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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
rád bych Vás opět po několika měsících přivítal na stránkách našeho obecního Zpravodaje, jehož prostřednictvím vás pravidelně informujeme o aktuálním dění, akcích
a novinkách v obci. I když čas běží neúprosným tempem a jaro už pomalu přichází,
úvodem bych se ještě rád ohlédnul za uplynulým čtvrtletím tohoto roku.
Jistě jste si nemohli nevšimnout, že zima nám opět po několika letech ukázala svou
pravou sílu. Lépe řečeno, zima byla normální, jen my jsme si už možná tak trochu
odvykli, že v zimních měsících může nejenom mrznout, ale i pořádně nasněžit.
I přesto, že dětem a mnohdy nejenom jim, přinesla bohatá sněhová nadílka spoustu
radosti, nám na obci naopak více starostí s údržbou, ale i nynějšími opravami obecních komunikací. V rámci údržby obecních komunikací, konkrétně za protahování
a posyp, jsme za letošní zimu zaplatili více než 610 000 Kč.
Co se týká zmíněných oprav, tak již v této chvíli je zřejmé, že budou mnohem rozsáhlejší než po jiných, mírnějších zimách. Na některých místech jsou totiž už nyní vidět
praskliny či hluboké výtluky, které bude bezpodmínečně nutné opravit. Z obecního
rozpočtu jsme se proto rozhodli vyčlenit částku 1 500 000 Kč na opravy nejhorších
úseků obecních komunikací a s opravami začít co nejdříve.

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

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

Na závěr ještě pro připomenutí, v naší obci máme nejenom obecní komunikace, ale
také ty krajské, na jejichž stav a údržbu nemá obecní úřad bohužel žádný vliv. Konkrétně se jedná o komunikace na Bukovinu, Kvítkovice a Prackov, které spadají pod
Krajskou správu silnic Libereckého kraje, a obec tedy není kompetentní je udržovat
a ani opravovat. I přesto se neustále snažíme na příslušná místa apelovat a na špatný
stav upozorňovat.
Milí spoluobčané, rád bych Vám za sebe i celý kolektiv obecního úřadu popřál krásné a klidné prožití velikonočních svátků a v nadcházejících jarních měsících také
hodně zdraví a přátelské atmosféry.

Mateřská škola na Chutnovce – 481 322 982
Základní škola v Bělé – 481 322 055

Jaroslav Votrubec
starosta obce Mírová pod Kozákovem
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Informace z obecního úřadu

Výpis z veřejného zasedání
Zastupitelstva obce Mírová
pod Kozákovem konaného dne
16. 2. 2017 na OÚ Mírová pod
Kozákovem
Zastupitelstvo obce Mírová
pod Kozákovem po projednání
souhlasí:
1. S inventarizační zprávou za rok 2016.
2. S hospodářským výsledkem ZŠ v Bělé
a MŠ na Chutnovce a jeho přerozdělením
do rezervního fondu.
3. S rozpočtovým opatřením na období listopad 2016 – leden 2017.
4. S individuální dotací z rozpočtu obce na
provoz cyklobusů dle zák. č. 250/2000
Sb. v platném znění ve výši 6 000,- Kč.

2. Žádost o zpevnění obecní komunikace
p. č. 2147 v k. ú. Bělá u Turnova. Zastupitelstvo obce Mírová pod Kozákovem požaduje tuto komunikaci zařadit do plánu
oprav.

Zastupitelstvo obce Mírová pod
Kozákovem bere na vědomí:

3. Plán oprav obecních komunikací na rok
2017. Opravy budou provedeny v částce
do 1 500 000,- Kč.

Zastupitelstvo obce Mírová pod
Kozákovem schválilo:

4. Návrh soupisu nových pozemků při komplexní úpravě v k. ú. Vesec pod Kozákovem a části k. ú. Loktuše. Zastupitelstvo
obce Mírová pod Kozákovem požaduje
převést do majetku obce Mírová pod
Kozákovem p. č. 1385/1 a 1385/2 v k. ú.
Vesec pod Kozákovem z důvodu možného zdroje pitné vody pro zásobování
obyvatel a výstavbu zásobníku pitné
vody. Uvedené pozemky jsou v majetku
České republiky. Výše uvedené pozemky mohou být vyměněny za nově označené pozemky č. 10 001/62, 10 001/83,
10 001/87 a 10 001/12, taktéž v majetku
České republiky. Výměry budou zachovány dle návrhů.
5. Návrh na územní členění státu a nadále
požaduje zřízení nového okresu Turnov
a zachování příslušnosti k ORP Turnov.

