKÝ RÁJ. Dále během roku
byly evidovány různé přestupky na úseku
zákona o provozu na pozemních komunikacích, kdy byly řešeny dopravní nehody, řidiči pod vlivem alkoholu a návykových látek
apod.
V celkovém porovnání nápadu trestné činnosti se katastr obce Mírová pod Kozákovem
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řadí mezi poměrně klidné oblasti ve smyslu
bezpečnostních rizik, kdy nejvíce trestné
činnosti se odehrává v katastru obce Turnov,
kde je největší hustota obyvatelstva a taktéž

se jedná o lokalitu, která je hojně navštěvována občany hledající kulturní vyžití.
ZDROJ: Výroční zpráva Policie ČR

Dům s pečovatelskou službou Bělá
Co je u nás nového ?

Jak jsme se u nás v DPS měli
v uplynulých měsících ?

V současné době klienti vyplňují tzv. individuální plány, které musíme jakožto registrovaná sociální služba mít a které nám
pomáhají s péčí o klienty. Součástí těchto
individuálních plánů jsou totiž nejenom
základní informace o klientovi, jako je jeho
jméno, příjmení, krátký životopis, ale především informace o tom, jaké služby, chce
klient využívat, jak chce být oslovován, jak
si přeje, aby pečovatelky vstupovaly do jeho
bytu – jestli klepáním, nebo zazvoněním –
a mnoho dalších detailů, které jsou pečovatelkám užitečné při péči o klienty. Samozřejmě jsme si vědomy, že žádný dokument
neřekne o člověku to, co zjistíme v přímém
setkání, časem, který trávíme na společných
akcích a kdy se potkáváme a sdílíme prostory v DPS. S přicházejícím jarem jsme začali
vymýšlet, jaké akce zrealizujeme. Těší mě, že
klienti přichází s vlastními nápady.
Rok 2019 je navíc pro nás v DPS tak trochu
rokem výročním. Je to totiž 15 let od okamžiku, kdy DPS dostal razítko kolaudace
a začali přicházet první klienti. Určitě bychom chtěli tento rok nějakým způsobem
oslavit a zavzpomínat.

Hned na začátku ledna jsme pracovali na
tzv. Závěrečné zprávě KISSOS za rok 2018
(Krajský informační systém), v níž jsme vykazovali práci s klientem tzv. face to face, práci
ve prospěch klienta a zbývající čas. Zpráva
dále obsahovala informace o kilometrech
a čase, který jsme strávily dovozem celkem
4 133 ks obědů za uplynulý rok nejenom
klientům DPS, ale i ostatním lidem v obci.
Stejně tak jsme zde dokladovaly informace
o objemu vypraného prádla, které činilo za
rok 2018 celkem 600,60 kg, spotřebu kancelářských pomůcek a mnoho dalších informací o chodu DPS.

Naše první velká společná
COUNTRY akce
Měsíc únor jsme hned 1. 2. 2019 přivítali
country večerem se skupinou Siesta. Protože jsem sama vyrostla na country písničkách a mám je ráda, dlouho jsem přemýšlela
o tom uspořádat akci v tomto duchu i u nás
v DPS, kde bychom mohli s klienty posedět,
zazpívat si a třeba si i zatančit. A tak už jsme
jen sladili termín s mým bratrem a pozvali
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k nám do DPS country sestavu Siesta, která
nám ráda přijela zadarmo zahrát.
Atmosféra celé akce se za zvuku dvou bendž,
dvou kytar, houslí a baskytary nesla v duchu
písniček Michala Tučného, skupiny Modrotisk, COP, Greenhorns, jako jsou např. Křídla,
Pár minut, Tennessee waltz, Když si báječnou
ženskou vezme báječný chlap, Když náš táta
hrál, John Hardy, Jupí čerte, Aljaška atd.
Občerstvení bylo zajištěno a hrazeno z příspěvků, které si klienti hází každý měsíc do
„prasátka”. Někteří klienti, zaměstnanci i hosté přišli v country stylu, ozdobou byly klobouky, šátky a košile, což nás mile překvapilo.
Myslím, že se akce moc povedla a před všemi smekám svůj country klobouk, jaké úžasné publikum a tanečníky country skupina
měla. Siestě se u nás hrálo velice dobře a obdivovala všechny naše klienty, jak se umějí
bavit a že zde opravdu platí heslo: „Každý je
tak starý, jak se cítí.”
Děkuji za návštěvu bývalému panu starostovi Havlíčkovi, paní Kocourové, kolegyním
z obecního úřadu a dalším hostům. Též děkuji našim pečovatelkám za práci, kterou zde
odvedly, za obsluhu a přípravu celé akce. Na
závěr děkuji Siestě za krásný večer, který jsme
si všichni užili, a budeme se těšit na další akci.
A protože nám všem stále zněly country
písničky v hlavě, pozvali jsme k nám do DPS
hned 21. 2. 2019 další country sestavu – tentokrát pana Vlkanova – která nám přišla do
DPS opět zadarmo zahrát. Za zvuků kytary,
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banja a basy jsme strávili krásný čtvrteční
večer. Zazpívali jsme si a zatančili na známé
písničky jako Pampelišky, Tisíc mil, Severní
vítr, Hej Jude a mnoho dalších.
Děkuji tímto paní Vlkanové, která tuto akci
pro klienty uspořádala a domluvila. Akce se
nám všem moc líbila a budeme se těšit na
další takto příjemné posezení. Děkuji country sestavě za příjemnou atmosféru a večer,
který pro klienty vytvořila.

