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ZPRAVODAJ
obce Mírová pod Kozákovem

čtvrtletník

číslo 1/2018

ZPRAVODAJ
Slovo starosty

obce Mírová pod Kozákovem

Vážení spoluobčané,
čas běží neúprosným tempem – přijde mi, že jsme teprve nedávno uklidili vánoční
výzdobu – a už za sebou máme první čtvrtletí roku. U nás na obecním úřadě patřil
začátek roku plánování a přípravám na akce, které jsme spolu s členy zastupitelstva vybrali z Rozvojového dokumentu obce Mírová pod Kozákovem na období
let 2016 – 2020 jako ty, které bychom letos rádi zrealizovali.
Těší mě, že některé projekty, například výměna oken v hasičárně ve Smrčí, se nám
již podařilo dokončit a na jiných v současné chvíli probíhají dokončovací práce.
Tím myslím konkrétně rekonstrukci obecního úřadu, kde již došlo k výměně oken
a nyní se pracuje na celkovém zateplení a nové fasádě. V nadcházejících měsících
chystáme dále například výměnu oken u hasičárny v Bělé nebo úpravu návsi na
Chutnovce, u které nicméně stále čekáme na schválení od příslušných orgánů (Policie ČR apod.). Pevně doufám, že se vše vyřeší v nejbližším možném termínu a že
se budeme moci co nejdříve pustit do práce. V rámci plánování jsme samozřejmě
nezapomněli ani na menší cíle vedoucí k zajištění bezproblémového chodu obce
především v oblasti školství, dopravní obslužnosti nebo volnočasových aktivit.
A jelikož letošní zima a velké mrazy zanechaly na silnicích v obci praskliny a výmoly, počítáme také s uvolněním finančních prostředků na opravu jejich nejhorších
úseků, které máme ve správě. Na špatný stav komunikací, které naopak spadají pod
Krajskou správu silnic a dálnic Libereckého kraje, jsme tuto instituci již několikrát písemně upozornili a stejně jako v předešlých měsících urgovali opravu silnice kolem
Tří Rybníků do Sekerkových Louček.

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

Pokud se nám navíc podaří získat dotace na opravu hřbitovů a podporu jednotky
požární ochrany, o které jsme zažádali z Dotačního fondu Libereckého kraje, rádi
bychom v Sekerkových Loučkách a Vesci opravili hřbitovní zdi a doplnili hasičkou
výzbroj a výstroj výjezdové jednotce JPO V z Bělé.
Toto vše je nicméně pouze část z toho, co bychom letos rádi stihli a samozřejmě
budu velmi rád i za Vaše připomínky a podněty, co je v naší obci potřeba zrekonstruovat, opravit nebo udělat nového.
Přeji Vám krásné velikonoční svátky, dětem bohatou pomlázku a nám všem jarní
dny plné pohody.
Jaroslav Votrubec
starosta obce Mírová pod Kozákovem

DPS – 481 363 071
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INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU

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

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

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).

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

V současné době je již možné poplatky za
odpady a psy platit.

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.

Vyúčtování vodného a platby
za odpady a psy

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

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.

moci být vydáván pouze v souvislosti s výkonem volebního práva (v době voleb).
Dosud platí, že podá-li si občan žádost o vydání OP (s dobou platnosti 10 let), může
v případě ztráty, odcizení, poškození, zničení OP nebo po zrušení údaje o místu trvalého pobytu zároveň požádat o vydání OP
s dobou platnosti na 1 měsíc.

Doklad vyhotovený do 5 pracovních dnů si
bude občan moci převzít u ORP, kde svou
žádost podal, anebo přímo u MV.
Pozn.: Čerpáno z dopisu Mgr. Jaroslavy Ježkové, vedoucí oddělení matrik a státního
občanství
Krajský úřad Libereckého kraje

Toto se od 1. 7. 2018 změní.
V případě, že občan např. ztratí svůj občanský
průkaz, bude si muset požádat o nový. Zároveň již nebude moci požádat o laicky řečeno
„náhradní občanku – nebo tzv. rychloobčanku,” tedy o OP bez strojově čitelných údajů
s dobou platnosti 1 měsíc, kterým by mohl
prokazovat svou totožnost (max. po dobu
1 měsíce) místo svého ztraceného občanského průkazu do doby, než obdrží nový OP.

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

Upozorňujeme na tuto změnu všechny občany.

Občanské průkazy

Poplatky za odpady a psy

Oddělení matrik a státního občanství správního odboru KÚ LK upozorňuje na ZMĚNU,
kterou přinesl zákon č. 195/2017 Sb., s účinností od 1. 7. 2018.

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. 2018.

Od 1. července letošního roku NEBUDE na
úřadech obcí s rozšířenou působností (dále
jen „ORP”) moci být vydán OP bez strojově
čitelných údajů s dobou platnosti 1 měsíc
(tzv. „rychloobčanka”). Tento doklad bude
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Nově si bude občan (starší 15 let) moci
požádat o vydání občanského průkazu ve
zkrácené lhůtě, a to:
• v pracovních dnech do 24 hodin
(spr. poplatek 1 000,- Kč), nebo
• do 5 pracovních dnů (spr. poplatek 500,- Kč)
Žádost o vydání bude moci občan podat
u kteréhokoliv ORP nebo u MV.
Doklad vyhotovený do 24 hod. si bude občan
moci převzít jedině u Ministerstva vnitra (MV).
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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.

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA

7. S vybudováním trativodu pro odvod
dešťové vody z polí na Rozumově.

Výpis z veřejného zasedání
Zastupitelstva obce Mírová
pod Kozákovem konaného dne
30. 11. 2017 na OÚ Mírová p. Koz.
Zastupitelstvo obce Mírová
pod Kozákovem po projednání
souhlasí:

2. S mimořádnou odměnou za rok 2017 pro
ing. Brožka, který zajišťuje ekonomické
záležitosti MŠ Chutnovka a ZŠ Bělá.
3. Se zateplením včetně výměny oken
a dveří na hasičské zbrojnici v Bělé
a výměnou střešní krytiny na budově
bývalé školy ve Vesci.

3. Plán inventur na rok 2017.
4. Rozpočet ZŠ Mírová pod Kozákovem,
Bělá 31 na rok 2018.
5. Střednědobý výhled rozpočtu ZŠ Mírová
pod Kozákovem, Bělá 31 na rok 2019
a 2020.
6. Rozpočet MŠ Mírová pod Kozákovem,
Chutnovka 56 na rok 2018.

4. S odměřením a koupí části pozemku
p. č. 1650/1 v k. ú. Loktuše, na který bude
přemístěn památník obětem 1. svět. války.

6. S koupí automobilu pro potřeby
DPS Bělá.

1. Rozpočet obce Mírová pod Kozákovem
na rok 2018 jako vyrovnaný.
2. Rozpočet Svazku obcí Mírová pod
Kozákovem na rok 2018 jako vyrovnaný.