Zastupitelstvo obce Mírová pod
Kozákovem projednalo:
1. Žádost o připojení na veřejný vodovod RD
č. p. 24 v Hrachovicích v k. ú. Sekerkovy
Loučky. Zastupitelstvo obce Mírová pod
Kozákovem požaduje, aby Svazek obcí Mírová pod Kozákovem zařadil tuto žádost
do plánu rozvoje vodovodních sítí v případě, že bude více zájemců v dané lokalitě.

6. Žádost o finanční příspěvek Službě sociální péče TEREZA a souhlasí s darem ve
výši 5 000,- Kč.
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(na VS se můžete informovat na tel.:
481 321 677 nebo na e-mailu: obec@mirova.cz).

1. Návrh na vymezené zastavěné území
obce.

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

Zastupitelstvo obce Mírová
pod Kozákovem po projednání
pověřuje:
1. Radu obce ke schválení rozpočtového
opatření do výše 2 mil. Kč v jednotlivých
bodech.

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. 2017.
Poplatek za psa ve výši 50,- Kč/pes (důchodce 30,- Kč) musí být zaplacen nejpozději
do30. 6. 2017.
Poplatky můžete uhradit osobně na obecním úřadě nebo na účet č. 1263261389/0800

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

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.

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 9:00 do 10:00 hod. kontejner, který je přistaven u skladu obecního
úřadu.
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Svoz nebezpečného odpadu zajišťuje obec
Mírová pod Kozákovem 2x ročně zdarma
mobilním sběrem.

Sběr nebezpečných složek
komunálního odpadu v NEDĚLI
4. června 2017

Prostor u skladu obecního úřadu je monitorován kamerovým systémem se záznamem.

Vážení občané,
obecní úřad ve spolupráci se Severočeskými
komunálními službami s. r. o. pořádají sběr
nebezpečných složek komunálního odpadu.
Sběr bude prováděn ambulantním způsobem, tj. pojízdnou sběrnou, která bude přistavena podle časového rozpisu na předem
označeném stanovišti (viz níže info. leták).
Odpady budou přebírány kvalifikovanými
pracovníky Severočeských komunálních
služeb s. r. o.

Polsko – Kudowa Zdroj
OÚ Mírová pod Kozákovem pořádá
v sobotu 8. dubna 2017 zájezd do
Polska – Kudowa Zdroj.

Přijímány budou následující druhy odpadů:
Závazné přihlášky přijímáme na OÚ
Mírová p. Koz. do 31. 3. 2017 zároveň
s úhradou jízdného ve výši 100,- Kč.

• léky všeho druhu včetně mastí;
• domácí kapalné i tuhé chemikálie (ředidla, kyseliny, louhy, vývojky a ustalovače,
chemické přípravky na ochranu rostlin,
hubení plevelů a škůdců atd.);

část obce

příjezd

odjezd

Záholice

8:00

8:10

u Píchů – č. p. 51 (na křižovatce)

Bělá

8:15

8:25

restaurace U Medvěda

U Rybníka

8:30

8:40

křižovatka

Sekerkovy Loučky

8:45

8:55

u obchodu

Chutnovka

9:00

9:10

na Vršku (autobusová zastávka)

Chutnovka - Dola

9:15

9:25

naproti OÚ

Loktuše

9:30

9:35

u hostince na Špici

Vesec

9:40

9:45

u prodejny

Smrčí

9:50

9:55

u autobusové zastávky
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stanoviště