Kroužek vaření v DPS
Nový rok jsme 15. 1 2019 přivítali v našem
pravidelném kroužku vaření přípravou bramboráků. Paní Cvrčková donesla svůj strojek na
strouhání brambor, a práce tak šla hezky od
ruky. Společně jsme nasmažili na 3 pánvích
70 bramboráků. 21. 2. 2019 se akce v kurzu
vaření, tentokrát pod názvem „Všeho přiměřeně”, nesla ve smažení lívanců. Nasmažili jsme na 70 lívanců, které jsme nazdobili
marmeládou, šlehačkou, ale i skořicí a cukrem… Společně jsme si pak všichni poseděli
a pohovořili s kávou a čajem ve společenské
místnosti. Řád zlaté vařečky patří paní Blance
Vlkanové, Aničce Kubáňkové, Božence Maternové a Marušce Škopánové, které vykouzlily
výborné lívancové těsto jen tak „od oka”. Rádi
jsme mezi sebou přivítali i paní Martínkovou.
Děkuji všem za účast a dobrou náladu, která
u vaření panovala.
Jitka Havlíčková
vedoucí DPS
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MŠ Chutnovka

V březnu – měsíci KNIHY bychom chtěli navštívit KNIHOVNU ve Vesci, kde by se děti
naučily nejen, že se máme ke knihám správně chovat, ale také, že si knihy nemusíme
pouze kupovat, ale i půjčovat. Rovněž by
viděly, jak velké množství a kolik druhů knih
se tam dá najít a i kolik zábavy i moudra je
v nich ukryté.

Ohlédnutí za ZIMOU a příprava na
JARO v naší mateřské škole
Vánoční svátky utekly jako voda, překulil se
nový rok a děti jsou zase o kousek šikovnější. Prožily a naučily se ve školce spoustu nových věcí. Ve všech třídách proběhly vánoční besídky a tvořivé dílny, kde si děti spolu
se svými rodiči mohly vyrobit několik vánočních výrobků. Nezapomenutelným zážitkem bylo milé setkání a vystoupení našich
dětí v Domě seniorů v Bělé, kde nás krásně
přivítali a my jsme jim na oplátku předvedli
vánoční pásmo, po kterém se v očích některých klientů objevily i slzy dojetí.
V zimních měsících jsme si povídali o tom, jak
se staráme o ptáčky a ostatní zvířátka, co se
děje s přírodou v zimě, z čeho se skládá lidské
tělo, jaká jsou povolání lidí a probrali celý soubor pohádek a vše, co k nim patří. Nedílnou
součástí každého tématu byly nové poznatky,
obrázky, námětové, pohybové, naučné hry,
hudební, výtvarné i pracovní aktivity. Děti si
také v blízkosti školky zabobovaly, postavily
sněhuláky a užily si sněhové radovánky.
Předškoláci z obou oddělení absolvovali od
listopadu do února 10. lekcí předplaveckého výcviku v bazénu v Turnově, který nám
i letos s dopravou celý zaplatil Obecní úřad
v Mírové pod Kozákovem, za což jim patří
velké poděkování.
Průběžně nás v mateřské škole navštěvují
divadla s různými programy, zhlédli jsme ně-

Jarní měsíce pak budou pro děti přínosné
znovu spoustou nových poznatků o přírodě,
jejích proměnách a dalších věcech kolem
nás, které se naučí a prožijí znovu v mnoha
tvůrčích a zážitkových aktivitách.
Květen bude také měsícem, kdy se k nám
budou přihlašovat další nové děti na příští
školní rok 2019/2020. Po dohodě se zřizovatelem byl termín ZÁPISU K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ stanoven na čtvrtek
2. května od 10:00 do 16:30 hodin v budově Mateřské školy Mírová pod Kozákovem,
Chutnovka 56.

kolik pohádek, hudebních pořadů např. „Putování za betlémskou hvězdou” paní Čemusové nebo „Vánoční koncert” divadla Matýsek.
V únoru jsme také ve školce viděli představení s několika zvířátky, medvídkem mývalem,
kouzlením, žonglováním a spoustou legrace.
V únoru proběhly ve všech odděleních
„DĚTSKÉ KARNEVALY”, kde se děti proměnily
v libovolnou reálnou nebo pohádkovou postavu, nazdobily si spolu s učitelkami třídy,
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chodby a šatny a celý den prožily ve znamení hudby, tance, soutěží, úkolů a hlavně
legrace. Na závěr byly odměněny drobnými
dárky, sladkostmi, balónky a diplomy.
Nyní už však všichni nedočkavě vyhlížíme
sluníčko, abychom si s prvními jarními paprsky mohli začít užívat nejen okolní přírody, ale také naší krásné zahrady vybavené herními prvky pro rozvoj pohybových
schopností a dovedností.