1. S rozpočtovým opatřením schváleným
Radou obce Mírová pod Kozákovem
za období duben 2017 až listopad 2017.

5. Se soupisem nových pozemků
při komplexní pozemkové úpravě
v k. ú. Vesec pod Kozákovem
a části k. ú. Loktuše.

Zastupitelstvo obce Mírová pod
Kozákovem schválilo:

7. Střednědobý výhled rozpočtu MŠ Mírová
pod Kozákovem, Chutnovka 56 na rok
2019 a 2020.
8. Střednědobý výhled rozpočtu obce
Mírová pod Kozákovem na období let
2018 – 2022.
9. Střednědobý výhled rozpočtu Svazku
obcí Mírová pod Kozákovem na období
let 2018 – 2022.
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Zastupitelstvo obce Mírová pod
Kozákovem bere na vědomí:
1. Zápis z dílčího přezkoumání obce
Mírová pod Kozákovem za rok
2017. Přezkoumané období leden
až srpen 2017. V rámci přezkoumání
hospodaření nebyly zjištěny nedostatky
uvedené v ustanovení § 10 odst.
3 písmena b) a c) zákona 420/2004 Sb.

Kozákovem ohledně přístupové cesty
na p. č. 2047. Na základě žádosti
potvrzujeme, že uvedená komunikace
VPC p. č. 2552 nebyla schválena při
schvalování plánu společných zařízení.
Požadujeme zohlednit námitky žadatele
a pokusit se zpřístupnit pozemek
p. č. 2047 jiným způsobem.
Úplné zápisy ze zastupitelstva najdete
na www.mirova.cz.

2. Zápis z dílčího přezkoumání Svazku
obcí Mírová pod Kozákovem za rok
2017. Přezkoumané období leden
až srpen 2017. V rámci přezkoumání
hospodaření nebyly zjištěny nedostatky
uvedené v ustanovení § 10 odst.
3 písmena b) a c) zákona 420/2004 Sb.
3. Výroční zprávu o činnosti ZŠ v Bělé
za školní rok 2016 – 2017.
4. Návrh rozpočtu Mikroregionu
Podkozákovsko na rok 2018.
5. Zprávu kontrolního výboru
ze dne 30. 11. 2017.
6. Zprávu finančního výboru
ze dne 30. 11. 2017.

Zastupitelstvo obce Mírová pod
Kozákovem projednalo:
1. Žádost o stanovisko k pozemkovým
úpravám v k. ú. Vesec pod
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Výsledky 1. kola volby prezidenta republiky
12. – 13. 1. 2018 v obci Mírová pod Kozákovem

MŠ Chutnovka
Zima samý šprým…

Bělá

S. Louč.

Loktuše

Vesec

Celkem

Mirek Topolánek

13

19

3

12

47

Michal Horáček

38

32

3

30

103

Pavel Fischer

32

35

5

18

90

Jiří Hynek

10

4

3

7

24

Petr Hannig

0

3

0

0

3

Vratislav Kulhánek

2

0

0

4

6

131

92

13

44

280

Marek Hilšer

39

23

8

39

109

Jiří Drahoš

114

66

14

76

270

Celkem platných hlasů

379

274

49

230

932

Miloš Zeman

Počet voličů zapsaných v seznamu voličů:
okrsek č. 1 - Bělá
529
okrsek č. 2 - Sek. Loučky
436
okrsek č. 3 – Loktuše
66
okrsek č. 4 – Vesec
309
Celkem
1340

V obci Mírová pod Kozákovem
byla účast v 1. kole volby
prezidenta republiky 69,93 %.

Výsledky 2. kola volby prezidenta republiky
26. – 27. 1. 2018 v obci Mírová pod Kozákovem
Miloš Zeman

Bělá

S. Louč.

Loktuše

Vesec

Celkem

179

124

23

75

401

Jiří Drahoš

228

163

29

166

586

Celkem platných hlasů

407

287

52

241

987

Počet voličů zapsaných v seznamu voličů:
okrsek č.1 - Bělá
524
okrsek č.2 - Sek.Loučky
435
okrsek č.3 - Loktuše
69
okrsek č.4 - Vesec
311
Celkem
1339

V obci Mírová pod Kozákovem
byla účast v 2. kole volby
prezidenta republiky 73,86 %.
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Ach ta zima, ta nám nasypala sníh jen na
horách a tady u nás je na něj tak skoupá…
Sotva trochu napadl, začalo pršet a bylo po
legraci a po hraní s ním. I to málo sněhu nám
s dětmi stačilo ke zkoumání, když jsme si ho
nabrali do kýble a přímo ve třídě jsme z něj
vymodelovali koule, malé sněhuláčky, zkoušeli jsme ho dát do formiček na čokoládu
a vyklopit různé tvary. V umyvadle vytvořily
šikovné dětské ruce sněho-ledový zámek,
ale nejvíce se dětem líbilo, když mohly své
výtvory dozdobit štětcem a barvami. Zároveň bylo moc pěkné a zajímavé pozorovat
stékání barev sněhem nebo ledovou tříští,
mísení barev, a když jsme si ještě na zámek
posvítili baterkou, bylo to jak v kouzelné
ledové říši… Venku se děti stačily alespoň
trochu ve sněhu vydovádět, sklouznout se,
nabalit velké i menší koule a postavit sněhuláky. Možná, že nám pár vloček zima nadělí
ještě v únoru, možná v době jarních prázdnin – necháme se zkrátka překvapit.
Přímo venku nebo na obrázcích pozorovaly
děti různá zvířata a poznávaly, kdo a jak se
o ně přes zimu stará. Zároveň nalézaly venku při vycházkách některé stopy zvířat a přitom si povídaly o tom, jak můžou zvířátkům
ve volné přírodě pomoci kluci a děvčata. Je
moc pěkné, že děti mají vlastní zkušenost,
když nosí zvěři do lesa např. jablka, tvrdý
chléb, oříšky anebo doma sypou ptáčkům
do krmítka třeba semínka slunečnice. Učí
se tak spontánně chránit přírodu a život

v ní. O ptáčcích byl také hudební pořad paní
Dagmar Čemusové „Na ptačím sněmu”, který se uskutečnil přímo ve školce. Děti byly
průběžně zapojovány do tohoto programu,
který je pokaždé velmi obohacující.
Zima je každoročně náročnějším obdobím
pro zdraví lidí a různé kašle, rýmy, zvýšené
teploty atd. neminou ani nás v mateřské
škole. Snažíme se uvědomovat děti o péči
o své zdraví, o prospěšnosti pohybu, pestrém jídle a o veselé náladě, neboť i ta pomáhá udržovat v řádném stavu naši celkovou
kondici. A tak si povídáme o vitamínech
v pokrmech, děti si zkoušejí hmatem tlukot srdce, pojmenovávají části lidského těla
a poznávají jeho fungování:
• Moje tělo mozek řídí, oči ty to dobře vidí.
• Pod hlavou je krček malý, na rukách jsou
velké svaly.
• Na nich máme prstů pět, spočítáme si je
hned.
• V hrudním koši srdce máme, do bříška si
jídlo dáme.
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V únoru jsme ukončili lekce plavání v turnovském bazéně – bylo to opět moc pěkné, děti
se každou lekcí neuvěřitelně lepšily, takže na
konci zvládaly bez problémů cákání na hlavu
i obličej, uměly třeba jen nakrátko potopit
hlavu, skákaly do vody z bloků, nebo alespoň
z okraje bazénu, klouzaly se po skluzavce
a zkoušely plavat s destičkou nebo se žížalkou pozadu i popředu. Děti moc chválíme za
snahu i odvahu a instruktory za laskavý přístup, trpělivost a přípravu pestré škály pomůcek i aktivit po celou dobu pobytu ve vodě.