Vše řádně označené !!!
• zbytky starých barev, obaly od barev;
• kompletní televizory, PC, monitory, tiskárny, ledničky, drobné elektrozařízení,
zářivky;
• všechny druhy akumulátorů včetně elektrolytu, baterií a článků;
• upotřebené motorové oleje (v uzavřených nádobách do 30 l);
• olejové filtry a další zaolejovaný materiál,
• osobní pneumatiky bez disku.
Nebudou přijímány následující druhy odpadů:
• odpad stavebního charakteru;
• eternit, azbest, asfalt;
• stavební omítky, lepidla, směsi atd.
Způsob přebírání odpadů:
1. Odpady budou předávány občany na
označeném stanovišti osobně pracovníkům zajišťujícím sběr. Je zakázáno
odkládat odpady před příjezdem mobilní sběrny !
2. Občané předloží před předáním odpadu
občanský průkaz, podle kterého bude
zjištěna adresa.
3. Nebude přijat odpad, který bude umístěn na stanoviště před příjezdem mobilní sběrny, nebo po jejím odjezdu.
4. Sběr bude probíhat pod dohledem zástupce obecního úřadu.
Další informace poskytne obecní úřad
nebo přímo pracovníci Severočeských komunálních služeb s. r. o. na telefonním čísle
483 312 403.

MŠ Chutnovka
Zápis do MŠ na Chutnovce se bude konat
ve čtvrtek 11. 5. 2017 od 10:00 do 16:00
hodin.
V mateřské škole máme stále co dělat
Letošní pořádná, slovy dětí "hustá", zima se
pomalu chýlí ke konci, i když nám ještě určitě ukáže svou sílu občasnými ranními mrazíky nebo studenými poryvy větru.
Děti si zimních radovánek užily ve školce opravdu dost, ať to bylo bobováním za
školkou, stavěním sněhuláků a ohrádek ze
sněhových koulí nebo obyčejným a zároveň
tolik oblíbeným válením se a skákáním do
sněhu, dále klouzáním a koulováním atd.
Bylo toho věru dost, takže teď už máme chuť
boby, lyže a brusle uklidit, pověsit do skříní
zimní bundy a kulichy s rukavicemi a s chutí
vyrazit na sluníčko, které už začíná opravdu
hřát. Jaro máme za dveřmi a s dětmi jeho
první náznaky přímo toužebně vyhlížíme.
Ještě máme v živé paměti všechny lekce
plavání v turnovském bazéně a chceme zde
vyjádřit dík oběma instruktorům za laskavý
přístup k našim dětem. Chlapcům i děvčátkům patří zase obdiv za odvahu a velký kus
práce, který při hraní s vodou udělali – skákání do vody z okraje bazénu i z bloků, sjíždění skluzavky po zádech i po břiše, potápění hlavy a plavání různými způsoby s pásky,
destičkami a s dalšími pomůckami, to vše se
snažili zvládat každý sám nebo s pomocí,
případně s povzbuzením.
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K zimním oblíbeným tématům ve školce patří
péče o naše zdraví a pohádky. Děti dokážou
celkem velmi dobře určit, co našemu zdraví
prospívá, případně co škodí. V naší kuchyni
nám paní kuchařky denně chystají našemu
zdraví prospěšné čerstvé a opravdu pestré
pokrmy (měli bychom si to všichni uvědomit,
že tento způsob zajišťování stravování ve školách je ve světě ojedinělý a skutečně úžasný).
Aby měly děti dostatek pohybu, denně máme
něco jako rozcvičku, jedenkrát týdně větší tělocvik a téměř denně chodíme ven. Vycházku
vynecháme jen v případě skutečně nepříznivého počasí a venku se děti musí a potřebují
pořádně "vylítat", případně i vykřičet.
Našemu dobrému prospívání pomáhají
i dobré vzájemné vztahy. Těm se děti ve školce učí od počátku až do konce svého pobytu
zde a nutno konstatovat, že je to běh na dlouhou trať. Učíme je vzájemnému pochopení,
soucítění, toleranci a společnému domlouvání se, ovšem ne hrubě a ne ručně, ale vy-