Na závěr bych chtěla poděkovat všem svým
pedagogickým i provozním zaměstnancům
mateřské školy za to, s jakým elánem, ochotou a pílí si plní nejen své pracovní povinnosti, ale také za to, že se společným úsilím
snaží vytvořit takové místo a takovou atmosféru, aby se dětem i nám všem žilo v mateřské škole dobře. Velké poděkování patří též
panu starostovi, panu účetnímu a ostatním
pracovníkům z obecního úřadu, kteří se podílejí na bezproblémovém chodu MŠ.
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Alena Najmanová
ředitelka MŠ Mírová pod Kozákovem.

ZŠ Bělá

Karneval

Ze školních lavic
Období po Vánocích je většinou klidné, takže učitelé a žáci mají dostatek prostoru pro
školní práci.
V lednu jsme ohodnotili žáky za jejich práci
v prvním pololetí a rozdali vysvědčení.
Po pololetních prázdninách jsme začali
s přípravou recitační soutěže, jejíž školní
kolo proběhlo před jarními prázdninami.
Nejlepší recitátoři se opět zúčastní okresního kola, které se koná na konci března.
V únoru jsme také uspořádali setkání s budoucími žáky 1. třídy a jejich rodiči a veřejnost měla možnost navštívit naši školu
v době vyučování a podívat se, jak výuka
probíhá. Zájem ze strany rodičů byl poměrně velký.

A protože jaro už na sebe nenechá dlouho
čekat, už nyní chystáme Velikonoční jarmark, který se bude ve škole konat ve čtvrtek 11. 4. 2019 od 16 do 18 hodin. Tímto na
něj zveme vás všechny, kteří máte zájem
nakoupit si tu výrobky našich žáků, kterými
si můžete jarně vyzdobit svůj byt, případně
se zde setkat se známými, posedět a zakousnout něco dobrého.
Na konci dubna a to v pátek 26. 4. 2019
zveme všechny děti, které již musí v tomto
roce nastoupit do školy, na slavnostní zápis
k základnímu vzdělávání. Ten se bude konat
v přízemí naší školy v době od 11 do 17 hodin. S sebou je potřeba přinést rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce.
Pokud bude zákonný zástupce žádat pro své
dítě odklad školní docházky, je také třeba
přinést vyjádření školského poradenského
pracoviště a lékaře.
Mgr. Edita Vondrová
ředitelka školy

Poslední den před jarními prázdninami jsme
ve škole měli karneval. Děti se na něj těšily již
od rána, odpoledne na karneval přišlo kolem
třiceti dětí. Ve škole jste v tento den mohli
potkat princezny, piráty, kouzelníky a dokonce i čarodějnice. Společně jsme si zatancovali a zasoutěžili, zkrátka jsme si pořádně
zařádili. Soutěžilo se hned v několika disciplínách. Například s pingpongovým míčkem
na lžíci, s míčkem na čelech a podobně. Nejlepší hráči dostali sladkou odměnu.

Hrad Rotštějn
Cena Adolfa Heyduka za rok 2018
putuje do Klokočských skal
Tichá stezka Klokočskými skalami, stezka nevídaná byla slavnostně předána veřejnosti
počátkem června roku 2018. Během léta získala od svých návštěvníků nominaci na Cenu
Adolfa Heyduka pro geologickou lokalitu
nejvíce přátelskou ke zdravotně postiženým.
Spolu se stezkami v Českosaském Švýcarsku,
naučnou stezkou Kladská nad Mariánskými
Lázněmi a geologickou stezkou v Černošíně
nedaleko města Stříbra. Dne 7. 3. 2019 bylo
ukončeno internetové hlasování. Snahu spolku Ochrana Klokočských skal o odstranění
bariér pro neslyšící a nevidomé a unikátnost
stezky ocenila veřejnost celkem 80 hlasy.
Zástupce spolku převezme cenu Adolfa
Heyduka z rukou zástupce Stálého senátní-
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Eva Streichsbierová
vedoucí zájmových útvarů

ho výboru pro rozvoj venkova na semináři
„Památky pro každého Liberec 2019” v pátek 26. 4. 2019. Vystavena pak bude během
turistické sezóny na hradě Rotštejn.
Všem, kdož stezku v hlasování podpořili, děkujeme.
Lubor Hromádko, předseda OKS, z. s.,
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Knihovna Vesec
Novinky z knihovny

Peter May:
Pán ohně

Také v roce 2019 pokračuje fungování vesecké knihovny v nezměněné podobě.
Knihovna sídlí v budově bývalé školy ve
Vesci a otevřeno je každý čtvrtek od 16:30
do 18:00 hodin. Knihy si můžete půjčit na
1 měsíc s možností prodloužení až na 3 měsíce, není-li titul rezervován. Pokud máte
výpůjčku doma více než 3 měsíce, prosíme
o co nejrychlejší vrácení, aby měly knihy
šanci dostat se i k dalším čtenářům.