• Nohy pěkně procvičí se, venku dobře
skotačí se !
• Já mám rýmu jako trám, já se asi ukýchám.
• Ještě jednou pšiknu, snad si na to zvyknu.
• Jeden hrnek čaje, druhý k tomu, to
vyžene rýmu z domu !!!
O bacilech a jak nad nimi zvítězit, byla též
lednová pohádka divadla Koloběžka „Rodinka Palečkovic aneb jak vyzrát nad bacily”
a pak také ukázka cvičení s novými herními
prvky bObles, které se dětem velmi líbily
a které pomáhají rozvíjet jejich koordinaci
a celkové pohybové dovednosti.
K zimnímu času neodmyslitelně patří pohádky a knížky – ty jsou ve školce denně
využívané, a to nejen k prohlížení a ke čtení.
Zkoušíme tvořit rýmy, pomocí obrázků hledáme slova opačných významů, určujeme

první i poslední hlásku, vytleskáváme slova
a počítáme slabiky, snažíme se najít více
slovních vyjádření pro jednu činnost, např.
běží = utíká = pádí = chvátá… anebo vymyslet, co dělá například voda = teče, šplouchá,
cáká, kape… Nedílnou součástí jsou dramatizace pohádek a příběhů, které mají děti
velmi rády. Pohádky jsou našimi pomocníky také při poznávání různých vlastností,
ať již záporných nebo kladných. Nutno říci,
že i malé děti dokáží velmi dobře rozeznat,
která postava byla např. zlá a která byla hodná. Děti, zejména ty starší, samy dedukují
a zkoušejí vysvětlovat příčiny i důsledky různého chování hlavních postav a vedeme je
k tomu, aby hledaly a navrhovaly způsoby
řešení problémových situací – to vše s ohledem na skutečný život, na konkrétní situace.
Naše snažení podpořilo představení divadla
Matýsek, které uvedlo v mateřské škole pohádku s názvem „O vykutáleném štěstí”.
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Ještě se vrátím ke konci kalendářního roku
2017, kdy v naší organizaci ukončila svůj
dlouholetý pracovní poměr na svou žádost
paní kuchařka Věra Koucká. Chtěla bych jí
znova mnohokrát poděkovat za její práci
a za dobroty, které pomáhala ve školní ku-

ZŠ Bělá

chyni naší mateřské školy pro děti i pro nás
dospělé vymýšlet a připravovat. Přeji jí za
nás všechny kolegyně „bejvalky”, aby se jí
na novém působišti opravdu líbilo a aby ji
hlavně neopouštěl humor, štěstí a pohodoví
lidé v životě. Totéž přejeme také naší nové
kolegyni v kuchyni paní Alžbětě Kneřové
a doufáme, že u nás bude spokojená.
Nás s dětmi teď nejdříve čeká maškarní karneval, kdy si děti budou moci přinést masky
z domova. Těšíme se, že si karnevalový rej
opravdu užijeme. Snad nás zima ještě potěší
alespoň malou sněhovou peřinou a pak už
budeme vyhlížet první jarní znamení. Tak ať
nám i vám plyne čas v radosti a ve zdraví.
Za celý kolektiv dětí a dospělých
Mgr. Jana Dědečková

Děti se zatím setkaly se svou budoucí paní
učitelkou i paní vychovatelkou a spolu s nimi
si vyzkoušely školní práci. Nakonec si všichni
společně prohlédli prostory školy.

Co se děje ve škole
V novém roce 2018 jsme po vánočních
prázdninách zahájili práci ve středu 3. ledna.
Hned v úterý 9. ledna se v odpoledních hodinách konalo setkání pedagogů s budoucími prvňáčky a jejich rodiči. Na schůzku
jsme pozvali také paní psycholožku Mgr.
Janu Leitnerovou z PPP a SPC Semily, která
rodičům poskytla informace o školní zralosti a o připravenosti dětí pro školu. Od nás
pedagogů získali rodiče informace o chodu
školy a o práci v 1. třídě.

Hned na to, v následujících dvou týdnech,
navázaly dny otevřených dveří, kdy se zájemci mohli přijít podívat na vyučování.
Konec ledna se nesl ve znamení hodnocení pololetní práce. Vysvědčení si žáci domů
odnášeli ve středu 31. ledna 2018 spolu se
slovním hodnocením.
Všem rodičům byla nabídnuta konzultace
k chování a prospěchu jejich dítěte. Někteří
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učitelé nabídli nově konzultaci i s dítětem,
takzvané „setkání ve třech”, která by mohla přispět k lepší komunikaci a spolupráci
všech aktérů školní práce (učitele, dítěte,
rodiče).

Zimní radovánky ve školní družince

dání paní vychovatelky, ale i v podání dětí.
K oblíbeným činnostem patří též společné
povídání, v tomto období např. na téma: Jak
pečovat o své zdraví, Jak přečkávají zimu
volně žijící zvířátka atd. Děti se tak učí naslouchat jeden druhému, což je někdy tvrdý
oříšek. Celé zimní období již tradičně zakončujeme maškarním karnevalem, po kterém
již netrpělivě vyhlížíme jarní sluníčko.

Zájmové aktivity ve škole
Žáci v naší škole mohou zůstávat i po vyučování. Ti menší ve školní družince, ti větší
(3. – 5. třída) mohou využít školního klubu.
V rámci školního klubu si děti na začátku
školního roku mohly vybrat z několika volitelných kroužků.
V pondělí se věnujeme deskovým hrám.