světlováním a hledáním kompromisů. V této
oblasti více než kde jinde potřebujeme pomoc rodičů, aby se nám podařilo naučit děti
vzájemné vstřícné komunikaci a domluvě.
Děti a pohádky patří neodmyslitelně k sobě.
Když je tedy venku zima a brzy tma, zapálíme voňavou svíčku, vezmeme do rukou
pěknou knížku a to je to pravé ořechové pro
toto roční období. Každodenní četba pohádek, příběhů prozaických i veršovaných je
v naší školce samozřejmostí. Jakmile u nás
nastane pohádkový čas, děti mají k dispozici
obrázky z pohádek k vymalování, hrajeme si
pohádky s loutkami a s čepičkami v přímých
dramatizacích, děti vymýšlejí kulisy, vyrábějí pohádkové knihy, učí se písně a básně
s pohádkovou tématikou a hodnotí chování
jednotlivých hrdinů. Uvědomujeme si, jak
inspirativní a bohaté jsou naše české pohádky a literatura pro děti vůbec, a to nejen
množstvím hrdinů, překrásnými ilustracemi, ale především něhou jazyka a pestrostí
motivů. Máme vskutku z čeho čerpat, takže
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televizi se stále častěji uváděnými drsnými,
akčními a násilnickými příběhy pro děti ve
školce nepotřebujeme.
Navíc děti shlédly přímo v mateřské škole
řadu hraných veselých pohádek divadelními
soubory Matýsek, Koloběžka a Pernštejni.
Od pohádkového času je jen krůček ke karnevalu. Maškarní rej se uskutečnil v každém

oddělení v měsíci únoru. Děti si přinesly
masky z domova, maminky je moc pěkně
nastrojily, a tak jsme viděli princezny Elzy,
Růženky a Popelky, Harryho Pottera, indiána a vodníky, kovboje, krále, draka, dinosaury, pana doktora i sestřičku, čarodějnice,
jeptišku, skřítka, různá strašidla a bubáky,
ducha, zvířátka a další hrdiny, ani je nemůžu všechny vyjmenovat. Byla to jedním slovem krása !
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Karnevalem jsme zakončili zimní období
a teď vyhlížíme nesmělé sluneční paprsky
a těšíme se na probouzející se jarní přírodu. Nastane další období plné zajímavých
činností a povídání, budeme se chystat na
velikonoční svátky, na hry na zahradě, na
všechna zvířátka a květiny, na výlet atp.

tem. S sebou je třeba přinést občanský průkaz a rodný list dítěte. V případě, že budou
zákonní zástupci žádat pro své dítě odklad
školní docházky, přinesou s sebou taktéž vyjádření příslušného školského poradenského zařízení (PPP, SPC, …) a dětského lékaře
či lékaře specialisty.

Slyšíte také ten z dálky znějící příjemný
zpěv ? – "Jarní brána otvírá se, jarní brána
zelená se, kudy ty, tudy já, brána už se otvírá…" – tak ať nám všem přinese jaro hodně
hřejivého sluníčka a pevného zdraví a také
plno naděje na radostné dny.

K základnímu vzdělávání pro školní rok 2017
– 2018 budou zapisovány děti, které dovrší
věku 6ti let nejdéle 31. 8. 2017.

Mgr. Jana Dědečková s dětmi a s celým
kolektivem MŠ Mírová pod Kozákovem

V případě, že se nebudete moci zúčastnit
slavnostního zápisu, je možné zapsat dítě
kterýkoli jiný dubnový den, nejlépe po telefonické domluvě s ředitelkou školy Mgr.
Editou Vondrovou, tel.: 481 322 055 nebo
702 319 989.