Knihovna doporučuje
Patrik Hartl:
Nejlepší
víkend
Patrik Hartl je
jeden z nejúspěšnějších
českých autorů současnosti.
V naší knihovně na konci
roku čerstvě přibyl i jeho nejnovější kousek, román Nejlepší víkend. Jestli jste si dali
do nového roku nějaké předsevzetí, možná
je tahle kniha to pravé, po čem sáhnout.
Příběhy jejích hrdinů se totiž odvíjejí právě od novoročních předsevzetí, která mají
změnit život k lepšímu. Pokud by vám styl
tohoto autora učaroval, v knihovně najdete i dva ze tří jeho předchozích titulů: Malý
pražský erotikon a Okamžiky štěstí.

Skotský
autor detektivek
Peter May je
v posledních
letech
mezi
čtenáři čím dál
oblíbenější. Patrně to souvisí
s tím, že jsou jeho románové série zasazeny
do různých zemí, a svou roli tak v příběhu
hraje i konkrétní kultura. Pán ohně je první
část ze série čínských thrillerů, jejichž hlavní
hrdinkou je americká patoložka Margaret
Campbellová. Během služebního pobytu
v Pekingu se společně s čínským detektivem
Li Jenem pouští do vyšetřování vraždy vysoce postaveného vládního vědce. Z celé série zatím česky vyšlo pět dílů, a kromě nich
v knihovně najdete i autorovu detektivní sérii z Francie nebo ze skotských ostrovů.

a vydává se na dobrodružnou výpravu českou historií. Na cestě ji doprovázejí dva svérázní průvodci, krysák Eman a brýlatý racek
Fero. Na celostránkových ilustracích, u nichž
je vždy na co se dívat, se střídají naučné za-

stávky a napínavé příhody. Velkoformátová
kniha vám vystačí na několik večerů, a přestože je doslova nabitá spoustou informací,
nebude nouze ani o pořádné dobrodružství.

Spolek nejen holek
Sníh nám již zmizel ze zahrad a strání, a tak
by bylo fajn vyměnit bobování za nějakou
další aktivitu. Na rozjezd našich letošních
tvořivých dílniček se nám podařilo uskutečnit několik keramických odpolední. Nově
připravené kurzy keramiky nabízejí možnost
vyrobit si libovolné výrobky dle vlastních
představ, a to pod profesionálním dohledem paní Petry, která povede vaše ruce k výsledkům, ve které jste ani nedoufali. Výrobky
jsou po kurzu odvezeny na vypálení a svými
výtvory se můžete pokochat po 14 dnech,
kdy vám je přivezeme v plné kráse zpět do
klubovny. Kurzy keramiky proběhnou ještě dvakrát a to 27. března a 17. dubna. Na

oba kurzy je stále možné se přihlásit. Kapacita každého kurzu je cca 15 osob, takže
neváhejte a přijďte si k nám do klubovny ve
Vesci vyrobit něco pro radost sobě či vašim
blízkým. Výrobky z již uskutečněných kurzů
vypadají opravdu nádherně ! Pokud by byl
o keramický kurz velký zájem i nadále, budeme přidávat další termíny.
Keramickou dílnou ale naše letošní tvoření
nekončí, nýbrž začíná. Před blížícími se Velikonocemi připravujeme opět dílničky s velikonočním tématem. Takže co to bude letos ? Létající slepičky, chlupatí králíčci nebo
jarní ptáčci ? Přijďte a sami uvidíte. Po jarním

Sylva Francová: Áďa spadla do kanálu
Holčička Áďa
jednoho dne
odklopí
víko
kanálu,
aby
prozkoumala,
co se skrývá
uvnitř, a najednou padá. Ocitne se ve starodávné Praze
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rozjezdu, a posilněni snad už i veselým slunečným a teplejším počasím, si vyrazíme na
výlet pro celou rodinu autobusem. A protože je potřeba i trochu povznést lidského ducha, máme v plánu zorganizovat i autobusové zájezdy do divadla – jeden pro dospělé
a jeden pro rodiče s dětmi. No a potom zpátky do přírody přiučit se zase něco nového
o lese a zvířatech, která jej obývají. Čeká nás
další myslivecké odpoledne. To předchozí se
i navzdory nepříznivému počasí velmi vydařilo, takže doufáme, že letošní bude přinejmenším stejně úspěšné.
Přesné termíny všech akcí budou opět vyvěšeny na fb stránce @spoleknejenholek a na
vývěskách obce Mírová pod Kozákovem. Těšíme se na vás !