Letošní zima nám sněhovou nadílku zrovna moc nedopřála, takže by se dalo říct, že
jsme využili každou nově napadlou vločku,
abychom vyndali boby a hurá na to ! Kopec
máme přímo u školy, tak jsme mohli brázdit
svah do poslední minutky. Ten, kdo se bobování dostatečně nabažil, vrhnul se na stavění
sněhuláků, iglú či vydupávání rozměrných
obrazů. Jakmile to už na bobování nebylo,
vyráželi jsme na vycházky a pozorovali jsme
přírodu – stromy, které opadávají a neopadávají nebo jsme na sněhové pokrývce hledali
a zkoušeli určovat zvířecí stopy.
To však neznamená, že čas strávený ve třídě
si neužíváme. Opak je pravdou. Vlastními silami si vytváříme působivé zimní dekorace.
Od stropu na nás polehoučku padají křehké
vločky, okna zdobí zasněžené stromy, všude
po stěnách visí ptačí krmítka, zamrzlá okýnka a starobylé vesničky s kostelíčkem a na to
všechno dohlíží přísným, leč spravedlivým
okem sám pán a vládce hor Krakonoš. Děti
jsou na své práce právem hrdé.
K zimnímu času též neodmyslitelně patří pro
děti tak důležitá četba pohádek, kterou si
dopřáváme plnými doušky a to nejen v po-
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Romana Studničková
vychovatelka ŠD

SLAVNOSTNÍ ZÁPIS
do 1. třídy
Základní školy v Bělé
se koná
v pátek 6. dubna 2018
od 10 do 16 hodin v prostorách
Základní školy v Bělé.
S sebou přineste:
průkaz totožnosti rodiče
či zákonného zástupce
a rodný list dítěte.
Budete-li žádat pro své dítě odklad
školní docházky, je nutné doložit
posouzení lékaře a vyjádření
školského poradenského pracoviště
(PPP či SPC).
Mgr. Edita Vondrová

V úterý je na programu kroužek Hrátky s divadlem – tady máme nejvíce práce v 1. pololetí, kdy nacvičujeme divadelní představení na vánoční vystoupení. Na tomto kroužku
děti rozvíjejí všechny svoje smysly, věnujeme se pantomimě a emocím.
Dalším kroužkem je angličtina, kterou dětem zprostředkováváme hravou a interaktivní formou. Zpíváme písničky, učíme se
básničky, pracujeme se zábavnými pracovními listy a také využíváme počítačů.
Ve čtvrtek mohou děti docházet na sportovní hry. Je to převážně „pánská” záležitost,
která je ale vyvážena kroužkem Šikovné
ruce, kam docházejí jen „dámy”.
Pátek potom patří vaření. Děti si již vyzkoušely péct pizzu, zeleninové špízy, vánoční
perníčky a sušenky. Vařili jsme také tvarohové knedlíky, vytvářeli jsme jednohubky
a zeleninové tyčinky.
Všichni žáci naší školy mohou také docházet
na keramiku, flétničku, pohybový kroužek
a na kroužek zaměřený na přírodu.

Díky bohaté nabídce aktivit se snažíme, aby
naši žáci odcházeli ze školy spokojení a odpočatí.
Mgr. Pavlína Pitrová
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Hrad Rotštějn
Hrad Rotštejn na jaře 2018
Vážení přátelé, také pro jarní měsíce letošního roku jsme pro vás na hradě Rotštejn
připravili několik zajímavých akcí:
Vítání jara. Turistická sezóna bude slavnostně zahájena o víkendu 14. – 15. 4. 2018. Pro
milovníky pověstí a pohádek bude připraveno pohádkové divadelní představení za hudebního doprovodu souboru historické hudby Trifikus z Liberce. Začátky představení jsou
plánovány po oba dny na 11 hodin, 13 hodin
a 15 hodin. Hradní hemžení doplní také tematická výstava „Nemám co na sebe”. Věta,
kterou důvěrně znají dnešní lidé, se však časově přesune do období 13. – 15. století. Autorkou výstavy je Milena Zachařová.
Na Den Země do země 28. 4. 2018. Tradiční probouzení hradní bylinkové zahrádky,
sázení a setí bylinek.
Ohlédni se člověče 29. 4. – 27. 5. 2018 –
v řádné otevírací době hradu. Výstava
dokumentárních fotografií k 30. výročí založení spolku Ochrana Klokočských skal. Zahájen bude prodej výroční turistické vizitky
spolku a k dispozici bude příležitostné razítko pro sběratele.
Plyšové štěstíčko – VI. výstava vybraných
plyšových medvídků a méďů ze sbírky
Barunky Jaburkové 2. – 3. 6. 2018 od 10
do 17 hodin. Pouze za příznivého počasí
– bez deště či mrholení.

Otevírací doba hradu: pouze o víkendech
a svátcích od 10 do 16 hodin.

geologové, pracovníci AOPK, archeologové a další odborníci.

Upozorňujeme návštěvníky, že od března
2018 bude v závislosti na klimatických podmínkách dále pokračovat oprava zdiva hradu a opravy tesařských konstrukcí. Prosím,
nevstupujte do uzavřených částí památky
a respektujte pokyny průvodců. Děkujeme

Na každé tabuli bude QR kód, přes který
bude možno získat výklad o daném místě
v českém znakovém jazyce. Dále přibude
také popis místa v Braillově písmu a hmatový reliéf. Poprvé v otevřeném terénu chceme použít také jednoduché hmatové plánky, které nevidomým umožní získat základní
představu o místě, kde právě jsou.

Ondřej Rajcsányi,
jednatel spolku Ochrana Klokočských skal
www.hrad.rotstejn.info

Tichá stezka Klokočskými skalami,
stezka nevídaná.
Vzhledem k tomu, že hrad Rotštejn je oblíbeným výletním místem i pro návštěvníky
se zdravotním znevýhodněním (pro představu v roce 2017 navštívilo hrad 308 neslyšících a 300 nevidomých nebo slabozrakých
návštěvníků), vzniká v těchto dnech pilotní
projekt nazvaný Tichá stezka Klokočskými
skalami, stezka nevídaná. Ten odstraní část
bariér, a umožní tak neslyšícím a nevidomým sdílet plnohodnotný zážitek spolu
s ostatními návštěvníky.
Na stávajících 5 panelů velké naučné stezky v PR Klokočské skály budou umístěny
nové tabule s aktualizovanými texty o rozmanitosti a historii Klokočských a Betlémských skal a hradu Rotštejn, které zahrnou
i nové poznatky z výzkumů v posledních
30 letech. Na aktualizaci textů se podílejí
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Celkové náklady na projekt přesahují
110 000,- Kč. Část nákladů bude uhrazena
z daru Nadace ČSOB, která pomáhá regionům, z výtěžku veřejné sbírky a prostředků spolupracujících organizací. Zbývající
finanční prostředky chce spolek Ochrana
Klokočských skal získat od Krajského úřadu
Libereckého kraje.
Celý projekt Tichá stezka Klokočskými skalami, stezka nevídaná bude představen
veřejnosti na mezinárodním semináři Památky pro každého Stříbro 2018 ve dnech
19. – 20. 4. 2018 ve Stříbře.