ZŠ Bělá
Zápis k základnímu vzdělávání
(zápis do 1. třídy základní školy)
Od letošního školního roku se pro všechny
základní školy v České republice mění doba
zápisů k základnímu vzdělávání.
Slavnostní zápis do naší školy se bude
konat v pátek 21. 4. 2017 od 10:00 do
15:30 hodin v budově školy v Bělé.
V tento den je možné přijít kdykoli v uvedenou dobu. K zápisu se dostaví zákonní
zástupci žáka nejlépe se zapisovaným dítě-

Zveme tedy všechny rodiče a jejich děti
na slavnostní zápis do 1. třídy.

Maškarní rej ve školní družině
Poslední pátek před jarními prázdninami
jsme nešli ven bobovat, jako každý den odpoledne, ale sešli jsme se ve vyzdobené třídě, abychom si užili maškarní rej. Celý týden
se nesl ve znamení příprav masek. Někdo
vlastními silami, někdo s maminkou či babičkou pracoval na zhotovení té nejkrásnější masky.

šinková" píseň nás odvezla zpět do jednotlivých tříd, kde se z pohádkových bytostí
opět stali žáci a paní učitelky naší školy. Ke
smutku však důvod rozhodně nebyl. Karneval sice skončil, ale začaly nám jarní prázdniny – hurá !

A nadešel vytoužený den. Celá třída se zaplnila nejrůznějšími maskami a rej mohl začít.
Kovbojové, piráti, klauni žádali o tanec princezny, víly, berušky a tančili, až se z nich kouřilo. Tance vystřídaly zábavné soutěže a hry,
za které následovaly sladké odměny.
Zábava byla perfektní, ale čas neúprosně
ubíhal, až se zdálo, že rychleji než by měl.
A tak ještě společné foto a poslední "ma-

A proč zvolit pro dítě právě naši školu ?
• Pro nižší počet žáků ve třídě
• Pro větší možnost individuálního přístupu učitelů k žákovi
• Pro dostatek moderních vyučovacích pomůcek
• Pro umístění školy v klidném prostředí,
blízko přírodě
• Pro téměř rodinné prostředí v naší škole
• Pro výuku moderními vyučovacími způsoby (Splývavé čtení, Hejného metoda
výuky matematiky)
• Pro přítomnost dalších odborníků (psycholog, speciální pedagog)
• Pro rozsáhlou zájmovou odpolední činnost
Mgr. Edita Vondrová, ředitelka školy
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Romana Studničková, vychovatelka ŠD

Hrad Rotštějn

Zimní sportovní dny
Jako každý rok i letos jsme uspořádali dva
zimní sportovní dny, bruslení na novém turnovském zimním stadionu. Oproti starému
kluzišti u nádraží má výhodu zastřešení, vyhřátých šaten a větší ledové plochy. Žáci si
zde také mohou zdarma půjčit brusle s helmou a pro začátečníky je na ploše dostatek
podpůrných hrazdiček, kterých se mohou
přidržovat.

Bruslení si všichni žáci užili, určitě se opět
zlepšili v technice a v jistotě na bruslích
a my, učitelé, věříme, že alespoň pro některé
to byla inspirace, jak vhodně trávit volný čas.

Žáci se na začátku rozbruslí a zařádí si na
ledě, potom se každý sám rozhodne, zda
chce být ve skupině začátečníků či pokročilých. Každé skupině jsou k dispozici dvě
paní učitelky, které pro ni mají připravený
program. Začínáme rozcvičkou, potom trénujeme jízdu po jedné noze, pozadu, učíme
se brzdit apod.. Po krátké svačince a odpočinku následují soutěže družstev, které jsou
u žáků oblíbené. Ke konci pak mají bruslaři
na výběr, zda chtějí volnou jízdu nebo soutěže jednotlivců, jako je podjíždění lana, hra
na rybáře a rybky apod..