JPO Mírová pod Kozákovem
Zpráva o činnosti za rok 2018 – JPO
Mírová pod Kozákovem

vině nebo odstranění stromu z komunikace
na Chutnovce.

Výjezdová jednotka byla v uplynulém roce
povolána k patnácti událostem. Jednalo
se hlavně o požáry, z nichž nejzávažnější
byl 3. března v Rohlinách, kde v odpoledních hodinách došlo k požáru kůlny a části domu. Zasahovaly zde 3 profesionální
a 3 dobrovolné jednotky. Činnost naší jednotky spočívala v doplňování vody, dohašování ohnisek a dohlídce na místě požáru
přes celou noc. Další události byly již menšího rozsahu, např. hašení požáru louky na
Prackově, zahoření sazí v komíně na Buko-

Další činností jednotky byla odborná příprava. Jednotka se pravidelně scházela a prová-
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děla jak teoretickou, tak praktickou přípravu. Někteří členové jednotky si prodloužili
svojí odbornost, konkrétně dva velitelé a jeden strojník. Další 4 členové podstoupili odborný kurz na práci s motorovou pilou.
Podařilo se nám také uspořádat společně
s členy SDH Bělá velké cvičení dobrovolných
jednotek na téma pátrání po pohřešovaných
osobách v neznámém a členitém terénu.
Proběhlo také taktické cvičení na požár
Mateřské školy na Chutnovce. Dále se naše
jednotka i s cisternou zúčastnila oslav svatého Floriána v Turnově, proplachovali jsme
kanály na území obce, tradičně doplňovali
vodu na soutěžích požárního sportu v Turnově na stadionu a zúčastnili se netradiční
noční soutěže, která je určena dobrovolným
výjezdovým jednotkám s názvem: Hasičská
noc pod Ještědem.
Pokud jde o naše vybavení, byly nakoupeny
nové ochranné a věcné prostředky, např. zásahové oděvy a přilby, svítilna, zádový vak
na vodu atd. Finančně vypomohla dotace
Libereckého kraje.

Děkuji členům jednotky za obětavost a přístup v minulém roce.
Velitel JPO Mírová p. K. Aleš Zeman

Netradiční zásah hasičů
Jednotka obce Mírová byla 25. 1. v podvečer
povolána společně s profesionální jednotkou z Turnova na kuriózní událost. Jednalo
se o záchranu papouška žako, který uletěl
majitelům na vysoký strom. Papoušek seděl
ve výšce cca 20 metrů a vzhledem k přicházející tmě a nízké teplotě by zřejmě nebyl
schopen se bezpečně dostat na zem. Obě
jednotky společnými silami papouška odchytily a předaly majitelům.
Hasiči čas od času takové zásahy provádějí, neboť se jedná o záchranu zvířat. Lidé se
tedy nemusejí zdráhat a v případě ohrožení
jakéhokoliv zvířátka mohou požádat o pomoc na tísňové lince 112. Operační středisko HZS pak v případě potřeby vyšle potřebné síly a prostředky na místo události.
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Opravy sakrálních
památek v obci pokračují

Prackov
Předvánoční setkávání u kapličky
na Prackově
V kouzelném místě krajiny Českého ráje na
úbočí hory Kozákov před sto lety nechal
z radosti nad skončením 1. světové války
a na počest v ní padlých spoluobčanů postavit v osadě Prackov kapli zasvěcenou
Panně Marii zbožný rolník František Trakal.
Kaplička byla po celou dobu totality soukromým majetkem jeho potomků, kteří ji opravovali, dokud jim finance stačily. V období
po sametové revoluci už se zdál osud kapličky zpečetěn, jak vidno z fotodokumentace.
V roce 2010 pár nadšenců, kteří jezdili denně okolo, pojalo myšlenku založit občanské
sdružení na její záchranu.

Kaplička byla po delším papírování prohlášena za kulturní památku ČR a nezisková
organizace Občanské sdružení za záchranu kapličky na Prackově se mohla ucházet
o různé příspěvky a dotace, což činila velmi pilně, takže jsme obdrželi během tří let
finance od města Turnova, z Libereckého
kraje, Ministerstva kultury, ze Státního fondu MK a 2x 40 tisíc i od Nadace OF. Celkem
totální oprava a restaurování interiéru kaple
představovalo sumu 600 tisíc, v níž samozřejmě jsou zahrnuty i dary soukromých
osob a výtěžky z akcí občanského sdružení. Kaple byla znovu vysvěcena v roce 2013
a těší se stále velkému zájmu návštěvníků
prakticky ze všech lokalit Českého ráje, ale
i z Liberce a ze sousedních severních Čech.
K původnímu cíli záchrany kulturní památky se totiž zcela nečekaně hned od začátku
přidal záměr převážně mladých lidí obnovit původní staročeské poutě na Prackově

Původní stav kapličky ze začátku roku 2011.