Pomníky padlým v I. světové
válce se letos dočkají
restaurování
Na frontových liniích I. světové války padla
řada sousedů, přátel i členů rodiny. Před sto
lety se jejich blízcí skládali a pro své drahé
nechali postavit řadu pomníčků a kapliček.
Na území obce Mírová pod Kozákovem je
5 pomníků padlých. Na návsi v Bělé, na Prackově, ve Smrčí, na Dolích a v Loktuši. V roce
2017 začala obnova pomníku padlým na návsi v Bělé. Ta bude letos dokončena a následovat bude restaurování dalších tří pomníků včetně obnovy jmen padlých.
Pomník v Loktuši bude odborně rozebrán
a přestěhován na nové, důstojné místo.
Obec již získala pozemek a všechny souhlasy zainteresovaných úřadů k tomuto úkonu.
Následně bude pomník zrestaurován a navrácen na něj bude i maskaron, který byl
z obavy před zničením již před 9 lety deponován do restaurátorského ateliéru. Práce
budou dokončeny do konce září 2018.
Hana Talli Hlubučková

Pokud vše půjde podle plánů, bude
stezka slavnostně otevřena v neděli
10. 6. 2018. Spolek Ochrana Klokočských
skal tak otevřením stezky zároveň oslaví 30 let práce dobrovolníků při záchraně
a ochraně kulturního a přírodního dědictví
v rámci historického Panství Rotštejnského
a hradu Rotštejn.
Hana Talli Hlubučková,
autorka a koordinátorka projektu

Generální oprava kaple
svatého Jana Nepomuckého
jde do finále
V těchto dnech finišuje generální oprava
kaple svatého Jana Nepomuckého na Dubecku. Připomeňme, že v minulých letech
bylo postupně provedeno odvodnění kap-
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le, ošetření lip u kaple, oprava střešního
a fasádního pláště, oprava prevenného kříže
s plastikou Krista a v roce 2017 bylo dokončeno restaurování vnitřní výmalby.
V těchto dnech dokončují restaurátoři v ateliéru zlacení tří soch oltáře. Až počasí dovolí,
bude oltář opět navrácen zpět. Následně

Vesec – Spolek nejen holek

proběhne ošetření fasády proti růstu mikrovegetace a obnoven bude nátěr fasády.
Slavnostní požehání opravené kaple se
uskuteční v sobotu 16. 6. 2018. Podrobnosti
budou upřesněny.
Hana Talli Hlubučková

mohly přijít děti vyrobit kouzelnický klobouk, přáníčko dle vlastní fantazie nebo
si nechat namalovat na obličej něco podle
jejich přání.

Spolek nejen holek a „kouzelné
odpoledne”
V sobotu 17. února jsme si užili „kouzelné
odpoledne” plné překvapení s kouzelníkem
ČÁRY KLUKEM.
Dveře hasičské zbrojnice ve Smrčí se otevřely ve 14 hodin a od té chvíle si sem

Vystoupení kouzelníka ČÁRY KLUKA trvalo
v úplně vyprodaném sále něco přes hodinu, ale skupinkám dětí i dospělých ukazoval svoje kouzla během celého odpoledne.
Několik dobrovolníků z publika se dokonce
podílelo na vtipných kouzlech a po skončení představení „vykouzlil” každému dítěti
zvířátko z balónku. Pak už mohla začít diskotéka pro všechny.
O to, aby nikomu během celého odpoledne nevyschlo v krku a nekručelo v žaludku,
se staral tým složený z maminek a tatínků,
který připravoval míchané nápoje pro děti
i dospělé a spoustu skvělého občerstvení.
Děkujeme všem, kteří měli čas a mohli se na
chvilku zastavit a zasmát se s kouzelníkem
i svými blízkými.
Spolek nejen holek
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Bělá
Zpráva o činnosti za rok 2017 – JPO
Mírová p. K.
Naše výjezdová jednotka sídlící v Bělé patří
do kategorie JPO V, což znamená, že vyjíždíme na výzvu krajského operačního střediska. Náš hasební obvod je na území obce
Mírová pod Kozákovem a dále je tu smlouva s obcí Klokočí. V současné době máme
14 členů, z toho jsou 4 velitelé a 6 strojníků.
V uplynulém roce jsme zasahovali u 15 událostí, což je nejvíce za dobu fungování jednotky. Jednalo se hlavně o lesní požáry, z nichž
největší byl 15. června mezi Prackovem a Drábovnou, kde v těžko přístupném terénu hořela hrabanka o rozměrech asi 100 x 100 metrů. Vodu bylo třeba hadicemi dopravovat

na požářiště přibližně 300 metrů, zásah trval
12 hodin. Bylo zde nasazeno i letadlo, které
provedlo 5 shozů vody a celkem zasahovaly
2 profesionální jednotky a 8 dobrovolných
jednotek. Toto i další menší zahoření, u nichž
jsme zasahovali, bylo způsobeno rozděláváním ohně v lese.
Další události, u kterých jsme zasahovali,
byly tzv. technické pomoci a to hlavně odstraňování stromů z pozemních komunikací. Také stojí za zmínku kuriózní zásah, kdy
členové jednotky asistovali při záchraně
psa, který nedaleko Klokočí spadl do skalní
trhliny. Z hloubky asi 8 metrů byla roční fenka belgického ovčáka vytažena nezraněna
během několika minut.
Mimo výjezdové činnosti se věnujeme
odborné přípravě a výcviku s prostředky,

které máme ve výbavě. Nároky na jednotky požární ochrany se každoročně zvyšují,
a to zejména po stránce odborných znalostí
a dovedností. Proto se scházíme minimálně
2x měsíčně.
Prostřednictvím obecního úřadu bylo v dubnu zažádáno o dotaci vyhlášenou krajským
úřadem na výstroj a výzbroj pro členy JPO.
Ta však byla komisí zamítnuta. Obecní úřad,
který je provozovatelem jednotky, tedy pořídil nejnutnější materiál, a to: 5 párů zásahové obuvi, několik hadic a další nezbytný
materiál. Byl také vybudován nástupní prostor pro těžkou techniku u požární nádrže
v Bělé, aby bylo možné čerpat vodu do cisteren v případě požáru. Obec také finančně
podpořila naše členy při rozšíření řidičského
oprávnění na nákladní automobily a přívěsy. Tím pádem máme 4 nové strojníky, kteří
mohou obsluhovat naši cisternovou automobilovou stříkačku Škoda 706 RTHP z roku
1984. Tu se také snažíme udržovat v provozuschopném stavu, proběhly nějaké opravy,
úpravy a vylepšení.

Prackov
Prackovské vánoční koledování 2017 bylo
již 8. v pořadí, ale poprvé jsme tentokrát porušili tradiční termín, a to Zlatou neděli, protože ta vyšla právě na Štědrý den, tudíž jsme
setkání u prackovské kapličky naplánovali
na neděli Stříbrnou – 17. prosince.
Napjatě jsme jako vždy sledovali předpověď
počasí – v sázce byly hodiny příprav většiny
členů, ale i nečlenů našeho spolku – v domácnostech se pekly vánočky, cukroví, koláče a další dobroty, v kapličce se uklízelo,
šperkovalo, zdobil se vánoční stromek,
v sobotu jsme uklízeli okolí kapličky – rozbíjeli led na schodech, odstraňovali přimrzlé
mantinely po odhrnutém sněhu kolem čekárny a kaple, odhrnovali sníh od silnice ke
kapli.