Mgr. Zdeňka Ferbasová

Tichý hrad Rotštejn – máme
vybráno – realizujeme
Děkujeme všem dárcům, kteří příspěvkem
do veřejné sbírky podpořili společný projekt spolku Ochrana Klokočských skal a Tichý svět o. p. s – pobočka Liberec s názvem
Tichý hrad Rotštejn. Celkem se podařilo vybrat 10 500,- Kč. Nadace ČSOB pomáhá regionům, přidá 30 000,- Kč. Děkujeme.
Za tyto peníze bude přeložen text o dějinách hradu do českého znakového jazyka,
natočena videa, v areálu kulturní památky
bude umístěno 5 tabulí s QR kódem, který
umožní neslyšícím seznámit se s dějinami
místa a stavebním vývojem památky.
Ochrana
Klokočských
skal,
kastelánka
hradu
Ochrana
Klokočských
skal,
z. z.
s.,s.,kastelánka
hradu
Rotštejn
a hostinec
U Studničků
v Tatobitech
Rotštejn
a hostinec
U Studničků
v Tatobitech
srdečně
zvou
vásvás
srdečně
zvou
nana

ročník
komponovaného
programu
III.III.
ročník
komponovaného
programu

VELIKONOCENEJEN
NEJENVVLIDOVÉ
LIDOVÉ
VELIKONOCE
TRADICI
TRADICI
Výstava
a vajíčkové
i tvořivé
dílničky
Výstava
a vajíčkové
i tvořivé
dílničky

Salonekhostince
hostince
Salonek
Studničkův vTatobitech
Tatobitech
UU
Studničků
Otevřeno:
Otevřeno:

2017
11:00do
do17:00
17:00
13.13.
4.4.
2017
odod11:00
14. 4. 2017 od 11:00 do 17:00
14. 4. 2017 od 11:00 do 17:00
Vstupné dobrovolné.
Vstupné dobrovolné.
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V tuto chvíli připravujeme texty, do června
budou připravena i videa a QR kódy.
Ještě jednou děkujeme.
Hana Talli Hlubučková,
kastelánka hradu Rotštejn

vyzdobeným hradem a pro malé i velké je
připravena veselá pohádka O tom zapomenutém čarování Květné neděle. Začátky
představení od 11:00, 13:00 a 15:00 hod.
– účinkuje skupina historické hudby Trifikus z Liberce.
I hradní zahrádka se potřebuje probudit,
přijďte s námi sázet a sít nejrůznější čarobejlí na hradní zahrádku v rámci programu Na
Den Země do země 22. – 23. 4. 2017.

Jaro na hradě Rotštejn
Vážení návštěvníci, i letos jsme pro vás připravili pravidelný cyklus kulturních a vzdělávacích akcí nazvaný Rotštejnská setkávání.
Cyklus akcí má svoji souhrnnou turistickou
vizitku a jednotlivé akce mají svá razítka.
Hradní sezónu zahájíme Veselými hradními
Velikonocemi na Bílou sobotu 15. 4. 2017
a Velikonoční neděli 16. 4. 2017. Už po sedmnácté se budete moci projít svátečně

Dvacáté deváté založení spolku Ochrana
Klokočských skal si připomeneme výstavou dokumentárních fotografií "Ohlédni
se člověče" ve dnech 29. 4. – 28. 5. 2017
v řádné otevírací době hradu.
Ne začátku června se na hrad vrátí Plyšové
štěstíčko – V. výstava vybraných plyšových medvídků a méďů ze sbírky Barunky Jaburkové 3. – 4. 6. 2017 od 10.00 do
17:00 hod. Pouze za příznivého počasí.

ještě nezažily pravé vesecké bobové závody.
To se změnilo v neděli 8. ledna 2017.
Již v sobotu 7. ledna se sešlo kolem 15 dobrovolníků, kteří připravili perfektní dráhu.
Hned také duchapřítomně provedli první
měření a zjistili, že vytvořená trať měří 408
metrů, její průměrný sklon je 6° a že maximální rychlost vyvinutá při zkušební jízdě
dosahuje 26,1 km/h.
Nedělní předpověď počasí sice slibovala
tuhé mrazy, denní teplota se ale ustálila na
snesitelných -5°C. Účast byla nad očekávání skvělá a pohádkově zasněžená louka se
během chvilky hemžila závodníky a jejich
různorodými stroji. Závodů se zúčastnilo 8
dospělých a 44 dětí rozdělených do 4 kategorií (kategorie do 4 let, 5–7 let, 8–11 let
a 12–15 let). Nejmenší děti měly trasu zkrácenou, aby se vyhnuly rychlejším zatáčkám