Zimní fotka z prosince 2013.
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Dokončení restaurování
Božích muk na Bukovině
Nejpozději v polovině dubna 2019
bude na Bukovinu, na již zrestaurovaná Boží muka, navrácen zpět opravený kříž s andělem. Jak se zjistilo
během stratigrafického restaurátorského průzkumu, byl kříž původně
více zlacený, než se na první pohled
mohlo zdát. Na Boží muka se tedy
vrátí v podobě, jak na ně byl umístěn
v roce 1904.
Náklady na restaurování kříže hradí
obec Mírová pod Kozákovem a spolek Ochrana Klokočských skal z daru
Nadace Občanského fóra a z vlastních prostředků.

Bok kapličky z června 2014.

a nově myšlenka společných setkávání
u kapličky v předvánočním čase. Dvakrát
ročně tedy vítá návštěvníky prozatímně zapůjčený zvonek ve věži zcela nově vyhlížející kapličky, takže členové nyní Spolku přátel prackovské kapličky vyhlásili veřejnou
sbírku na pořízení nového zvonu (o váze
cca 50 kg) s elektrickým pohonem zvonění
v určenou dobu. Opět jsme oslovili Nadaci
OF, už potřetí, a s velkými díky jsme přijali
zprávu o přidělení příspěvku z programu
opomíjené památky ve výši 20 tisíc Kč, čehož si velmi považujeme.
Alena Radoušová
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Oprava kaple svatého Jiří na
Podchloumku
V roce 2019 se dočká opravy také
malá výklenková kaple svatého Jiří na
Podchloumku. Kaplička získá novou
střechu, dočká se odvodnění, opravy fasády, výklenku pro oltář a dřevěných částí. Na své místo se také
navrátí původní oltářík. Na opravu
kaple žádá obec o peníze z programu
Ministerstva zemědělství.
Hana Talli Hlubučková

Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje
Liberecká záchranka má svůj
prapor a oceněné pracovníky
Slavnostní atmosféra provázela na konci
roku první ročník Slavnostního ocenění záchranářů. V jeho úvodu převzal ředitel ZZS
LK Luděk Kramář z rukou hejtmana Libereckého kraje Martina Půty prapor. Ten symbolizuje soudržnost ZZS LK s Libereckým
krajem a svatá Zdislava, zobrazená na jeho
rubu spolu s latinským nápisem „Milujeme
život, bojujeme o něj”, pak starost o zdraví
a rodinu. Náměstek hejtmana Libereckého
kraje následně na prapor připevnil také stuhu k 100. výročí republiky.
Pod praporem následně ředitel Kramář ocenil několik svých spolupracovníků. „Záchrana lidských životů a ochrana lidského zdraví,
by se v naší každodenní činnosti neobešla
bez velmi těsné spolupráce všech pracovníků ZZS LK. Lidé, kteří volají na linku 155

a většinou ve velmi zoufalé situaci čekají,
že jim někdo pomůže, si neuvědomují, jaký
svým voláním spustí kolotoč. Jejich volání
díky technikům přijme operátor. Ten je první, kdo s nimi sdílí jejich pocity. Vyhodnotí
získané informace a pošle další – lékaře,
záchranáře, sanitu nebo vrtulník. Všichni na
místě udělají, co je v jejich silách. Je to práce
plná emocí, někdy zoufalství, někdy radosti.
Bez ohledu na čas, počasí, vlastní problémy
– ta práce je vždy vysoce profesionální. Právě
na ní závisí naděje, kterou lidé do volání na
linku 155 vkládají. Protože když jedeme my,
vždy vezeme naději. A po předání pacienta
v nemocnici se rozbíhá další administrativní
kolotoč. Účtování, vykazování, statistiky…
Ani bez těch, kdo u pacienta nejsou přímo,
se naše práce neobejde. Slavnostní ocenění
záchranářů je tedy poděkování za práci těm
všem, kdo u Zdravotnické záchranné služby
Libereckého kraje pracují,” řekl.
Kramář ocenil i hejtmana kraje Půtu a náměstka Sobotku, kterým poděkoval za pomoc a spolupráci se Zdravotnickou záchrannou službou. Připomněl například
probíhající obnovu vozového parku či pravidelný zájem o činnost ZZS LK. Zvláštní
ocenění za významný čin obdržel i zástupce z řad veřejnosti: Petr Hausner jako zdravotnický laik naprosto precizně oznámil na
lince 155 kolaps mladého muže. Perfektně
zvládl situaci na místě a ve spolupráci s operátorkou dispečinku bezchybně zorganizoval záchranné práce, čímž pomohl zachránit
lidský život.
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A vyznamenání dostala za vzornou reprezentaci a záchranu lidských životů i záchranná služba. Z rukou hejtmana Martina Půty
je převzal ředitel Kramář. Následně hejtman
předal pamětní listy s poděkováním za organizaci letního metodického cvičení záchranných služeb P155 Liberecká čtyřem pracovníkům ZZS LK, kteří je měli na starosti.

ohrožení života. Záchranná služba ale podle
platné legislativy vyjet musí. „Když odhlédneme od faktu, že záchranáři mohou v kritické době chybět jinde, je dobré zmínit,
že v průměru nás každý výjezd stojí necelé
4000 korun. Pokud je používáme na výjezdy, které z medicínského hlediska nejsou
nezbytné, samozřejmě nám chybějí jinde,”
říká. A zbytné výjezdy samozřejmě demotivují i samotné záchranáře.