Prováděli jsme také mytí komunikací v rámci
obce. Každoročně jsme doplňovali vodu na
okresní soutěži v Turnově a dále jsme byli
s cisternou na okrskové soutěži ve Vesci, kde
jsme sloužili jako atrakce pro děti a to jak staticky, tak při ukázce hašení z vodního děla.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem členům
jednotky za jejich práci v uplynulém roce.
Aleš Zeman
velitel JPO Mírová p. K.
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V noci na neděli začalo znovu padat a docela vydatně, tak jsme měli velké obavy, zda
znovu stihneme vše uklidit a připravit a jestli
hosté nevzdají návštěvu Prackova z důvodu
nepřízně počasí. Nezbývalo nám, než doufat, že silnice na Prackov, byť ráno protažená, nebude představovat žádné nečekané
nástrahy ve formě zmrazků a řidiči nebudou
mít problémy nejen vyjet nahoru, ale také
po akci sjet dolů k Vesci.
Naše obavy se nakonec ukázaly liché, tradičně příjemná atmosféra prackovských
setkávání přilákala opět překvapivý počet
návštěvníků, kteří nedbali poněkud vrtkavého počasí a užívali si romantické sněhové
přeháňky – během vystoupení totiž začalo
znovu sněžit, hostitelky musely neustále
přikrývat stoly s množstvím dobrot.

ří nejenže se nezalekli počasí, ale dokonce si
prozřetelně přivezli a postavili malý přístřešek, což bylo velmi prozíravé, byť se noty ani
nástroje nepodařilo zcela uchránit před šikmo poletujícími sněhovými vločkami.
Opět se osvědčilo známé skautské rčení
„není špatného počasí, pouze nepřipravených účastníků” – několik společně zazpívaných vánočních koled na závěr přispělo
k romantice třetí adventní neděle a všichni
se rozešli v příjemné pohodě do svých provoněných domovů.
Nemáme holt na Prackově větší kostelíček,
kam bychom se všichni schovali, ale zas ta
naše kaplička má jedinečné kouzlo – kdo se
zúčastnil, může potvrdit, a kdo ne, může to
zkusit příště.
Za Spolek přátel prackovské kapličky:
Alena Radoušová.

Největší poděkování ovšem patří muzikantům, hostům zpěvačky Marie Špačkové, kte-

Policie České republiky
Výroční zpráva o stavu veřejného
pořádku v katastru obce za rok 2017
Touto zprávou Vás chci seznámit se stavem
a úrovní veřejného pořádku za uplynulý rok
2017 ve Vaší obci, jejíž katastr je spádovou
oblastí našeho obvodního oddělení Policie
České republiky v Turnově.
V roce 2017 byly v katastru obce evidovány
následující události:
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Trestné činy:
Během roku 2017 bylo v katastru obce Mírová pod Kozákovem prověřováno podezření
ze spáchání celkem 11 trestných činů. V roce
2016 byl celkový evidovaný počet trestných
činů také 11. Pohled na konkrétní druh trestné činnosti v roce 2017 je následující:
V březnu 2017 došlo k odcizení motorové
nafty v části obce Bělá, v červnu 2017 k odcizení osobního motorového vozidla ŠKODA
OCTAVIA v části obce Bělá, v červenci 2017
k vloupání do rodinného domu v části obce
Bělá, dále byla v katastru vaší obce prověřována krádež finanční hotovosti, dvakrát
byli kontrolováni řidiči motorových vozidel
pod vlivem alkoholu, v části obce Rohliny
v červnu 2017 pachatelé neoprávněně vnikli do rekreační chalupy, v srpnu 2017 pak
byla prověřována jízda řidiče bez řidičského
oprávnění, který měl platný zákaz řízení motorových vozidel, od listopadu 2017 je prověřováno podezření ze zanedbávání povinné výživy a v prosinci 2017 bylo evidováno
nedovolené ozbrojování a také je prověřována možná účast na sebevraždě.

Přestupky:
V roce 2017 bylo v katastru Vaší obce evidováno a prověřováno podezření ze spáchání
celkem 41 přestupkových jednání (počet je
uveden bez přestupků řešených v blokovém řízení). V roce 2016 bylo evidováno celkem 39 přestupků. Řešeny byly následující
přestupky:

Přestupky proti občanskému soužití, které
se týkaly různých neshod mezi občany, případně schválnosti, přestupky proti majetku
(krádeže, poškozování, podvody spáchané
zejména skrze síť internet, zatajení nálezu),
přestupky ve věci nedodržení zákonné lhůty
pro přepis motorového vozidla na nového
majitele, přestupky na úseku zbraní a střeliva, založení černé skládky, přestupky na
úseku zákona o provozu na pozemních komunikacích (nebezpečná jízda, řidiči pod vlivem návykových látek a další porušení zmíněného zákona), dále bylo evidováno několik
přestupků ve věci nezajištění psů proti úniku,
neuposlechnutí výzev úřední osoby.
V celkovém porovnání nápadu trestné činnosti se katastr obce Mírová pod Kozákovem
řadí mezi klidné oblasti ve smyslu bezpečnostních rizik, kdy nejvíce trestní činnosti se
logicky odehrává v katastru obce Turnov, kde
je největší hustota obyvatelstva a taktéž se
jedná o lokalitu, která je hojně navštěvována
občany hledajícími kulturní vyžití apod.
Chtěl bych opětovně upozornit na vloupání
do nemovitostí, krádeže pohonných hmot,
barevných kovů, krádeže motorových vozidel, příp. vloupání do těchto vozidel. Dále
jsou nebezpečím různí podvodníci, kteří se
vydávají za známé rodinných příslušníků,
falešné pracovníky různých známých společností apod. Problémem jsou taktéž osoby, které nabízejí různé nevýhodné zboží
a služby. Další kapitolou jsou podvodná jednání, která jsou páchána skrze síť internet
(tzv. kybernetická kriminalita). Pachatelé
na internetu mohou poměrně jednoduše
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vystupovat anonymně, čehož hojně využívají. Podvody jsou páchány zejména skrze inzertní portály, kdy pachatelé nabízejí
inzeráty na různé zboží, popř. služby, kdy
většinou žádají platbu předem, avšak po
zaplacení částky předem na účet pachatele
se zboží ani peněz poškození již nedočkají. Setkáváme si i s případy, kdy poškození
zašlou peníze na účet, který je veden v cizí
zemi, kdy v těchto případech je velice těžké
ustanovit osobu pachatele, jelikož účty jsou
například zakládány na padělané doklady
cizích státních příslušníků, případně majitelé účtů peníze přeposílají dále různými
anonymními platebními metodami a prověřování takových případů trvá značnou dobu
a ve většině případů se nepodaří zjistit pachatele této trestné činnosti. Dále se setkáváme s prolomením či zneužitím přihlašovacích údajů k heslem chráněným aplikacím
internetového bankovnictví, e-mailovým
účtům, účtům na sociálních sítích apod. Následně dochází k jejich zneužití pro páchání podvodů, atakům přes internetovou síť,
vyhrožování či například k vydírání. Společným jmenovatelem všech těchto událostí je
neopatrnost a naivita poškozených, kteří si
dostatečně nechrání svoje přístupové údaje a další prvky soukromí na internetu nebo
naivně otevírají podvodné zprávy s útočnými přílohami, které infikují jejich počítače.
Důležitá prevence proti kriminalitě, zejména dávat minimum možností pachatelům,
aby se mohli dopouštět trestné činnosti.
V praxi to znamená například nevystavovat
cennosti snadno dostupné pro pachatele,
nepouštět neznámé osoby do svých do-