v horní části tratě. Po návratu do sokolovny
čekalo na děti i dospělé občerstvení v podobě čaje, svařeného vína či oblíbených
muffinů. Vyhlášení se neslo v dobré náladě
a nejen vítězové odešli domů s příjemnou
odměnou.

SOKOL Vesec
Závody na bobech
Jakmile se v prvním letošním týdnu začal sypat sníh ve velkém, vesečtí sokolové ucítili
příležitost k uspořádání bobových závodů.
Ty poslední se konaly v roce 2010, takže se
dalo bez nadsázky říct, že některé místní
děti sice již chodí do školky a do školy, ale
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Maškarní ples ve Vesci
V sobotu 18. 2. se děti i dospělí dočkali každoročního maškarního plesu ve Vesci. Již
druhým rokem se obě akce konaly ve stejný den. Ve dvě hodiny odpoledne veseckou
sokolovnu okouzlily nádherné malé princezničky, které si, ochraňovány statečnými
rytíři a kovboji, vesele hrály s čarodějnicemi,
kouzelníčky či dinosaury. Každá bytůstka
dostala malý dárek na přivítanou a sálem se
rozezněly chytlavé dětské písně. Pro rodiče
byly tradičně přichystány zákusky a teplé
i studené nápoje.
V osm hodin večer se všechny princezny
uložily ke spánku a na parketě je vystřídali Mach a Šebestová, kteří si kouzelným
sluchátkem přivolali třeba Hurvínka s Máničkou, nebo dokonce perfektně vytréno-

vanou biatlonovou reprezentaci ! Ani to
ovšem nebylo to nejlepší. Publikum a porota v jednom se mohly kochat přehlídkou
originálních a propracovaných kostýmů,
z nichž nakonec vzešli vítězové. První místo
si odnesla skupina tučňáků, hned za nimi se
na druhé místo vysoukali dlouhonozí pavouci a na třetím místě se umístili dva žlutí
mimoni.
Stejně jako každý rok byly masky neuvěřitelně nápadité a do detailu promyšlené.
Vaší účasti si moc vážíme a těšíme se na příští rok, kdy se maškarní přesouvá z poloviny
února do poloviny března, abychom Vám
ulevili v nabité plesové sezóně.
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Kamila Klímová

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;
• 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).

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.
Pytle odkládejte pouze v neděli – v pondělí je svozový den.
Děkujeme všem občanům, kteří třídí odpad, a pomáhají tím snižovat náklady
obce na svoz odpadu.

NABÍDKA TERÉNNÍ
PEČOVATELSKÉ SLUŽBY
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
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Životní jubilea

Jarmila Drozenová, nar. 31. 12. 1931, Vesec
Stanislava Rulcová, nar. 31. 12. 1931, Vesec
Libuše Machačná, nar. 13. 2. 1932, Prackov

85 let oslavily

Marie Zikmundová, nar. 30. 12. 1936, Sekerkovy Loučky, U rybníka
Jaroslav Vodháněl, nar. 7. 1. 1937, Prackov

80 let oslavili

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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Semily – Turnov – Turnov,Valdštejnsko
Lomnice n. Pop. – Turnov – Liberec
Turnov – Koberovy – Ž. Brod – M. Skála
Turnov – Klokočí – Koberovy – Železný
Brod
Jilemnice – Benecko – Vrchlabí
Harrachov – Rokytnice n.Jiz. – Vrchlabí
– Pec pod Sněžkou - Horní Malá Úpa

546
550
862

Turnov – Žďár – Sobotka

 365

Liberec – Turnov – Jičín – Hradec
Králové (- Brno)