ZS LK: Za rok 2018 přes 61 tisíc
výjezdů, přes 250 tisíc telefonátů

Přibylo ale i výjezdů, které opravdu zachraňují lidské životy. Jen k dopravním nehodám záchranáři vyjížděli 2503 krát, k úrazům 11 729 krát. A výrazně se zvýšil i počet
výjezdů k cévním mozkovým příhodám
a k akutním infarktům myokardu. U cévních
mozkových příhod se oproti předchozímu
roku zvýšil o více než 200 (v roce 2017 jich
záchranáři řešili 1 215, v roce 2018 již 1 439),
u infarktů byl nárůst ještě větší – z předloňských 915 se jejich počet v roce 2018 vyšplhal na 1 281. Vrtulník se záchranáři loni k pacientům vzlétl 555 krát.

Zdravotničtí záchranáři Libereckého kraje
měli v loňském roce napilno. Počet lidí, kteří potřebovali pomoc zdravotníků, oproti
předchozím letům opět narostl. Celkem záchranáři za rok 2018 evidují 61 419 výjezdů.
A rušno bylo i v operačním středisku – dispečeři vyřídili přes 250 tisíc hovorů.
Oproti roku 2017 se počet výjezdů zvýšil
téměř o čtyři tisíce, počet telefonátů vzrostl ještě více. A protože přibylo zejména
nočních, zdravotnický dispečink byl nucen
posílit noční směnu. „Bohužel čím dál častěji suplujeme nefunkční systém zdravotní
péče, kdy lidé obcházejí svého praktického lékaře nebo se k němu nemohou dostat. K některým samozřejmě vyjíždíme,
některým se snažíme pomoct alespoň po
telefonu – uklidnit je, poradit, co dělat,” vysvětluje ředitel ZZS LK Luděk Kramář. V této
souvislosti upozorňuje i na to, že zhruba
70 procent z celkového počtu výjezdů je
v takzvané naléhavosti tři, což znamená, že
nespěchají, neboť pacient není v přímém

Relativně stabilní je počet výjezdů k dětem,
respektive k pacientům mladším než 18 let.
Loni jich zdravotničtí záchranáři ošetřili 5 224,
o rok dříve jich bylo 5 197. Celkový skok ve
statistice je tedy zejména u lidí starších – loni
k jejich ošetření záchranáři vyjeli 56 195 krát
(v roce 2017 ZZS LK v této kategorii zaznamenala „pouhých” 53 553 výjezdů).
Lékaři a záchranáři k pacientům v Libereckém kraji nepřetržitě vyjíždějí ze čtrnácti
základen, každý den je ve službě celkem
32 výjezdových skupin.
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V Jizerských horách může ve
spolupráci se ZZS LK podávat
analgetika i Horská služba
Horská služba Jizerské hory ve spolupráci
se Zdravotnickou záchrannou službou Libereckého kraje začala letos v zimě jako první
v České republice podávat zraněným léky
na tlumení bolesti. Pacientům, kteří jsou
v pro záchranáře těžko dostupném terénu,
tak mohou horští záchranáři účinně zmírnit
bolest ještě před příjezdem zdravotníků. Podávání léku a proškolení členů horské služby probíhá pod vedením lékařky HS a ZZS
LK Lucie Langové.
„Tento lék slouží k tlumení bolesti a pro
svůj způsob podání formou inhalace a pro
rychlý a efektivní nástup účinku je pro kolegy z horské služby ideálním pomocníkem,”
říká Langová. Vysvětluje, že pro pacienty se
jedná o revoluční novinku, která zkracuje
mnohdy zbytečně dlouhou dobu trávenou
v bolestech.
„Pokud se postižený zraní v oblasti, kam se
záchranáři nemohou sanitními vozy dostat,
což se u běžkařů či cyklistů stává poměrně
často, musí členové horské služby volit jinou
variantu přístupu k místu nehody, nejčastěji
na lyžích, skútrech nebo pěšky. V případě, že
měl zraněný takové bolesti, které znemožnily
jeho vyproštění a manipulaci s ním, nezbývalo, než přivézt na místo lékaře nebo záchranáře, který mu mohl podat tišící léky, což ale
zásah prodloužilo až o několik desítek minut.
Potřebujeme-li vyprostit z nepřístupného
horského terénu například člověka se zlome-