mácností, pečovat o osvětu mezi seniory
a mezi dětmi, všímat si dění kolem sebe
a včas zavolat policii na pomoc.
Na našem obvodním oddělení Policie České
republiky v Turnově v současné době slouží
celkem pro výkon služby 27 policistů včetně
vedoucího (npor. Mgr. Milan Drahoňovský)
a jeho zástupce (npor. Ing. Miroslav Kostřík).
Jedná se o početní stav policistů na OOP
Turnov bezpodmínečně nutný pro zajištění základních úkolů a povinností a pokrytí
nepřetržitého režimu výkonu služby, nikoliv
optimální stav, který by umožnil více působit v prevenci a více se angažovat v hlídkové
službě. V případě zájmu o službu u Policie
České republiky rádi přivítáme každého zájemce. Informace k možnostem uplatnění
u Policie České republiky a podmínky přijetí
do služebního poměru lze získat mimo jiné
přímo na našem oddělení v Turnově.
V případě jakýchkoliv dotazů, příp. konzultace problematiky spadající do naší kompetence, nás neváhejte kontaktovat.
prap. Petr Čičkán DiS, inspektor
npor. Mgr. Milan Drahoňovský, vedoucí oddělení

Kontakty:
telefon: 974 477 400 nebo 481 322 333
mobil: 735 788 785
e-mil: sm.oo.turnov@pcr.cz
Výše uvedené, je doslovný přepis dopisu, který
jsme obdrželi od obvodního oddělení Policie
České Republiky v Turnově.
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Zdravotnická záchranná služba
Libereckého kraje
Kdo je můj záchranář ?

ale samozřejmě stát i to, že posádky z vám
nejbližší základny jsou zrovna v terénu
a k vám tedy vyjíždí nejbližší volný vůz.
A jak záchranářům můžete pomoci vy sami ?

V životě už jsme to zažili skoro všichni. Někomu v našem okolí se přitížilo, měl nehodu, úraz. A my jsme v tísni vytáčeli na telefonu číslo 155. Minuty do příjezdu záchranky
pak byly asi ty nejdelší, co nás potkaly.
Čas od okamžiku, kdy operátor na tísňové
lince přijme hovor, do chvíle, kdy ze základny vyjíždí sanita s pomocí, se počítá na vteřiny. Rozmístění základen po Libereckém
kraji je takové, aby záchranáři byli schopni
do všech míst dojet do dvaceti minut. A to
i přesto, že jim mnohdy situaci komplikují
neohleduplní řidiči, špatně zaparkovaná
auta, objížďky či počasí.
Pokud to zdravotní stav postiženého vyžaduje, operátor na dispečinku zůstává s volajícím
o pomoc v telefonickém kontaktu. Pomáhá
svými zkušenostmi a radami, uklidňuje. Právě dispečeři spolu s volajícím bývají často
těmi, díky komu nemocní/ranění přežijí.
V okamžiku, kdy na místo dorazí záchranářská posádka, dostane vše zpravidla rychlý
spád. Záchranáři zajistí životní funkce, vyšetří postiženého a v případě potřeby jej
transportují do nemocnice.
Víte, odkud právě k vám vyjíždí záchranářské vozidlo ? Z přiložené mapky si sami můžete udělat obrázek, za jak dlouho k vám
v případě potřeby pomoc dorazí. Může se

1. Operátorovi na dispečinku vždy sdělte co
nejpřesnější polohu, kde se nacházíte. Tzn.
buď adresu, nebo nejbližší záchytné body
(park, typická budova, křižovatka, poslední
vesnice…). Do telefonu si stáhněte aplikaci
Záchranka. Při jejím použití aplikace sama
odešle vaši přesnou polohu.
2. Zajistěte záchranářům přístup
k postiženému (odemkněte dveře, pokud
je to možné, vyšlete někoho na ulici).
3. V noci rozsviťte co nejvíc světel směrem
do ulice.
4. Připravte doklady postiženého a seznam
léků, které užívá.
5. Zajistěte domácí zvířata, která by mohla
záchranáře napadnout.
6. Pokud byl hovor s operátorem ukončen,
zajistěte, že na vámi uvedené číslo bude
možné kdykoliv volat. Při jakémkoliv
zhoršení stavu postiženého opět volejte
operátora.
Naše motto je: „Milujeme život. Bojujeme
o něj každý den. Na zemi, ve vzduchu, bezdrátově.” Přejeme vám, abyste nás v životě
nepotřebovali. Pokud nás potřebovat budete, buďte připraveni.
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Malá nebo velká sanitka ? Je mezi
nimi rozdíl ?
Lámete si někdy hlavu, proč k někomu jede
malá sanitka, k někomu velká a k někomu
dokonce obě ? Důvody jsou přitom prosté.
Ten rozhodující je, zda je u pacienta třeba lékař nebo zda stačí zdravotník. O tom, který
vůz vyšle, rozhoduje dispečer na operačním
středisku bezprostředně po kontaktu s volajícím. V jeho kompetenci je také vyslat další
vůz, je-li potřeba pomoc posílit.
V malé sanitě je lékař vždy, v té větší být
nemusí. Výjezdové posádky jsou minimálně dvojčlenné a jsou tvořeny zdravotnickými pracovníky. Výjezdová skupina
Rendez-Vous (RV – malé auto) pracuje ve
složení lékař a řidič-záchranář. Ke své práci využívají plně vybavené osobní vozidlo,
které ale neslouží k přepravě pacienta.
K té je využívána výjezdová skupina rychlé
zdravotnické pomoci (RZP – velká sanitka),
která pracuje ve složení zdravotnický záchranář a řidič-záchranář. A velkou sanitu
využívá i výjezdová skupina rychlé lékařské

pomoci (RLP). V ní jezdí vždy lékař, záchranář a řidič-záchranář. I toto vozidlo je určené k přepravě pacienta.
Podle závažnosti zdravotního stavu pacienta vysílá operátor, tedy ten, s kým se pacient
nebo jeho okolí telefonicky spojí na čísle
155, na místo události pouze samostatnou
skupinu RZP nebo RV, případně obě skupiny zároveň. Vyslat může také vrtulník Kryštof 18, kde pracuje posádka ve složení lékař,
záchranář a pilot. Dvoumotorový vrtulník
je vybaven stejně jako sanitka a umožňuje například rychlejší zásah ve špatně přístupném terénu nebo rychlejší a šetrnější
transport pacienta do vzdálenějších specializovaných zdravotnických zařízení. Posádka vrtulníku je také speciálně vycvičena pro
práce ve výškách a nad volnou hloubkou.
Vaše Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje www.zzslk.cz
Najdete nás také na facebooku jako Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje, p. o.
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Služby Czech point, ověřování
– Obecní úřad poskytuje
následující služby:
• ověřování pravosti podpisu, shodu opisu
nebo kopie s listinou;

Tříděný odpad
Pytle na tříděný odpad (nápojové kartony,
kovové obaly, plast z domácností, papír,
plastové lahve od nápojů, textil) jsou zdarma k dispozici na OÚ Mírová pod Kozákovem.