Liberec – Turnov – Jičín

350

370

Turnov – Ohrazenice –
Turnov,nemocnice – Čtveřín
310

670949
670990,
690990

nový (8)
nový (11)
5
10
2
7
102,103
všechny
3, 101

nové spoje

24
nový (21)
3

nový (35)

Spoj

Nový spoj ve dnech šk. vyučování z Turnova (6:00) do Semil (6:37).
Nový posilový spoj ve dnech šk. vyučování ze Semil (6:45) do Turnova (7:25).
Spoj bude prodloužen do Liberce (7:55).
Spoj zajede k nemocnici v Turnově (13:25).
Spoj bude zajíždět na Michovku (7:05).
Spoj bude prodloužen až na Besedici.
Upraveny časy a prodloužení jízdních dob (POZOR, dřívější odjezd!)
Spoje trasovány ve Vrchlabí přes náměstí.
Spoj veden z Rokytnice n.Jiz. (Horní Rokytnice) o 5 min. dříve (7:45).

 v pracovní dny ve 14:40 z Hradce Králové (příj. LB 16:30)
 v sobotu pojede spoj odlišně z Hradce Králové již ve 12:40 (příj. 14:35 LB)
 v neděli pojede posilový spoj v 16:00 z Hradce Králové (příj. LB 17:55)

směr Hradec Králové – Liberec

 v pracovní dny a sobotu v 9:30 z Liberce (příj. HK 11:20)
 v neděli ve 13:35 z Liberce (příj. HK 15:25)

směr Liberec – Hradec Králové

Ve dnech školního vyučování zaveden posilový spoj v úseku Turnov,Terminál –
Turnov,aut.nádr. – Turnov,U Karla IV. – Turnov,nemocnice – Turnov,aut.nádr.
Spoj zastaví v zast. Žďárek,Hvězda.
Nový spoj Liberec (19:02) – Turnov (zastaví v Hodkovicích, Paceřicích a Ohrazenicích).
Zastávka v Modřišicích obsluhována v Režimu RADIOBUS.
Z důvodu ukončení linky 540900 (dopravce ČSAD Ústí n.O.) budou spoje částečně
nahrazeny v úseku Liberec – Hradec Králové následovně

Změna

KORID LK, spol. s r.o.
Koordinátor veřejné dopravy v Libereckém kraji | www.iidol.cz | email: info@korid.cz | tel.: 774 485 021 (tarif a informace k IDS IDOL; jízdní řády)

Vážení cestující, prosíme, abyste věnovali zvýšenou pozornost změnám ve veřejné dopravě.

990

670864

670550
670862

670546

540370

670365

540350

670310

Seznam změn platných od neděle 5. března 2017:
IDOL
Trasa
Linka (žel.
trať)
číslo

949

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

ZMĚNY JÍZDNÍCH ŘÁDŮ OD 5. BŘEZNA 2017

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

864

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

Semilsko

Příspěvky do zpravodaje

V Liberci dne 20. 2. 2017

Knihovna DPS Bělá

KORID LK, spol. s r.o.

Pro bližší informace nás kontaktujte na telefonním čísle 481 363 071 nebo osobně u vedoucí paní Macháčkové v kanceláři Domu
s pečovatelskou službou v Bělé 104, po-pá
7:00 – 15:00 hod.

Koordinátor veřejné dopravy Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2

způsob života v přirozeném prostředí každého člověka.

Vydává
Obec Mírová pod Kozákovem
Chutnovka 36, 511 01 Turnov, IČO: 00275913
www.mirova.cz, e-mail: obec@mirova.cz
Tel.: 481 321 677, 481 321 681
evidováno Ministerstvem kultury ČR pod ev. č. MK ČR E 20577
Zpravodaj vychází 4 x za rok
Uzávěrka vydání 1/2017 byla 1. 3. 2017
Tisk: Tiskárna a Knihárna Zaplatílek, Vesec 66
Distribuce: Česká pošta, s. p.
výtisk je dodáván do každé domácnosti v obci Mírová pod Kozákovem