nou končetinou, kdy se bolest při manipulaci
zvyšuje i sebemenším pohybem úlomků kostí, je to téměř nadlidský úkol. Nikdo nechce
jinému působit bolest,” vysvětluje náčelník
Horské služby Jizerské hory René Mašín.
Podat lék zraněnému ovšem nemůže nikdo
bez patřičného proškolení, které vede právě
Lucie Langová. „Je třeba, aby členové horské
služby uměli rozlišit případy, kdy je podání
léku vhodné a kdy je naopak lépe vyčkat na
zdravotnickou záchrannou službu. Pacient
musí vnímat a komunikovat, musí být oběhově stabilní a nesmí být pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky. Stejně tak nesmí
mít vážné onemocnění jater nebo ledvin,”
zdůrazňuje Langová. Dodává, že se inspirovala zkušenostmi zahraničních kolegů pracujících ve vysokohorských oblastech, kde se
tento lék úspěšně používá již několik let.
A proč je jeho zavedení tak důležité právě
v Jizerských horách ? Zejména proto, že právě ony jsou českým rájem běžkařů a cyklistů. Tito sportovci se velmi často dostávají
daleko od cest přístupných sanitním vozům,
navíc bývají většinou oblečení poměrně nalehko. Pokud zůstanou zranění ležet někde
v terénu či ve sněhu, dochází u nich velmi
rychle k prochladnutí a s tím spojeným závažným zdravotním komplikacím, které mohou vézt až k ohrožení života. Zde je cílem
co nejrychlejší předání pacienta zdravotníkům a tedy i včasné umožnění manipulace
a transportu pacienta, což bez tlumení bolesti zraněného někdy není možné. „Proto
jsme za možnost podání analgetik horskou
službou velmi vděčni,” dodává Langová.
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Služby Czech point, ověřování
– Obecní úřad poskytuje
následující služby:
• ověřování pravosti podpisu, shodu opisu
nebo kopie s listinou;
• výdej pytlů na tříděný a komunální odpad;
• příjem plateb místních poplatků: za
odpady, psy, z ubytovací kapacity,
z rekreačního a lázeňského pobytu;
• příjem plateb za vodné a stočné;

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.

• evidenci obyvatel;
• služby Czech POINT např.:
- výpis z katastru nemovitostí LV,
- snímky katastrálních map, které slouží
jako originály a není nutno pro tyto
snímky jezdit na Katastrální úřad
do Semil (nově),
- výpis z bodového hodnocení řidiče,
- výpis z insolventního rejstříku,
- výpis z veřejného rejstříku (obchodní
rejstřík, spolkový rejstřík, nadační
rejstřík, rejstřík ústavů, rejstřík
společenství vlastníků jednotek
a rejstřík obecně prospěšných
společností),
- výpis ze seznamu kvalifikovaných
dodavatelů,
- výpis z živnostenského rejstříku,
- rejstřík trestů,
- výpis z rejstříku trestů právnických osob
- agendy ISDS (zřízení datové schránky).

Pytle s 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.

Knihovna DPS Bělá
Otevírací doba – každé sudé úterý od 15 do
17 hodin. Bližší informace lze získat na tel.:
606 430 539.
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Nabídka terénní
pečovatelské služby
Terénní pečovatelská služba obce Mírová
pod Kozákovem nabízí seniorům žijícím ve
vlastní domácnosti své služby.

Nejoblíbenější sportovní studio v Mírové pod Kozákovem.
Sekerkovy Loučky u fotbalového stadionu

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.

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

Pro bližší informace nás kontaktujte na
telefonním čísle 481 363 071 nebo osobně u vedoucí paní Havlíčkové v kanceláři
Domu s pečovatelskou službou v Bělé 104,
po–pá 7–15 hodin.

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

Oddíl stolního tenisu a TJ Sokol Vesec Vás srdečně zvou na

VESECKÝ KOŠT VÍN

IL

Ceník lekcí platný od 1. 1. 2018:

Vstupné 350 Kč zahrnuje řízenou degustaci 10 – 12 kvalitních a oceněných vín z těchto
vinařství, pamětní skleničku a občerstvení v průběhu degustace od 19 hodin živá hudba
+ další doprovodné akce během večera možnost zakoupení lahvových vín s sebou pro
milovníky piva bude připraveno od 19 hodin dobré pivo a bohaté občerstvení.

•

Standartní lekce: 80 Kč
Permanentka na 10 lekcí: 700 Kč
Individuální lekce: 300 Kč
Skupinová individuální lekce 600 Kč

Předprodej vstupenek od 1. dubna 2019 na tel.: 737 113 816
nebo e-mailu: h.kocour@seznam.cz
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IL

IL – individuální lekce jsou soukromé lekce upravené dle možností a potřeb klienta.

• začátek v 16.30 hodin
•

Dáša

Lekce trvá 60 min.

V sobotu 11. května 2019

•

IL

Dáša

Dáša

Na lekci je třeba se objednat po tel.: 725 385 935 (Zrušení objednané lekce 4 hod předem.)

Pod taktovkou zkušeného sommeliera
z vinařství VALTICKÉ PODZEMÍ a ANNOVINO LEDNICE

v sokolovně ve Vesci, Mírová pod Kozákovem

IL

Milada
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