• výdej pytlů na tříděný a komunální odpad;
Pytle s vytříděným odpadem můžete odkládat u zvonů na tříděný odpad, které jsou
umístěny na následujících stanovištích:
Chutnovka na návsi, Sekerkovy Loučky na
návsi, Bělá parkoviště u bývalého ŽBS, Bělá
Záholice – parkoviště, Vesec u sokolovny,
Smrčí u hasičárny a v Loktuších u hasičárny
je zvon pouze na sklo.

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

Pytle s tříděným odpadem odkládejte na
stanoviště pouze v neděli – v pondělí je svozový den.
Děkujeme všem občanům, kteří třídí odpad,
a pomáhají tím snižovat náklady obce na
svoz odpadu.
Žádáme občany, aby na stanovištích s tříděným odpadem neodkládali směsný komunální odpad. Pro směsný odpad jsou určeny
popelnice, popř. pytle a pro nadměrný odpad jsou objednávány velké kontejnery dle
potřeby.
Televize, boilery, vany, šicí stroje apod. nepatří do našich lesů, ale do kontejnerů. Likvidace černé skládky je velice nákladná.
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Nabídka terénní
pečovatelské služby

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

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

Knihovna DPS Bělá
Otevírací doba – každé sudé úterý od 15 do
17 hodin.
Bližší informace
606 430 539.

lze

získat

na

tel.:

Životní jubilea
85 let oslavily

Eva Duchoňová, nar. 23. 12. 1932, Bělá
Jarmila Bílková, nar. 3. 1. 1933, Smrčí

80 let oslavila

Venuše Drahoňovská, nar. 28. 12. 1937, Chloumek
Všem jubilantům blahopřejeme a přejeme pevné zdraví.

Souhlas se zveřejněním osobních údajů udělíte vyplněním formuláře na OÚ Mírová pod Kozákovem
Příspěvky do rubriky životní jubilea zasílejte e-mailem na obec@mirova.cz nebo písemně na adresu OÚ
Mírová p. K., Chutnovka 36, 511 01 Turnov. Formulář je volně ke stažení na webových stránkách obce.
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Ochrana Klokočkých skal, z.s, kastelánka hradu Rotštejn
a restaurace U Studničků v Tatobitech
vás srdečně zvou na výstavu

Nejoblíbenější sportovní studio v Mírové pod Kozákovem.
Sekerkovy Loučky u fotbalového stadionu
Efektivní hubnutí, vyrýsované svaly a skvělá kondice.

VELIKONOCE NEJEN V LIDOVÉ TRADICI
29. 3. – 31. 3. 2018

Nově individuální lekce pro ty, kteří neradi cvičí v kolektivu nebo
potřebují zvláštní přístup – nebojte se a neváhejte nám zavolat.

Výstava a velikonoční výtvarné i vajíčkové tvořivé dílničky.
Salonek restaurace U Studničků v Tatobitech.

rozvrh od 1. 1. 2018
8 hod

9 hod

IL

IL

IL

IL

16 hod

17,30 hod

19 hod

IL

Tomáš

Milada

Dáša

Verča

Milada

Dáša

Dáša

Dáša

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek

IL

Pátek
Sobota

IL
IL

Otevřeno
29. 3. od 12 do 17 hodin
30. 3. od 11 do 17 hodin
V sobotu 31. 3. pouze výstava od 11 do 17 hodin
Vstupné dobrovolné | Do objektu je bezbariérový přístup

IL
IL

Na lekci je třeba se objednat po tel.: 725 385 935 (Zrušení objednané lekce 4 hod předem.)
Lekce trvá 60 min.
IL – individuální lekce jsou soukromé lekce upravené dle možností a potřeb klienta.
Ceník lekcí platný od 1. 1. 2018:
Standartní lekce: 80,- Kč
Permanentka na 10 lekcí: 700,- Kč
Individuální lekce: 300,- Kč
Skupinová individuální lekce 600,- Kč
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KALENDÁŘ 2018
LEDEN

BŘEZEN

DUBEN

8 15 22 29

5 12 19 26

5 12 19 26

2

Út 2 9 16 23 30

6 13 20 27

6 13 20 27

3 10 17 24

St 3 10 17 24 31

7 14 21 28

7 14 21 28

4 11 18 25

Po 1

Čt 4 11 18 25

1 8 15 22

1 8 15 22 29

5 12 19 26

2 9 16 23

2 9 16 23 30

6 13 20 27

So 6 13 20 27

3 10 17 24

3 10 17 24 31

Ne 7 14 21 28

4 11 18 25

4 11 18 25
ČERVENEC

8 15 22 29
SRPEN

7 14 21 28

4 11 18 25

2 9 16 23 30

Út 1

8 15 22 29

5 12 19 26

3 10 17 24 31

St 2 9 16 23 30

6 13 20 27

4 11 18 25

1 8 15 22 29

6 13 20 27
7 14 21 28

7 14 21 28

5 12 19 26

2 9 16 23 30

Pá 4 11 18 25

1 8 15 22 29

6 13 20 27

3 10 17 24 31

So 5 12 19 26

2 9 16 23 30

7 14 21 28

4 11 18 25

Ne 6 13 20 27

3 10 17 24

8 15 22 29

5 12 19 26

ZÁŘÍ
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ČERVEN

7 14 21 28
1

Po

Čt 3 10 17 24 31

Vám přeje Obec Mírová pod Kozákovem

9 16 23 30

Pá 5 12 19 26

KVĚTEN

Veselé velikonoce

ÚNOR

ŘÍJEN

1

LISTOPAD

PROSINEC

Po

3 10 17 24

1 8 15 22 29

5 12 19 26

3 10 17 24 31

Út

4 11 18 25

2 9 16 23 30

6 13 20 27

4 11 18 25

St

5 12 19 26

3 10 17 24 31

7 14 21 28

5 12 19 26

Čt

6 13 20 27

4 11 18 25

1 8 15 22 29

6 13 20 27

Pá

7 14 21 28

5 12 19 26

2 9 16 23 30

7 14 21 28

So 1 8 15 22 29

6 13 20 27

3 10 17 24

1 8 15 22 29

Ne 2

7 14 21 28

4 11 18 25

2

9 16 23 30

9 16 23 30
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